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bl Pu»li.t«t» ami c«t«l A

Petit fa alguna al . lusiô « i* naturalesa i qualitat» pròpies

de 1'idioma, p «pro «« fa «»It difícil intentar saber m què es

refería.

Í. En algun* casos u t i l i tza adjectius inconcrets, que

formaven part d* 1'arsenal d» tòpics amb qui els escriptors

qualif icaven les llengües quan volien lloar-les: parla d* la

"gràcia y »uavitad" d« I*idioma (p. 3v), de la »eva "pure«*, y

suavitad" fp. I23v), etc.

2. En altres moments le« »eves af i rmación« »on »és

especifique» -co«« ara considerar »és d'acord amb la naturalesa

del català certa terminació verbal Cp. 201r>- , de vegades er»

consonància ««b ideem típiques del setcents català. A i ' í ,

e ' p l i c a que la llengua catalana "tira sempre al laconisms" (p.

3 1 0 v ) . i el defens*» d» l f acusació d« l lengua aspre (p. Sor)

no».

j 28-2*?» , alguns escriptors catalans del X V I I I no sols no
trobaven per i l lós p*r a la seva llengua ei recurs al l è x i c
castellà» sinó que ho consideraven un m i t j à per «nriquir-la i
ennoblir-la. D ' a l t r a banda, Rossich <198T: 121-122) h*
documentat que Vicenç Garcia» »ncara que sorprengui avu i , fou
considerat un model de puresa l ingüís t ica . V»g. també les
ref lexiona d* Solà (198*?«! 20-26) sobr« el l èx ic d'aquests
m*gl*s. Aquí hi h«, doncs, punts foscos que »ncara cal aclar i r ,
i potser caldrà estudiar le« idee* del« catalans sobre els
models de correcció lingüística des de perspectives i
plantejaments nou*. No estudiaré en aquesta tesi la teoria i la
jurisprudència lèxica tim Petit* que crec« però, que merei>*. un
treball »»pecífic.
(30) Amb tot, aquestes afirmacions són molt escasses i el seu
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3. Té també interès Im **v* id»* que 1'idioma c*t«ü es

caracteritza pel* pronom* febles i que constitueixen el punt

«é« d i f í c i l de 1* llengua (p. 7v>.

4. Hi ha finalment un« observació que «orpren, i que hem d«

relacionar segurament amb «1 model d* llengua que proposa, qu*

és la declaració que el català és un idioma que progressa

constantment (p. 3r). D'aisco, però, en parlaré en l'apartat

següent (2.1.3.2).

c) Petit i el» uses antiquats

Pel qu» fa ais uses i trets lingüístics antics, cal advertir

primerament que l'obra de Petit no ofereix cap reflexió sobre

l'estat i característiques de la llengua en les diferents

etapes històriques. El metge setcentista descriu i codifica un

idic.wa d'ús i per a l'ús, i no s'entreté en disquisicions sobre

el passat. Au. ò no és cap obstacle, de tota manera, perquè de

tant en tant apareguin observacions sobre usos o formes que

Petit considera antiquades. Crec que fei una revisió d'aquests

usos i formes pot ajudar a descobrir quina idea es tenia de la

llengua antiga a l'època d« Petit, i també pot contribuir

potser a determinar trets o canvis d* la llengua parlada

d'aquella època.

1. Alguns d'aquests trets eren efectivament arcaics i havien

to és molt diferent del dels treballs d'Agustí Eura, Ignasi
Ferreres o Antoni Francesc de Tudó. No crec pas que es pugui
emmarcar Petit en l'apologisme setcentista català.



desaparegut d« I« llengua »ceri ta, 1 Petit »Is podi« haver

trobat en llibres antic«!

a) L** formes de primera persona del present d'indicatiu

«en»* vocal final, que el metge val lesa qual i li CA d« "modo de

parlar C... 3 antiquad", que e« troba en el« "Autors antigs,

majòr-fliènt Poet»»" <pp. 52v, 221r).

b) Altre» forme» verbal» ço« les de 1«« frases "Encara

que ell mir »a potencia", "Not girs en popa" (p. 221 v), el

gerun^i f aent (p. 245r) o els infinitiu trer (p. 241v) i f aer

(p. 245r) -i el corresponent substantiu faena íp. 245r), de fet

viu encara avui en algunes zones del domini lingüístic-.

c) L'us exclusiu d*e_ com a conjunció copulativa (p. SSr^.

d) la contracció de per i per a davant d'article (p

e) També qualificava d'abús dels antics usar 1 es com a

dati u plural femení <pp. 178v, 363r) <T1).

f) D'altra banda interpretava que »Is te, 'tos catalan»

antics, si presentaven 1 on els moderns presentaven 1 1 , era

perquè "imi lavan algunas vegadas à ta Mare" i hi volien

representar d» fet una lateral alveolar simple. No s'adonava,

doncs» que podia representar un» palatal.

(71) Recordem qu» Ballot (1813s 21) acceptava aquest us, al meu
parer -almenys en part- potser per la seva impericia per
distingir un prono« d'un article. De fet aqueat ús, encara que
no constatat per Badi* C1981a 294), sembla que havia existit,
»t més no esporàdicament Cveg. Forteza, 1915t 2Ö4).
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g) Admeti» també que er» llatí i «n català antic ml dígraf

H_ representava una lateral alveolar geminada -i en català, a

me«, la palatal que també representava «n temps d« Petit-,

però, curiosament, no veia que aquest «o fo* viu en el seu

temps (p. 78r> (32).

2. D'altre», mi bé er*n fonamentalment uso« antiquats, en

rigor no havien desaparegut del tot dels textos:

a) Algunes v_ «n mots de procedència grega com ara sy 11 aba

(pp. 69v, 80r) -que UI lastra, en canvi, usava i prescrivia

(veg. UI lastra, 1980: 251) i Anglès (1742: 373) també

prescri via-.

b) La utilització de la e_ -de la qual afirmava que

antigament era ja poc -freqüent, però en ei seu temps "inusada"

<p. 70r)-, que de -fet encara era viva.

c) El possessiu 11ur (p. 184v-185r), que, si bé, segons

informa Horân (1987: 310-311), al segle XVIII ja havia estat

abanJonat en la modalitat oral -almenys al Pla de Barcelona-,

(32) Dic curiosament perquè se sap amb relativa certesa que la
lateral alveolar geminada era pronunciada encara durant els
segle» XVIII i XIX. Ullsstra n'havia deixat constància íveg.
Anguera, 1981: 69-70). Veg. també Koran (Í987: 307). En algun
cas Petit feia suposicions. Així, l'increment velar d'algunes
formes del verb voler li feia dir que era "mòlt d« pensar" que
antigament es digués jo yulg en comptes de jo vull Cp, 244r),
afirmació que sorpèn per la semblança d'aquesta forma amb la
usual avui a València (vulle). També suposava (p. 247r) que
podia haver existit un antic diure (per dir), forma que de fet
és pròpia de l'alguerès -i esporàdica d"altres parlars- i que
sembla que antigament va sur més general (al costat de di r, que
es va imposar).
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també s'usav* encara «n la llengua merit« <v«g., p«r exemple,

«1 text mateix ep« «dita i estudia Moran, 1987). Petit na el

rebutjava explícitament, però indicava que s'usava antigament,

i »11 no »i feia Mrvir.

d^ L»» forn»»» verbal* lli jo (i 11 igir ) i tixo (i tixir )

(p. 260r) i els imperfeta d* subjuntiu del tipus fjnara_ (p.

198v) . efectivament arcaic* en elm dialectes oriental», però

vius llavors, -com ara- en els parlar« occidental«, i u«ats

també llavors -al costat de les formes modernes oriental*- »n

la llengua escrita.

3. En la consideració d'altres umom ço« a arcaismes -i

potser també en la qualif icació com a tais dels del paràgraf

anterior- hi endevinem, però, un cert propòsit estratègics

as Feia constar que els noms i les formes verbals

acabades en oclusiva velar s'acostumaven è escriure antigament

amb h final -dieh, c rec h- <p. 54,-), quan en realitat, com se

sap, aquest ú=» e»"a ben v iu a finals del X V I I I (i es troba en

Ballot i en autors de la R*nai::ença) .

b) Assen/alava que s'havien escrit acabats en t_ el* mots

que calia escriure amb d final (p. 149v) , però de fet també

s'escrivien amb t a l'època de Petit.

c) També considerava "enter«-ment impropi" i "llejí-

tima-mênt antiquad" (pp. 214v-215r' l 'és de sgr_ ço« a auxiliar

del» temps co«pomto« actiu» de verb» intransitiu», tret present



•44$»

*n textos del mom»nt (v»g. Puigblanch, *«d. t Í4S| que »1

considera normal* -al costat, p«rèf d'h*v£r_- i que »n la

llengua or «i tia arribat fin« al« no*tr»s dies.

d) Considerava antiga la concordança del participi

passat, que, «i en alguns casos constituïa certament un

arcaisme, en altres es trobava en la llengua viva, com

assenyalava P*tit mateix (p. 308r).

e» Qualificava mitg. desitg d'antic, davant un« »upo**ts

«oderns mit j i do«i t j (però d*»*consellabiés) i <i>id j i desiüj

(correctes) (pp. 47r, 131r).

^ J Vendre i tindrà són ccansiderat« antiquats» però no

v_aldre 'p. 229r) .

g) L'article personal en té»mté es considera antic. El que

es considtra modern és el (p. 183v).

h) En un únic c -s creia que un* forms de let «és antiga

que una altra era més moderna. Es tracta de "Déu vos salve" i

" Arnau-v_gs", que preferís a "Déu ús salve" i "amau-us" (p.

124v) < 3 3 > .

Lògicament, hi ha altre» trets arcaïtzants usuals en Is

prosa del «ornent que Petit no qualifie« com * tais, però que

(33) Potser *n aquv*t c«« la consideració històrica havia «»tat
posterior m Im tria personal. La formulo Déu vos «al ve, per la
s«v* pertinença a l *Av«_gana, »ra lògica»«nt »és freqüent que
la corresponent amb «1 cl í tic reforçat. En el »»gon ca«, devia
»»«blar a Putit «é» fàcil d* pronunciar ameu-vos que ameu-ua,
expressió -aquesta darrera- que en tot ca« devia pronunciar-se
amb «li«io o amb un suport vocalic final-,
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pot pcnsâr-se que mim hi considerv* p»r tal ço« apareixen » n i a

seva gramàtica al costat d'altres d« me« moderns, que són «1«

que ell tendeix a l*r servir. Aquest» è* una qüestió d* ia qual

tractaré» paro, en l'apartat ««gttcnt.

2.Í.3.2. Modal d» llengua.. Fonts practiqui»«

Quina llengua d«scriu Pati f En »1 títol n»ateix de la

gramàtica es diu que «s pretén ensenyar el català "conforme vuy

se parla" Cp. Ir). L'afirmació present* una colla de problem»».

Lògicament, no es pot relacionar amb la famosa polèmica «obre

"el català que ara es parla" que es va desfermar a Catalunya en

la »egona meitat del segle XIX. Tampoc no pot vincular-se» si

»és no d'una manera directa» amb el "según ahora se habla" de

la gramàtica castellana del valencià Vicent Sal/à, publicada

per primer cop el 1ST«"*. De *ion començament pot assegurar-se

que Petit no volia p«»s reflectir e:actament, d'una manera

global, la llengua que e«s parlava cel . 1 equí al roent. I això per

diverses raons. Primerament perquè, com se sap, l'elevació de

la llengua col·loquial general a la categoria de modèlica és un

que, si no 3* hâ fet ben bé en«_ara al segle XX, òbviament al

XVIII era una idea implantejable. En segon lloc perquè la gra-

màtica normativa tradicional sempre ha proposat com a correctes

uns models de bon parlar acostats a la llengua literària i di-

ferents dels usual» en el registre col·loquial. En tercer lloc,

perquè algunas de les propostes gramatical* de Petit són efec-

tivament arcaïtzants i llibresques i» per tant, és segur que no

l«s recollia del parlar vivent. I, final«»nt -i això té força



interè*-, perquè el m«tg« valiese condemna de let alguns uto«

que coneixia, i això, «i d'un» band« «1* mostra com m viu«, d*

l'altra demostra que Petit no acceptava en conjunt tota 1«

llengua parlada del moment.

Wé* aviat cal pensar, donc*, «n una selecció d'aquesta

llengua parlada, la que Petit d*vía considerar culta. D« fet»

com acabo de dir, «1 gramàtic ••tc·nti·ta condemna algun% usos,

qual i ficant-los explícitament ço« a propis de la manera d»

parlar de la gent "plebea", i «n prescriu d'altre«, carac-

t»nt:ant-los ço« a corresponents a la manera "erudita" d*

parlar (veq. 2.1.3."3).

Aquest recurs a 1*idioma parlat suposadament culte té una

altra justificació si tenim en compte la distancia que forço-

sament havia de separar Petit dels clàssics de la ilengu», si

«43 el= coneï la. és simptomàtic que el» pocs intent» cjue hi

h-» a València en la mateixa època -com ara el d* Escor ihuel a- dP

fer literatura culta en català» de fer que siguí "capaz este

idioma de cosas altas" ("Disrio de Valencia", 1797, apud

ruster, 19Q9: 2"*"* també recorrin al "lemosín moderno o COÍHQ se

habla en el día" (Fuster, 1989: 28). Potser aquests autors

veien molt llunyà »1 català escrit culte que hauria pogut

servir com » model per a la llengua de les función« "alte«".

Joan Fustar Cl?Q9s 28-2*9) ha parlat recentment d« la impos-

sibilitat de l*e*criptor català del »VIII d'accedir ¿ uns

ClàCSiCfi.



D* fet, t« literatura ha tingut tradicionalment molta

importància »n la configuració d* 1« llengua escrita culta d«

1«« nación» europees i, en definitiva, en 1« valoració

d'aquestes llengüe». Ço« he dit aban« amb una -fr«*« d«

l'humanista italià Pietro Bembo, a Europa, des del Renaixement,

una llengua que no té literatura ha tendit a no imputar—se com

« tal. Això significa que «i en* trobem amb una època d'un«

cultura que no disposa d* clàssics, de model« literaris clars,

és normalment perquè aqu««ta cultura no els necesmita, perquè

no e» trob* »n la conjuntura d» poder -Q voler- »serture amb la

mà:ima dignitat literària i estilística -amb artifici-. I ai<6

s'esdevé habitualment en moments de crisi lingüístic* -que

sempre comporta una crisi política-, moments «n què la llengua

d'aquella cultura queda reduïda fonamentalment a la se»a funció

estricta de comunicació. Les gramàtiques, llavors, codifiquen

aquesta llengua merament instrumental i, per tant, s'acosten

"nés a l * i Jioma parlat. De fet, Petit ra iridies en cap moment

que pretengui ensen/ar la llengua segons una tradició de bor«m

au ors <74).

D'altra banda, wqt'ins models literaris hauria pogut segui ̂

Fetit"1 Ballat pensava el model de llengua era el dels

autors del XVII. wPer què"* Potser perquè el prevere barceloní,

que coneï *ia bé la cultura castellana del moment, sabia que la

Real Acadèmia, mi me* no en la primera meitat del XVIII, cre»a

(34) Veg. per a tot» aquesta quest 16 Nadal (1989a: 62-64;
! 239) i Badea <1909i 18S-186) .
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que 1« llengua castell*n* havia assolit 1« perfecció al XVII, t

que per tant e«li* fixar aquesta llengua perfecta (3?). Però

Ballot no va saber trobar un« autor* modèlics d'aquella època

-difícilment ho hauria pogut aconseguir- i va estimar-se Me*

basar-** «n 1« tradició curialesca, amb la qual tampoc no

sempre va saber ««r coherent (36).

L'e«tat d» ço«»« no era millor un» vintena d'any» abans»

quan Petit v* iniciar 1« redacció d« 1 a «seva gramàtica. A«b

tot, si no hi havia al segle XVIII una consciència precisa de

clàssics literaris a 1'estil dels de la llengua castellana,

potser s» que hi havia una cert» idea de la tradició escrita

catalana, que no és b«n b* «1 matei . ua idea d'una tradició

escr i.a d e v i a donar «és f 1 e, i b i l i t a t a l'hipotètic gramàtic que

la d'uns motels clàssics precisos, i alhora el podia dtsori-

entsr <t»és. El codificador, 1'escriptor i el mestre podien

•»aleccionar ^ense e cessi ./es constriccions i proposar com a

«odels els llibres que «"estima «-en més o que tenien més a

l'abast, serse que aivo los representatiu d'un estat d'opinió

general. L'any 1748 Baldin Re'âch '1748: 56) proposava com à

f35> Segons Láraro (1949: 235-236^» me* tard, per i n f l u è n c i a
del néoclassicisme francès, la Real Academia va incorporar la
idea d» 'a necessitat d'un segle d'gr i es va decantar pel XVI,
circumstància que va f»r revture la idea que tot el que
s'escrivia posteriorment *ra torrupti«*» i que va fer néixer
l'odi al Barroc. Algunes d« les afirmacions de Láraro han estat
contestades per Fríe* (1989).
(3è) S«garra (1987! 20-26 i passi*) h« « p l i c a t les dificultats
aíBb què Ballot es va trobar per aconseguir aquest model de
llengua i la s»va incapacitat per r«soldre-l«s satisfac-
tòriament. Totes les afirmacions d'aquests paràgrafs haurien de
ser matisades, però, a la l l u m de les recerques de Ross ich
{veg. Romsich, 1979, 1987) «obre la tradició escolar manuscrita
i les poétique« catalanes dels segle« X V I I - X V I I I .



models, per ensenyar eloqüència catalana al* minyon«, mim

llibre» Exercici del Christja, de Jo»ep Ulia»tr«f i Foment de

Pi état del doctor Josep Llord. ¿Hauria estat d'acord Petit a

recomanar el» .nateixo» llibre*? ¿Li hauria »»»»blat natural*'

(37), Pots*'' sí qu» els llibre* de devoció que as»olien una bo-

na difusió, juntament amb el» texto» escolars ço» ara el Fra

Anselm (del qual cita un« frase com a exemple d« construcció

amb hom. p, 195r) o el Pelegrí, conformaven un model de llengua

escrita que era tingut en compte per qualsevol català que es

posava a escriure. Petit» referint-se a la solució de repre-

sentar només amb una x_ ísenva 1 a i_ prèvia) el so palatal

fricatiu sord, assenyalava que "són «oïts els llibres catalans

clàssics escrits a:í" (pp. 47v-48r), i en „n altre moment

e.plicava que "Aquesta es la Llista dels Signes Ortografíes

iitès-usads en els Llibres catalans, esrrits desde lo an 1600

•fins ara" 'p. 83r > . ^Es referí« principalment 3 aquesta ¡r en a de

llibres*"1 Aquesta es una pregunta que ara no podem contestar.

A banda d'aquest* hipòtesi, el fet és qu« ara per ara nomos

pode» constatar aquesta «atsència de models clàssics i alhora

aquest sentiment -feble, però- d'una tradició escrita. Potser

(37) L*E;.grcici del Chnstia d* UI lastra» imprès per primera
vegada »««bla qu« el 1733» va constituir un èxit i va s»?r
repetidament editat fins al mcgle XIX Cveg. Rubió i Balaguer,
Î986 C1949-19583! 51-52). El Foment de piatat, conjunt de
meditacions escrit»«, »egon» qu« inform* Rubió» en llenguatge»
castellanitzat i familiar, va s«r editat per pruner« vegada el
1693 i v» tenir també «oït èxit popular (veg. Rubia» 1̂ 8*5

¡ 84).
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«íKO darrer va fer que Petit se sentís més lluir«, per abandonar

cert« usos i per introduir certs trets d« la llengua parlada.

En consonància amb això, el "conforme vuy «« parla" del

gramàtic val lesa »« fa Me* explicable. La »«va gramàtica

ensenya la llengua per a uso« formal« però diferents d* l'cita

M teratura, i aquesta llengua, per tant, no basada en uns

models literaris clàssics -i no constata per aqu«»tm models-,

és lògic que s'acosti relati vantent a la parlad«.

Hi ha altres raons, que ja han anat apareixent» que de fet

ho confirmen. Per «:.«mpl«, que Petit pretengués també afavorir

1'adquisició del llatí i castellà i» d'una manera general, el

fet que es tracti d'una gramàtica didàctica que parteix

precisament de 1"idioma del lector. El caràcter de llengua

instrumental que i m p l i r a aquesta condició -fa pt?nsar també que

s'havia d'acostar a la llengua parlada o, almenys, que havia de

codificar u i a llengua fàcil i operativa. Hoir pot pensar, a més,

en ia idea de naturalitat i claredat que diferia el néoclas-

sicisme del moment, i en la * de Petit que les llengües

progressaven amb el temps (T8).

Tot això ccistituei , el conjunt, diguem-ne, de dades

exògenes a la descripció gramàtics! dt petit el qual, al

parer, pot e*plicar-se i «ntendre's el "conforme vuy s*

(38) Lázaro (1949) i Breva (1985) consignen ço» a típic del
X V I I I l'intent de fi/ar una llengu* passada que es considera 1*
«odèlica. Però sembla que també hi havia un corrent que creï*
que les llengües «ni 11 oraven constantflwnt. Putgblanch creia
efectivament qu« la llengua antiga no »ra «illor que la
moderna <v«g. ».d. s 16é). Vvg. també una opinió de Capmany »n
aquesta Unia a Rafanell <1990i 293>.
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parla" del títol de 1'atora, HM ám recorrer també, logicamtnt,

«1 contingut d* la descripció. ¿A« cert que 1« gramàtica

descriu la llengua parlad« del seu temps" En ni treball d«

Petit •« nota l'esforç per «costar-»"hi i t»nir-la «n coopte.

Pel que sabem, s'hi acosta força «É« que le« de la seva època,

és a dir , que 1** d 'U l l a s t r a i Ballot. Petit assenyala el

caràcter arcaïtzant o antiquat d'alguns usos formals i gràfics,

i consigna i defensa les formes reforçades de 1'article, el

perfet per i f ràs t ic , la geminació d 'oclusives velars davant át

la teral , la -forma reforçada dels pronoms febles -i les

epentèt: ques dels tipus "ens-àla donan"-, el cl í t ic l_i_ amb

sentit possessiu ( l i s6c pare) i altres trets de la llengua

p a r l a d a . Lòg icamen t , acostar-se a la l lengua parlada també

.o l i s d i r , com es comprova amb un simple cop d ' u l l a la

gr3-r»à*i i ra, acostar-se a u~. . dic-na força ca s t e l l an i t za t .

Ai ; s i g n i f i c a que Petit es • ¿ s i l l i t · r i p l e< ia i»e~ t de tots els

t - t t i a r ca i c s r i dels perpetuava la » - r a d i c i o »semita . Petit

r e b u t j a d a a lgurps formes i usos no vius i algunes g r a f i e *

t r a d i c i o n a l s , però no tots. ÉS molt d i f í c i l saber quins

c r i t e" .» destr iava. Considerava a l g u n s trets «ren precisa-

ment e la ;crr ecte », i n ' h i * ~ i a * i a d ' a i t r p r els donava al

ccstst de les formes «oderres. Potier un cert respecte a la

t r ad i c ; í o la «o lun ta t matei :a de fer una descripció e.hausti . 'a

de 1* i d i o m a ho provocava. Ai ü ò produei;: sovint 1» sensació

la gramàt ica d* Petit é* un catàleg immen« de for»«s l ingüís-

tiques. Però potser, al capdavall, ai K ò és un refieu del polí-
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•or f i MM em 1'época i convcrt»ix l'obr« de net i t en la descrip-

ció gramatical de la llengua del» segles vvi l -XVI I I , també mn

tot allò ep« tenia d* castellanitzada.

A me» t la dependència àm la gramàtica 1 latín« no només

afectava la teoria, sinó tambí les solución* pràctiques, fona-

mentalment en sintaxi. Una bona colla d» pàgines d'aquest capí-

tol es dediquen a traslladar al català estructure» llatines

(veg., p»r •x·mpl«, la descripció d«le correlatiu* -p. 353r~),

que que no podien pertAn/er a la llengua parlad* i,

sobretot» que Petit tampoc no ho podia paosar. Finalment»

l*e pl icacio teòrica d'un fenomen -en Petit ço« en gairebé tot»

els gramàtics- de vegades 1'obligada a pr*s«ntar-lo d'una

manera analítica que, òbviament, era diferent de la parlada -l

també de l 'escrita- i, lògicament, el vallemà no podia

pas pretendre qce ^* pertan/és (39).

A11 •• >s_ a_sp ec t e 3

Autori tat 1 i "i gen »t i CEI ¿a la Reial Aca^tmia
de Bones Lletges

Encara que ^e parlat de le» fonts doc*'-1-.al s de la teoria

gi-amati ral dal treball d« c*etit, i de ï e-» obre* o l l ibr-s d*on

podia haver obtingut alguns dels trets 3 lor»es de 1« llengua

que codi f icada «r la gramàtica, no m'he referit al fet «i

Petit pet"»»«*'* que «n la se/a època hi - a » , a alguna institució

l'autoritat »n matèria d« cod i f icac ió 1 inguu«stic*

(39) E* r»f»r»ixo a »»quènci»* ço« Pere ama a m i (p. 32èr)f qui
Petit present« p»r explicar l*acy**tiy.



catalana. Fa 1'»feete qu«, pcts»r per uno ASSOCIACIÓ »«pentini1*

«Mb i« R«*1 Academia Española -«n rigor no «Iavori d« pa« pel

caràcter fundacional d« tot« do« or-gaim»««»- i par ÏA rtrlatit.«

«tenca,à qu« havia dedicat a I» llengua catalar»*, «1* «acriptors

i »rudits d*l XVIII s» B·nti·n inclinats à p»n»ar qu» qui

posseí* aquesta autoritat er* la R«i«l Acadèmia de Bones

Lletres d« B*rc«lona. Ai"ò pot desprendre's d'uns mots del

discurs d'ingrés en aquesta institució d'Antoni France%c de

Tudô <veg. Ço.?.«*, 1943-1968: 23"«, 2T61 , o d'un discurs de 17«?

d'Antoni Alegret (179"': i).

En el cas de Petit ai ò és clar, i sembla que ei general

tenia u i a gran veneració no solament a la Reial A'-ade'MA cow a

corporació, sinó à t o t s acuella qtr r * e-rer membres. Petat

mestra l 'xutar, tat qae ten: a p°r ^11 a^ ie- ta i ^ f ^ tuCío en

tut^-^ä äe ^ ^ J . < » j^ii l '-gii. st * _ ^ aTLi el f t>t de concebre lu

it-Sct de l i i i.r«!«r-l i le seva gr*m^t^ca ^. "* % de carsiderar e'

"Tv.i i-g 6«. q__ e c era of icialment de l* *ce*demia, però z 411?

n*eren ipmfcres els actors- el millor diccionari català <p. "r>

» d'af. '^ar que els nembres d 'aq ies ta ins^ i tLC ió eren "els

Ve·'dadt'·s Ch»t»tcs del Idiome Català p. "*% ' . A més, dues

vegades CpH , -4»-, ^^r-fSv) -•* relerir-se a "solucions" de la

Ce4* l Acadèffii* »n .n^tèr la ortogràfic*, qte petit de fet obtenia

de l 'assaig de Mor* publicat a Cri gen t Frogressos (1^56), qte

•"•c tem* pas» d» tot* «*n«raf intenció normativa.

b ï y«ri acia geográfica d» 1« 11»ngu«



un altre aspecte que potser cal f «r notar també é« que no hi

h* c*p "-%t*rènciA «n tot« l'obra a l*«xt«n*ió i límit» de 1«

ll»nfua. No pod«n tt.«b«r» donem» qui p»n»«va Petit da I* idiom*

parlat ml PAÍS Valencià, Mallorca o el Rosselló. Tampoc no hi

ha g*ir«bé al.lu«i3rm a la variació geogrà-fica del Català. N'l--?

trobat solament trass

1. En la primera Petit «firo»» qu« pronunciar mi ja per mitja

constitue! : uns expressió "montan**«" (p, 47r 5 . P»ro no »r» diu

res més.

2. En la segona e -p l ica que ¿ la Scg*rra e* diu "anemnon" «n

compte* d" ''anem-nos- è«", i "nal tres" i "val tres" en compte* de

"nosaltres" i "vosaltres" (p. t t * v ^ . Potser ho recordava dels

seus in /s í * = st- »dl à"1" uní ver i *: 3»"* à Cervera.

T. £", li te'-, era fa saber que "En algunas terras mòlt

d i s t a n t s 1e ï a lap i ta l* 'p. 193* ï ut i l i tzen gu i n en lloc del

>"€? la t i u ^.n d que _qm n , en "estas" Clés terres no distants de

la capital], s'use només com a »Tterrogatiu x admiratiu),

a - f i rmac io que« sobretot« detno^tra que Petit volia descriure

e fec t i vamen t la llsigaa de Barcelona i la seva rodalia (ori cal

incloure el poble on ell v iv ia) .

~ " p a r ^ * "

L'últ im punt que comentaré, al «eu parer de grcn interès»

sú'i les al·lusions a la variació diastràtic* de la llengua.

C*rta*»nt m*be« «alt poques cose» de l'estat d*aque*ta qüestió



«i «Í transcurs à» 1 'idiom- travi« del temps, i t amb* de ço»

mim prejudici« que s'hi ra* „ciontsn han pogut condicionar el

desenvolupament d* 1« història d* 1* llengua. Sab«« també,

però, que «Quest* prejudicis han existit ja d«* d'antic, com Ho

va provar el preció* document que va descobrir Badia i dar gar 1 1

ara fa quaranta any*, t* per això que qualsevol indici o

referència sobre el tema é* important. D'altra banda, els

aspectes lingüístic* de la Catalunya dels segle« de la

Decadència relacionat* amb la vari AC ió i prejudicis socials han

estat considerats i estudiats sobretot en relació »1 castellà.

S'ha parlat «oït poc, en canvi, de les ideem que podien tenir

els catalans sobre les diferencie» dialectals i socials en «1

mi de la pròpia llengua, i de si , malgrat la situació de

subordinació del català, hom acceptava -o ente-ua ^ue e i*itia-

un cert model català de bon parlar i, doncs, un c e*- 1 ^co^d

social en l'adiussii oral d 'urs trets i si retuï^ d 'a l t -es.

En el nojtre cas «s pot a f i rmar que el r.etge vilesa Joan

°etit -les dades no són abundants però si »uf icients-

contrapcsa^a un parlar català alt a un de bai , rontrâpcsic 1 1

que e.pressava amb la dicotomia e'udli t-pi ebeu (c «ui gar ) .

Ullastra <174T: S, 328) també s'hi h - « i a referi t » amb el»

matei os termes. És clar que, mentre no tingut*,', a' tres dades»

SBipre es pr-drà pensar qr«s els t" ets qte P"eti*" „••-»•si gna . a a cada

e. t*" em d'aquesta dicotoíwia podien tributaris -ala

gustos personals, però també es pot pensar que a finals del

XVI I I , si «é» no «1 voltant de Barcelona, hi devia ha^er un

model d* bon parlar -me* o «eny« clar, «és o menys esplícit-
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h« Amad, Tu has Amad". p»ro que »'havia f«t concordar

antigament i que "«duc »e-*n troba «1 fun rastre entre la gent

plebea" (p. 308r). En un altre moment, però, don« con m

possible, sensé 4er-ne cap comentar:, allô que «ban« havia

cond«fl»natï jo l 'h» citada («1 costat d* 1* forma «ense

concordar) Cv«g, p. 347v). Pot*«r un« distracció •! va trair,

fent-l i escriure el qua considerava pl*b»u. Potser, amb tot, no

cond«»nava pa« la concordança amb un c l¿t ic acusatiu que

precedís «1 par t i c ip i , sinó 1* concordança, diguew-n»,

catalôrica, del tipus he escrita una carta.

1. F* constar que "en las conversa* de la gent ordinària à«

d i u ab «oi ta f requencias Si p,lDvj._a f e r i a bon temps", ús que

°etit considera i.nprop* i it,e «cl .curs subs t i tu ï t per si

plagués p . 2r»'"ïv ) .

4. E p l i c a que al gura cáta la"? u t i l i t r c n "tont1-a t^ tas las

P"fe?gijlas g ramat ica l s" e p . T48v^ ¿1 .e-t ser ço* -a au 111 ar dels

temp* compostos ac t ius dels verbs i n t r a n s i t i u s » .

5. A f i r m a qu* alguns mascu l in s p l a n s acabats en voca l

-en concret, heme, orde, cove, jo/e, .Tia*- je ( = marge ' , </1 me C =

/ i .net ** i ase- fan el p lura l en n s. "fio cbstant, «nòlts Hô«enâ c4!

m ò l t a li ira d mer s , Ordes, Co/e_s" (p. 1^0/ï .

6. fenys interès, té, en can / i , la i n d i c a c i ó ,

e, p l i c i t a c i ó , hi ha inter jeccicns "^ndecèn ts

-s«1* 'p. 3 l9v) .
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aquestes dad«* no pod«« f»r cap hipòtesi ara pur ara

sobre aquest suposat model f in»s«tcenti»ta d* parlar, tret

d* 1* hipòtesi que aquest model efectivament existia i, »n tot

ca«, que rgrtsutjava »I* poc» tret» que h»« trobat bandejat» p«r

Petit. Caldria apl»far «tolt»» altre« i informacions. Per

1» importància del tena, d« tot* manera, crec no en

«itf»y»temr cap, per incignif icant qu« »entai i. Aquests passatges

d« P»tit, donemp hauran d» con»titu:r contribució per m

1 * elabcraci 6 d'estudi* complets î hipòtesis riques.

Potser descobrirem, a la llarga» aproximadament mig segle

tard els primers escriptors d» la R*nair»nça /an servir-»«

d'un llenguatge pouat en part en ce«*ta tradició de

correcció oral -w que s'hi van oposar-, i ta.T.bé en q,_,è

ron ¿i st. à aquesta t"«-id;ciâ.
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2.2. Pgo»tica

2.2.1. Prgci si on« ganyal m

No pouam exigir a c*p gramAtic setcent ist a una presentació

dels fet« -fonètic» propi* d"époque* posterior», ni avaluar-lo

fent pal«»e% » cada moment 1«« mancances dr la teoria d* què s«

servi«. Tampoc no pode« de«tanar-li que er»» proporcioni allò quv

ni ell mateix v* pretendre proporcionar a ningú. Al meu parer,

cal tenir presents, per tant, el« »eguents l«t». Primerament,

que 1'objectiu principal de la major part dels gramàtic»,

ortografs i prosodistes tradicionals é* en»e,iyar -i molt »ovint

no*és assenyalar- una pronúncia determinada que es considera la

correcta. La descripció -tècnicament encertada o no- d'altres

pronúncies hi pot aparti ,er, però sempre una importància

secundària i, per tant, que sigui ei fruit dels princi-

pals e*forços *¡positius dels *utor¿.

Segonament, cal adonar-se d'un fet elemental que, mi no es

té er, compte, pa* fer-nos construir un» critica qu* repeteixi

afirm-icions general* excessivament «wsegades. Em refereixo a la

dificultat» no ja de descriure sons» sinó mimpl*f»*3nt de desig-

nar-los, d*a*s*nyalar-1os, sens« un alfabet fonètic. Els idio-

mes que dispo*«n d* un nombre de móns tipificabl*« q»'* «'acostà

«1 nombr« d« lletrev qu» utilitzen, poden 1er s«rvir una lletra

designar cada »o, i la dificultat» per tant» *s redueix.

Però aquesta corrempondincia no é« »xacta en cap llengua. w
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podem "anomer^ar" s»t o vuit sons vocalics si només t»nim cinc

"lletres" vocal«? É* per «ixo que l'afirnacia comuna qu« mim

gramàtic* anteriors «1 segle XX confonien so i grafia d'una

manera sistemàtica, tot i que sovint é« :' -negable «n línia«

generals, cal matisar-la i explicar-la.

En t«rc«r lloc» he« d« t»nir »n campt« »1 di nanti mm* que h»

proporcionat a la moderna -fonologia el concept« d» fornim«, tot

i qu* algun« problemes qu« se* n deriven no hagin «st*t resolts

encara del tot. Examinant textos prosòdies i gramaticals tradi-

cional« hom s'adona d« la complicació que r»pr»»enta qualsevol

intent d'establir la fonètica funcional d'un idioma sens« uti-

litzar aquesta noció. L*s reflexions i observación« yel« au-

tors, moltes vegades encertades i fetes amb perspicàcia, pa-

teixen sewpre aquesta servitud.

Juntament » n-, t ai :ò. d'altra banda« la mateixa acusació qu«

es fa als autors tradicionals de confondre so i grafia perd

part del fonament si hom s'adona que, en rigor, 1« "1 le-

tra", per ells, és una unitat bastant «és abstracta que no pot

semblar a primer cop d'ull. O, per ser més precís, que al cos-

tat d'un* noció primària d* lletra i» a simple signe repre-

sentatiu d'un SP hi crob«« -potser més sistemàticament- un

concept* de lletra prou couplex que transcendeix l'anterior. La

lletra d* 1* gramàtica i ortografia tradicional« és no sols -ni

se«ipr*- "f «l«m«nt vicari, supletori, minó una unitat d'una

c»rta «ybmtanci al i tat que» d* una manera o altra i tote*~% les

r«»»rve» qu« calgui, h»« d'acabar »aparentant nocion*ln»«nt a»b
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per arribar * 1«« lletres, «i bé, com també «r« fréquent, un

cop instal·lat «n el terreny de li»« lletres, deixava em banda

sovint algun* dais punt« de partidla, no tant -o solament- Per

un problema teòric d*incor,««quència, carn p»r una raó pràctica

d'exigència pedagógica. Amb tot, pot assegurar-se qua Petit, a

diferència d« la majoria d*ortoç»"afm i gramàtic* ««colar» del

moment, gairebé sempr« va mer conscient que el pla gràfic i el

fonètic eren diferent* i, per tant, v* referir-me a cada un

d'aquests plans recordant aquesta distinció.

Petit rornença explicant que de la boca dels animals racio-

nals i i-racional s en surten dues menes de mo, el "sonido i li-

ter ad" i el "sonido liter ad" (p. Sr^. El primer és el que "no

pod escriurer-so, ni imitar ab lletra 6 lletras, ço« són elm

Si ui ets, y Gemegs humans, y totas las Veus dais animal«« trra-

cion^ls", i el segon el que "és pod escriurer ò imitar ab

alguna lletja ò lletras" (p. 8v), e! qual surt només "de 1*

boca dels hómens y donas". Aquesta gran divisió entre les du*s

menes principals de sons no er» habitual en le* gramàtiques

d'orientació didàctica, però sí que podi«» trobar-se, amb

lleugeres variacions, en te"tos més ambiciosos o d« caire més

especulatiu. De fet ja en la Pottica Ccap. XX, p. 26 de

1 "edició que utilitzo) Anstòtil ha*ia distingit entre els sons

indi\isibles intel·ligibles -que no és el m«ttei que signi-

ficatiu*- i els «sons indivisible* del» animal*, qu« no podia

considerar intel·ligibles i tampoc, per tant, «lem«nts dp la
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dicció 12).

Per Petit cada »o "1 í terad" equival « una síl·laba i, per

tant, necessàriament « un* vocal COT. a m'r.ím. Dit altrament: so

"l iterad" t* «lla ep« e« pot pronunc ,,, sol» és « di» » una

síl·laba, i allò que es pot pronunciar col é» sempre una vocal,

la qual pot anar acompanyada de consonats. Aquests «on« "1 ite-

rad*" o si 1.1 abe« poden ser significatiu« o insigmficatius, en

funció d* si tots «oi* constitueixen "dicció" o "paraula" o de

si món simples síl·labes sens» si ç 11 fi cat associat, "itils per

formar paraules polisi1.làbique« (vcg. pp. 8r-8v):

• significatiu « dicció *• paraula

'literat

so = veu • no significatiu (síl·labes que "o fan
mot )

il.literat Cno pot repre^entar-se per mitjà de
lletres*

La distinció entre vocals i consonants és feta, doncs, com

er a tradicional dels alewandrins, en funció de la síl·laba.

Sons vocalics són «A* que "per s» sol*» sens ajuda de Sonido

Consonant, fan veu Iitsrada 6 Sílaba" (p. 10r>, mentre que el-»

"la *an uní de á Sonido Vocal ò Vocals, és d»u«n Consonants"

(ib.) <T). El criteri sil.làbic, com veur«« «é* tard, és pre-

12) Crec qu» pod** interpretar l*e pressió so intel·ligible
un mentit semblant qu» el que té I*»;pr»**i6 "»onido literari"
de Petit, Em a dir, so «u*c»otibl» de s«r nornalment inter-
prétât com a unitat c element i représentât per una lletra.
<3) L'explicació d« 1* diferència entre *ocal» i consonants ÉS
d« fet molt semblant a 1* qu« pre«ent»n, d'una mmnmr» constant
i amb meny* variación« que no hi ha en comparació a«b altre«
conceptes, la majoria d* gramàtiques europees de* de Dionís d«
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sent «n gairebé totes le» pagine* que Petit dedica * temes

fonètic* i ortogràfic», i 11 serveix per establir altres

denominación» com mrm vocal simple i vocal compo»ta i consonant

simple i conson ant composta, \ per tractar el* diftongs partint

sempre del »o i no «r • +H Metre» (veg. pp, 45v i sa.), i en

• ixo Petit «í que s tí^a·-ta de les gramàtiques més comunes del

moment, que no feien servir aquestes denominacions o que, «n

parlar dels v'iftongs, es referien normalment a les lletres i no

al so. Un ejp establert què és síl·laba i què vocal i conso-

nant, ja pot passar a parlar de les paraules o, com les anomena

més normalment, diccions, que són les "Veus catalanaa 1 itera-

das, significativas y compositivas" (p. 8r; veg. també 8v) i

que estan formades de síl·labes, bé d'una de sola -i llavors

ter i m "Digciòns Mono-silabas"-, bé de méî d'una -i llavors

tenim "Digciòns Pol :-si 1 abas"- (p. l i r ^ .

Un aspecte de cert interès de la gramàtica és, com ja he

indicat, la inclusió d'un capítol dedicat a 1"ortología i, per

tant, pr i nci p«! Tient a la descripció i presentació dels sons i

només subsidiàriament a la descripció i presentació de les

lletra, ê fet el capítol és molt breu, i el de l'ortografia,

dedicat principalment a ensenyar les lletres i només subsidi-

àriament els sons, és molt «és e'tens. Araj això permet a Petit

Traci a. Hom pot veor« Robin* (19<.'7í 41-42) -que recull
1'explicació del de Tràcia- i Nebrija C1650), Vet .¿y «c (1331),
Alvarez C 575), i, d« l'època d* Petit, RAE C1771), UI lastra
C17431 i Ballot (1796). Cal f«r notar qu« es tracta d'una
« plicacio netament funcional, i qu*f amu diferència àf pocs
matiso«, rontirsua vigent avui.



»er una mica més explícit i coherent amb l»* noción» basique«

«KP l i cad«* «1 començament sobre ml »e» 1« síl·laba, I*« vocal«

i l«« consonant»» i nía havw de passar dtrectawtnt» a«b yn t*lí

«obtat c o« fan I»« gr*.«Atiqu** d« 1 AOMNit, a 1 **»tpï icaciô d*

le« lletres. Petit intenta ainí o-ferir »« primer lloc la llista

de sons catalans -vocalics i consonàntics- i I«« seves posi-

cions potencial» en la síl·laba, i no haver d'anar—s'hi refe-

rint exclusivament a »e«ur« que »s va présentant 1"ús i valor

de les diferents lletres (4).

Ara bé, com he dit abanm, ei gramàtic de Sant Feliu no dis-

posava d'una terminologxa particular oer referí r-se al« sons

diferent de l'emprada p»r referir-se à les lletres, i és pe-

ai ò que Els noms que donava als sois eren els mate* os noms

qu f donada a les lletres, i ai ò pot fer pensar que ho

confonia. T3nmate¿ . si ho» llegei amL cura el capítol de

I'ortología s'adonarà que ai 'ò no s'esdevé» i que Petit disposa

d'alguns recurÍQ& per -fer saber en cada moment si es re-ferei *

2a gri *t-cjr de Petit és i * única gramàtica catalana
de t"*"^ la historia qu« presenta 1 "ortología com à part de la
gramàtica. AI ; ò a banda, no era tampoc normal fer-ho en aquell
moment» i pot dir-se que na ho h« estat »nai . Sembla que cap de-
ies vint-i-nou gramàtiques espanyoles de 1492 » 1626 que
estudia Ramajo CaSo (198?) conté aquesta part, ni cap de les
trenta-cat entre 1771 i 1847 que estudia Gómez Asencio (199P,
i només sis o met de 1 a setantena entre 1847 i 1920 que estudia
Calero Vaquera (1986). Potser això s* e plici» -com em suggerei
SolA- perquè 1 "ortología, en tot casp pertanyia a 1 * ensen/ampnt
prman, i, en canvi, no hi pertanyia i? gramàtica. Ai < 6 ne vol
dir, lògicament» qu-* Petit no partís de r*s. És probable que
obtingués la idea del Prontuario orthologi-graphico (1743) de
Per» Màrtir Anglès, on orthol ogi -graphico vol dir grtol ógico

ico. A més, hi havia també» co<« he dit abans, algunes
"ortologies", p*r bé qu* castellanes, publícenles al p»ím (veg.
Ma"c»t-Solà, Rep_._} . La circumstància que Petit elabori una obra
unitària també pot explicar que hi inclogui aquesta part.



»ons o a ll«trc*.

Un d'«que«ts recurso» -encara que, com táiu «il explíci-

tament, no original mmu- const«ti* « distingir »ntr* ll»tr»« i

síl·labes "Material m, ó escritas" i 1 letras i si 1.1abes

"For«ale ö Sonido» Literads, r«presentad» per ellas Cper

i*s »ateríal«3" (p. 9r¡ v*g. també pp. iOv-îlr, 12r i 13v) <53.

Un altre recur« *ra distingir, a partir de la lletra, els con-

ceptr-ï je Iigura i valor, com era també tradicional 'veg. pp.

63r, 78r-78v i altres). Figura era» en una lletra, la forma del

signe, de la grafía, i valor el so tipificat que es feia

correspondre amb la lletra. Ai í, la lletra que representa en

català el so lat ral palatal era considerada doble en la figura

però senzilla en el .alor.

retit, doncs, com havien fet âban% "Jebrija i altres ortó-

g r a f o i prosodistes espanyols com ara Venegas, leía descripció

fonètica amb termes ortogràfics, els quals li servien també,

posteriorment, per fer descripció ortogràfica estricta. Ai ò no

voi oir, lògicament, que hayués aconseguit una descripció

e clt sivairent articulatoria o acustica dels moris catalans.

Petit v« descriure articulatóriament els sons, però» en dérrera

C5) Petit devia haver obtingut la idea de Pere Màrtir Anglès
(1743), que feia aquesta aistinció. Cal afegir que aquesta
marca de recursos sovint estrictamsnt terminologies el podia
fer caure en contradiccions que hom desccbrei que no són
conceptuals sinó també estrictament terminologiques, corn ar»
afirmar que cada síl·laba és un "sonido li terad" <p. 13v :
altres) i, a la vegada, que pot constar de més d'una vocal i de
me» d'una consonant -r1» més d'un» lletra formal-, és a dir, en
definitiva, da me» d'un so (veg. pp. 8v-9r, 10r-l2r, 13v-14r).



instància, h»via de proposar com m ante« forma de conèixer-los

i reconèixer-lo* "la Viv* Veu del» Srs. Me*tr«*" (p. t iv).

Segurament no hi havia altre »isterna en aquell moment, sobretot

si tenim «n compte un« veg«ada «é« que la seva gramàtica no

«nava adreçada « especialistes sinó a noi» que aprenien la

llengua.

Si 1'ortología era 1« part de la gramàtica dedicada a en-

senyar "la e«*encia y el numero dels Sonidos human« Lïteruds" i

l *"Art de pronunciar bê» y de ben-firmar el* deguds sonidos

îiterads" (p. Bv; veg. també pp. 9v-10r), I'ortografía era la

part dedicada a ensenyar a "escrí.rer bé y torregta-mènt totas

las Lletras, Si I abas, Di jcions y Oracídns". és a 1irt a "saber

proporcionar las L! gtras. Sí 1 abas, Disr.ions, y Or ici on s grama-

t icals hater i al s ó Esc r i tas, à la= For nal» é Prot.'mci adés" <p.

l l v ^ , de manera que» un cop escrit el te - t , ho,t» pogu*3

llegir-ïo i» doncs, hom pogués "saber donar à cada Lletra

Haterial, Vocal, ó Consonant; À cada Sílaba material t

Mono-litera 6 Pol i~1itera; à cada Pigciè material, Hono-sílaba,

o Poli-sílataa; y à cada Orací ò gramatical de poca* ò mòltas

Digciòns materials, els deguds Soni dos Literads" (p. I?"11.

D'aquesta manera Petit, al meu parer, relacionava anb precisió

so i grafia i feia constar que entenia que lletres -les

seves "1 letras materials"- eren signe dels sons o, dit «mb

paraules se^es, "cert* SeRals representatius dels Sonidos

Simple« Vocals, ö Consonants" (p. 12r).

Un cop arribat aquí el n»*tg* val lesa feia notar que, en



opinió meva, «n 1« llangua h*vi* d'haver-hi, d'acord amb la

"naturalesa" i la "rahô" (p. i2v), una correspondència precisa

entre signe í so bastida m partir de 1« pronúncia i, per tant,

que le* "lletra« mataríais" havien d* fer-s* correspondre a les

formals d'una manera exacta í unívoca. Aquest criteri, que no

va r«»ixir a pomar *n pràctica correctament »r, part p«r ígno-

ràcia d'algunes qüestions fonètiques i en part p«r condescen-

dència conscient amb la tradició escrita del país, és el que fa

que l'ortografia del seu text sorprengui tant i que Segarra

(l̂ SSb) hagi situat Petit entre els ortògrafs reformistes yol

setcents català.

Petit es va servir d'un passatge de l'Ortografia de la

1engua castel1 anà (1792: 3-45 de la Real Academia Española, que

*a transcriure traduït («eg. p. 12«" 1, pe" argumentar, tot fent

notar que er els idiomes vulgars hi ha.i.» desajust amen t entre

el so ; la grafia, que l'ideal fóra que "no hauria de have^-hi

Lletra, que nu tingués son distint SonidD; ni Sonido, que no

tingués sa diferent Lletra" i, per tant, "qu* se había de

estriurer cow se parla" (p. 12v). Ara: ai , í com 1*Acadèmia

havia parlat d'ai.ò com a aspiració purament especulati/a que

ella de fet no assumia, ja que en l'ordenazio pràctica d'una

llengua afegia, al principi de la pronunciari é, els principis

de l'ús constant i el de l'origen (veg. C'AE, 17«?2: 2-1T) , Petit

r "i feia esment d'aquests dos darrers principis i es limitava à

propasar, després d*indicar els desajustaments que hi havia al

seu parer an la tradició escrita catalana, un* ortografia que

grosso modo pod»«n qualificar d« fonètica.



Com h» tat m 1*inici d'aque»t treball, però, no »xpo*«ré

quina era aqufc-.ta ortografia suposadament fonètica, »xnó que em

limitaré a presentar ço« veia Petit «1« »on» concrets d« I»

llengua catalana. Auto tot, con veurem a continuació, de vegades

la mateixa tradició ortogràfica el va enganyar i el va dur a

sostenir distincions fonètiques no reals o a identificar sons

que de fet eren -i són- diferents.

2.2.2. Vocalisme i accents

Petit distingeix entre "sonidos vocals simples" i "sonidos

vocals compostos" <p. lOr). Els compostos -dels quals tractaré

més endavant- són els diftongs i els triftongs. Els sons voca-

lics simples també son anomenats "lletras vocals formals", i

els compostos "sílabas vocals formals" (p. lir). Com he dit,

Petit disposava, per designar els sons vocalics, de les lletres

de l'alfabet llatí, i és amb aquestes lletres que en fa 1'in-

ventari. Així, indica que en català hi ha cinc sons vocalics

simples, els que corresponen als signes a, e, i_» o i u.

A més de fer la relació dels cinc sons vocalics de què, al

seu parer, disposava la llengua catalana, Petit va realitzar

una breu descripció articulatoria d'aquests sons. Així, la a

"se pronuncia obrind bé la boca, apianand la llengua, y donand

à la gargamella la major obertura, que se «costuma par land, co«

ho ensena la vtva v*u del Sr. Mestre; per lo que aquesta lletra

Vocal es gutural" (p. 49v)j la e "representa un Sonido Sutural

Clar ó Media" (p. 57ví ; etc. (veg. pp. Ï7v, 64v i é7v) . Encara



que fer un« descripció articulat or i» fiels »on» vocalic»

-deixant de banda »i era poc e molt rigorosa- no era un«

novetat en »quell moment, «1 fet i« ep« tampoc no era

excessivament corrent, sobretot en i«« gt Mtètiquo* (è). En !«

història de 1« gramàtica catalana v« ««r Petit el primer a

intentar-ho, si no incloem en aquesta història Anglès, que

també t-o VA -f »r. El que en va dir UI lastra no pot considerar-me

ni un» i«reu descripció» i Ballot no ho va intentar. Pot »er

Petit s*hi va aturar «és pel coneixement qu« devia tenir, ço« a

metge, dels òrgans de 1« fonació.

A banda d* snregistrar els cinc sonm vocalics al·ludits, <J£s

va adonar Petit que en català le» lletres » i o, en posició

tònica, representen, cada una» dues vocals de timbre diferent"1

C*l respondre qu* si, si més no si deixem de banda 1« questi¿

de la tonicitat, i ai;è malgrat el que acabem de dir «obr» el

nombre de vocals. De fet j* hi havia, «ntre els gramàtics i

ortôgrafs catalans, uns cert* tradició de consignar el fenomen

de l ' e:* i stèrics a d« du«* "e" i du«s "o". Carles Ros, Ullastra,

Ballat, hi havien f«t referència. Un problem* diferent és si la

conceptualització que n havien fet era l'adequada, o si havien

estat *:ap*ços d*»ntendre*1 bé. En aquest tem«, com »n tots els

de fonètica i més en general com en tota la gramàtica, el pes

de la tradició terminológica llatina i de l'ortografia s*hi

feia »entir molt, no pa« precisament per ajudar a una descrip-

ció més clara.

(6) Era MÉS freqüent en els 51 1. 1 ab¿»r i =, ortologies i en alguna
ortografia.
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Per •nt·ndr· com t« possible que un gramàtic del »»gle XVIII

noté* aque»t* diferència però alhora no ia f«* palesa en «1 »«u

inventari d* vocal«, é« necessari estendre's en l'explicació

d'una part mém àmplia d« la seva doctrina fonttica. J« he dit

que no era fàcil alliberar—s« del pes d» la tradició gramatical

ni del prestigi -i els enganys- de 1"ortog. miia. Pense«, per

exemple, com ja he indicat, en el problema -elemental però no

pas fàcil de resoldre- de disposar d'una mateixa lletra per

designar dos sons diferents. Petit va pensar que podia explicar

-com havia fet abans Carles Ros» si bé amb un estil molt dife-

rent i sense que això impliqui cap dependència- el que avui

sabem que és una diferència de timbre mitjançant ei recurs & la

teoria de l'accent. Com que no podia considerar-1es dues vocals

distintes, per el i ' ^ Ce] i Ja Tf eren des "tenors" diferents

del so de 1«* vocal e_.

Petit anomenava tenor d'una vocal, seguint u,~a llarga tradi-

ció, el que solí* anomenar-se -i encara s'anomena-, a més

de tenor, to o ac ç en_t. és a dir, les diferer.ts pronúncies d'una

vocal en funció de l'entonació dels mots en què es troba (7).

(7) Aquesta definició és volgudament inexacta. He parlat
d'entonació per referir-m» al contrast accentuai que té lloc en
el si d'un mot. Aquest contrast, és a dir, el fet que en un mot
hi hagi una síl·laba realçada per damunt de les altres,
s'aconsegueix, tram se sap, per diferents mitjans! l'augment de
la intensitat, l*«levació del to o la perllongació de la durada
Ço per la combinació de més d'una d*aqucst*s magnituds). Això
depèn de cada llengua. Per tant, «1 que la síl·laba accentuada
produei/, en el «ot no és, necessàriament, una corba
d'entonació, sinó que pot ser també una corb* d'intensitat o,
si es permet l'expressió, una corba de quantitat. Es considera
que «n una llengua com el català l'accent és d'intensitat, però
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Recordem que i* prosòdia i« definid* com 1« part. d* 1« gramá-

tica "qu» «n««!« quin Ta. d Tanftr è« deu donar à la única

Silaba del* Mono-« j 1.abo»» y à cada una dels Pol t-«.j lateo«" (p.

lOlv). En establir qu« 1« diferència entre vocal« obertes i

tancades era una diferència de tenor o accent, «1 gramàtic

val lesa es creava un problema nou: la identificació entre canvi

di» timbre i canvi »strict« de to. Dit amb altre» paraules,

establia que la distinció entre Cel i Cí] era del mateix

caràcter que la distinció entre Cl] atona i C i 3 tònica, és a

dir, amb mots seus, de tenor (8).

De fet, la part dsdicada a l'accentuació (pp. 95a-110r) -que

inclou un breu apartat sobre l'accentuació llatina i un altre

la síl·laba accentuada <?s a dir, la més intensa- és normalment
anomenada, per tradició, síl·laba tònica, encara que, com acabo
de dir, no és pas el to el que es considera que ¡a realça (no
tinc en compte aquí, volgudament, les recerques més recents de
la -fonètica experimental que sembla que demostren que en
català, de -fet, la intensitat té una certa concomitància amb la
tonicitat i amb la quantitat. Veg. Martínez Celdran, 1984). En
els paràgrafs següents, doncs, em referiré a tom citat, canvi
d fe» to, entonaci 6 i sí 1.1 aba tònica amb el sentit impropi
tradicional, és a dir, per al·ludir el contrast accentual en un
mot, independentment ds la magnitud que produe. *i aquest
contrast.
(8) Fa uns anys, sf»nse referir-se al català, Alarcos Llor ach
plantejava en un interessant article (1967) justament aquesta
qiiestió: si en fonologia calia considerar que les síl·labes
tòniques eren unitats funcionals diferents de les àtones, és a
dir, si no caldria considerar que en castellà, per exemple. Hi
havia deu vocals en comptes de cinc, les cinc tradicionals més
les cinc tòniques corresponents (o a l'inrevés). Alarcos
»f-abava el seu article desestimant, pe»- raons funcionals que
ara no detallaré, la sava prèpia proposta inicial. El recurs al
català oriental li hauria servit per refermar le« seves
conclusion«, ja que en aquest» varietat de la nostra llengua,
com se sap, el canvi d« to i el canvi de timbre s'impliquen.
Encara que, ço« acabo d« dir, P«tit relacionava canvi de to a*b
canvi d« timbre, penso qu«, superada una primers temptació, no
podem emparentar la seva <nan*ra de relacionar-los amb com ho
plantejava Alarcos.
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sobr« 1'»ccentuacio c**tell*n»- és, »ens dubte, la «é« difícil

d« seguir i entendre d« tot« 1« gramàtic«. Petit hi tract« no

»ois 1«« regles dels accent« gràfic« -«1 capdavall la part «é»

coherent i fàcil ám copsar-, sinó en general tot» els problemes

relacionat» amb la descripció del to i el timbre de 1«» vocals

i de l'entonació del* mots.

Per començar, Petit estableix que cada una de le» vocals

-recordem-ho, cinc en total té cinc "trnors" possibles«

sobre-aqut, agut. mut_, breu i c or red í s C o esdr úi>.ol ) ( p. 97r 5.

No és senzill descobrir què es vol dir amb cada un dels mots,

sobretot perquè hom va veient que designen fenòmens heterogenis

i poc susceptibles en ells mateixos de rebre el mateix tracta-

ment conceptual. A «és, com jâ he dit, Petit man 4 normalment

la distinció entre accent gràfic i accent fònic, i per tant cal

fi ,ar-se en cada passatge «a quin dels dos es referai (no

fer-ho pot fer pensar que é% més fosc d'e'posicia que no és).

Finalment, Petit intenta determinar els "tenors" de les voce'=

amb els tons d» l'escala musical, circumstància que, encara que

ara intentaré de just ificar-1a i fer-la comprendre, convertei

la caracterització dels sons «n una empresa definitivament

impracticable (9).

(9) Ignoro quin autor concret li va fer relacionar la carac-
terització de les vocals amb l*e«cal» musical. Potser hi havia
una certa tradició que venia de lluny. Quintilla (Insti tutig,
11ib. I, cap IV, vs. 4 -p. 100 d« 1'edició utilitzada-) havia
escrit que la gramàtica no podia v*r perfecta sense la música,
i això per 1« qüestió dels ritme« i els metres, i havia
explicat com «avis d« l'antiga Srècia les veien relacionades



.iff*

Algun*» d« les gramàtiques i prosòdies llatines que s'edi-

taven al segl« XVIII tractaven l'accent, «n part «near« pel p««

d» la gramàtica grega, no sols com un fenomen de r•alçament

d'una síl·laba del mot, sinrt també d'assignació í cada síl·laba

del to o tenor que li corresponia. Com se sap, els tractadistes

d« l'antiga Grècia havien explicat que el grec clàssic posseïa

un accent tònic en el sentit estricte del term«, i, per tant,

havien indicat quina era la diferència entre l'altura musical

-la freq.iència- de la vocal accentuada i l*altura musical -la

freqüència- de les altres vocals. D'altra banda, sembla que els

grecs utilitzaven un accent gràfic -el greu- quan determinades

síl·labes tòniques -virtualment atones en determinats conte -

tos- perdien efectivament l'accent 'K».

En liati, a banda d'un possible accent time en un moment

inicial de la història de l'idioma, l'accent era d'intensitat.

Holts gramàt.cs liât ns, però, »'ari rortinuar re^e^int s f al to

quan parlaven d'accent, i, d'aquesta manera, anomena.en sil-

laba aguda 1'accentuaJa. La trad.ció, com se sap i he assenya-

lat abans, arriba fins « nosaltres. Per alguns, si hi havia

síl·laba aguda -l'accentuada-, també n * hi havia de greu o gre »s

-les inaccentuades-. Amb altres paraules, s: una síl·laba p^d^s

ser mesurada tonal ment -i podia determinar~se que era aguda-,

Cib., llib. I» cap. X, vs. 17-18, p. 1515. D'una mica abans del
temps de Petit, Luzán també havia relacionat er la seva Poètica
(1737: 148-150) «1* conceptes d* síl·laba, temps, to i musica,
però río de manera qu« 1» puguem fer predecessora de les
d« Petit.
(10) Veg. Paúl Sarde ( 1968l 159-163), Lázaro Carreter U 971 s
394).



també M podia m*«ur«r «I to de 1«* altres, »1 «é* no contras-

tant-lo amb ml àm l'aguda, i determinar ep« eren greus. Així,

totes ï e« «í 1.1 «b*» -accentuades o no- tenien to o "tenor".

Quan n 'hi havia més d'una d* tenor greu, de vegades els

gramàtics encara determinaven di-ferències de to entre elles

Petit va recollir aquesta tradició sense crítica» però la va

adaptar lleugerament a les seves necessitats descriptives,

sense importar-li descobrir en un mot, no ja dos o tres tons,

sinó -fins i tot sis o set '12). Ço» que percebia efectivament

una diferencia de, diguem-ne, so entre les dues "e" i les dues

"o" -i no sabia que aquesta diferència era de timbre-, i tenia

'11) p*«' Manuel Alvarez, autor de De institution» grammatica
libri tres '1575', llibre editat sens« interrupció fins al
segle XX, el mot p up u lus tenis la primera síl·laba de to o
tenor agut, la segona de to greu i la tercera d P to encara més
greu fveg. Âl«arez, 189Ï 115751: TG'"»1 . D'un parer semblant era
un comentarista català seu, Josep Peiry i Pastor, el qual
9 plicavâ que l'accent agut er» aqu»*l "por el qual la Sylaba
se eleva, ò pronuncia alta", i el greu aquell pel qual "se
deprime, ò pronuncia ^a a" (Alvarez, 1764s 11). Aquest mateix
autor »»envia que la "sylaba »s una recta, y verdadera
pronunciación d« uns, ó muchas letras, d*ba o de un ac«nto"
'ib.: S) -és a dtr, per »11 totes les si 1.1 abas tenien accent-,
i, emparant-se en l'autoritat d'antic« llatiniste«, que
í'jtccent era "una ^egia cierta, è infalible ds pronunciar las
3/labas" (ib.: p. i«1; .eg. també pp. 9-11). No tothom *eia les
co**s ai i, però. Juan Díar Rengifo advertia e plicitament qu«
^^- . ell pari»v* d'accent d'un mot volia indicar l'accent que
"predomina", i qup no feia cabal dels accents greu i circumfle
qte posaven els llatins. Per ell, "este Accento predominante,
ne pu*de ser ma* que uno en cada vocablo" '17<"'T [15921s 14),
cosa qu« no sembla que «ntengués »1 s«u comentador català Josep
Vicens Cv«g. ib.t 13-14).
'12» V»g. a la p. 74v la sitva definició d "accent i a la p. 1 01 v
1* de prosòdia, ja reproduïda abans.



m l'abast 1« possibilitat d*atribuir-ho « una diferència de to

-o, com deia »11, tenor-, així v« f«r-ho. Però, a I* vegada, v«

homogeneïtzar dos -fenòmens fonètics d« naturalesa prou di-fe-

•-•nt. En opi ni à seva, 1« sí 1.1 aba que contenía una Ce] o una

Col era muda o Md» »cánido «»di, que ni «s Agyú, ni Brèu" (p.

97v). El "monido" agut hauria »«tat «l de l»« vocal» Cf] i C31,

i el breu «i d* qualsevol átona posttònica (13).

En dir qu« una vocal era de so medi, pretenia creur«

efectivament que el to d'aquesta vocal -en el sentit més

estricte del term«- tenia una altura intermèdia entre l'altura

tonal d'una vocal de so agut i la d'una de so breu. Si hi

afegí« els altres dos "tenors", I * esdrúi -.oi i el sobre-agut .

obté-i m ei quadre complet deis tons que, en opinió de Petit»

configuraven l'escala musical de la llengua catalana. Segons la

=»eva descripció, el to alt és al dels sons sobre-aguts»,

"qLe és pronunciar un pu"t ties alta que sis Aguds" Cpp. 98v,

105rv. En ordre de gradació descendent, a continuació hi ha els

aguts, i de&prés els muts, "que es pronuncian midj punt més

ba es que ela Aguds" <iti. i pp. ir>f;v-106r) , els breus, que es

pronuncien "un punt m*-> ba " que ela aguts i "midj punt" més

bai que els muts (p. IQór), i els esdr ui *• oi s Q c or redi s sos,

que es pronuncien "dos punts" més bai> que els aguts i "un /

midj" que »Is muts <i b . ^ (14).

'13) Hés «vall « pilcaré per què considerava breus només les
àtones posttòniques.
(14) Aquests dos darrers amb un sentit del descens de gradació
melòdica que empicaré més avall.



Aquests cinc ten«, pero, »r»n, « parer de Petit, relatius «I

nombre de si 1.1 al»** de cada «et, i amb mi x ò entrem en la part

ne* fosca i complicada do \» seva teoria fonètic«, que inten-

taré explicar tot seguit. El metge valiese» pensava que 1««

síl·labes d'un mot pujaven gradualment de to fins arribar a la

»í 1.1 aba accentuada, exactament de la mateixa manera qu« canta-

ríem le* notes de l'escala musical diatónica (veg. pp. lQ3r-

103v). Una paraula com reconci 1tarà, de »is síl·labes, descri-

via, per ell» una corba d'entonació progressivament ascendent

(veg. pp. 103a-104r). Una com di r à també, amb la diferència que

aquesta arribava, en la seva síl·laba accentuada, a una altura

tonal menor que la que aconseguia la síl·laba acccntuda del

mot recanci11 ara. En concret, tenia el matei to que la segons

síl·laba d'aquest mot. Per tant, s' to absolut de les diferents

síl·labes accentuades re *?ra el ^atei , sinó que jppania del

nombre de síl·labes de cada naraula.

Ai ò vol:a dir que cada posició s i l . l a b i c a pretónica tenia

jn to propi i determinat, fi . Petit anomenada aquest suposat

to, d'ans manera genèrica, "tenor agud" Cp. IHv, IOT» i pas-

sim), encara que, cam era, també suposadament, diferent pe«"

a cada síl·laba, ha^-ia d'especi f icar s tenor agut de la primera

síl·laba, de la segona, de 1* tercara, etc., anooenava,

respect* »amf»nt, tenor Pr imi -ai 1 abo, Di -siI abo, Tri -si 1 abo, etc,

(p. Íl*2r , lOTv-104f ) . Ai », B! citat n»ot reconci 11 ara tvria a

la primera síl·laba un to agut p·'opi -propi d* la primera

síl·laba-, a la segona un to agut propi -propi de la segona

mil.lab« i, p«r tant, més «gut que el de la primera-, etc.,
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lin* arribar a la «i«!««, que tent« «1 to «gut propi de la

sisena *il.l ab* i, per tant» «l «ê« août de tot* (veg. escales

melòdiques d« i*» pp, 103r, 104r i 108v-110r). El to que

qualificava cada not *ra justament «1 mis alt assolit -el d* I«

síl·laba accentuada-, d* manera que reconei liará »ra un mot que

e* pronunciava "ab Tô H«gza-»ílabo Agud" (p. 103v), dirà amb to

'Di-sílabo Agud", etc.

Què pamsava amb les »i 1.1 abes posttômque*0 En opinió de

Petit, a partir de l'accentuada les síl·labes ja no continuaven

pujant de to» però tampoc no baixaven: es mantenien. Un mot com

casa, tal com ell ho entenia, tenia totes dues síl·labes d'un

mateix to, à diferència d'un mot com pujar, que tenia la

primera síl·laba ffés bai 'a que la segona. Un r-iot com màr-f ega

tenia tetes tres síl·labes d'un natei to. Un mot carn arriba

tenia la primera síl·laba més bai .a que là segona» però aquesta

i la tercers iguals C»eg. p. Iu6^%.

Abans he dit, referint-«e a les síl·labes pretoniques, que

el to de totes «ra anomenat agut, per bé que amb qualificacions

especifiques: to Pri TU -sí 1 abo -agut propi de la primera-,

Oi-s*labo -agut de la segona-, etc. Fi .em-nos que una paraula

com arriba, si té *1 to de la »egon-a i Is tercera iguals, pot

dir-5e que té, a la tercera síl·laba, el to propi de la segona

C to di-sí 1 abo). La síl·laba qu» tenia si to propi de l'anterior

era anomenada, per Petit, breu. Dit d'una altra maner«, anome-

nava breu tota síl·laba iflMBBdiatansent po«tt^nica. Podia,

d'aquesta manera, descriure's la síl·laba breu ço« la que "se
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pronuncía al Tjtpftr de la f*«nAittp§ Aguda A Muda; v.f.i LA

ei sílaba, «1 Tenor d« 1« Si Agud« é Mud*; L* Li «1 Tô d* 1«

41", «te. Cp. lOér§ v»fl. també p. iQfr~Í09v> CIS). D'altra ban-

da, COA he dit, considerava que en «1 mot márfega totes le»

síl·labes tenien «1 mateix tos là primer« *1 to agut que li

corresponia com a primera, la megona •! to p«~opi d* la primera

i la tercera t*mbét lògicament, el to pr < ¿ la primera. La

síl·laba que tenia el to propi de la precedent a 1*anterior era

anomenada, per Petit, esdr-'ii x oi a o corredissa í veg. p. 106r).

Així, en el mot márfega la primera ¿í 1.1 aba era de tenor agut,

la ^egona de tenor breu i la tercera de tenor esdrOixol (veg.

pp. 106v-107r i 109v) '165.

Carn he dl*" un mot com parer ("opinió"^ tenia, per Petit, la

primer¿» síl·laba aguda i la segona també, encara que aquesta bo

era mé-s. Un mot com perar '"arbre fruiter") tenia la priff.era

(15* El fet que Petit escrigui que la síl·laba breu és la "que
iï>3 pronuncia un punt més ba a que 1 ' Aguda" 'ib.) no contradiu
öl que acabo de citar ni les e:plicarions i citacions
anteriors. El que Petit ./oi dir aquesta afirmació és qi.s la
síl·laba breu ss pronuncia "un punt més ba,<a" que 1 * aguda
/"-òp:a d'aquella posició» és a dir, de l'aguda que ocuparia el
rratei lloc en el mot que rcupa la breu mi el mot hagués
continuat pujant de to, si no hi hagués l'accent en la sí ».1ébs
artericr. En l'ús del terme breu aplicat a caracteritzar una
/ocal o una síl·laba. Petit, com en tants altres punts,
s'aparta d« la tradició <?és correr.t, anomenava bre..
qualsevol átona, també les pretòniques.
(165 Cal insistir a dir, però, que »1 gramàtic »alíeme consj
dérapa que, en »quest cas, totes tre« síl·labes tenien, «n
rigor, «I mateix, to o tenor -l'agut, si la m» 1.1 aba accentuada
era aguda; el «ut, si la síl·laba accentuada «ra muda-, encara
que, per la posició, rebien no<s« diferents. Per a l * f r «se
diu la síl·laba «»drú»,:ola "»» pronuncià dos punts «nés ba a
que l'Aguda" (p. lO6r), valen el« raonaments d» la nota
anterior (veg. també p» 101?./».
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»í 1.1atoa aguda il* *«gon* t*mbé, «ê« qu« 1« primera però no

tant co« la segona del Mat parer (veg. p, 97v) . Tai com «il no

veía, en la paraula ^•rer, tot i que hi havia una pujada

d'altura tonal» no e« pujava tant com en pary i »n concret»

rreia que es pujava la meitat (veg. pp. iOSv-iOor). A ix í» 1«

Ce] i la Col eren menys agudes -i né» SUAUS (veg. p. 105v>- que

la C fi i la [Jl, i també que la C a, 3 i ¡a Cil i Cul tonique«.

Petit anomenava les vocalfc Cel i lai -i le« sí l · labes

accentuades en què as trobavet - mudes o de tenor mut. Le*

s*1.1 abes pretômque* d'un mol mut -amb síl·laba tancada

tánica- er«n, òbviament, agudes (veg. p. 109r). La paraula

perer te":a la primers síl·laba agutí* -**b »1 to propi de 1 a

p'i-ñera síl·laba, és a dir, to ^ri T « si I abo- i la segara

mLda (a-'ês, al ta qutí la primera -per tant« e- rigor, «g.d^i-

perô no t«*n ait* CD« hauràa estat un« s . l . l aba aguda

"canònica" . Ai u val dir, 1òg.cabent, qce 1*% i pesad** «yaga

tsmbe tenien una altura melòdica relat i*a a la posició que

ocupaven en el mot. Una muda mono»!Î,i ab ca, ço« teu, »r*, er

termes ab sol ut m, TÉ» greu que un» nuda Î * del mot pg»rer, i

aqtest* e-a iris greu qu» 1* «»y d a del «et en »e/aré. El to .

per tan*-, ta"tbé podi* «er p_r imi -»ylabp, di -st l.abo, t r i -si I abo.

«tc. '»eg. p. 106ri.

Finalment* Petit tenia »n un» darrera d*

311.1 aba, 1* »obre-afludat que, »*v»%

e plicacion», no«é« e» troíiava en 1. labio. El

mono«»I.lab »obr»-agut era ei que na e« pronunciava «1 to
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"regular" agut d«ls mono»í 1. lab» -«1 mat»ix que »e «upo»ava qu«

tenia la primera síl.laba d« qualsevol wot, »i no era «¡uV-

C17), sine amb un to "un punt *è* ait", é: • dir, amb to

Pi-ni 1 «bo Cpp. iO5rf Í08v)v l "al tur a tonal prêpi» il« 1« »«ge«*

«il.lab«, amb to d* qualsevol *ot no m^t qu« no «ctiguis

accentuat «n la primera »í 1.1 at«. Ai scí , hi havia monomi l. lab«

«fut« -qu» considerav« r«gular»~, muts -mig to «é» baixo« qu*

els agut*- i »obr»-aguts -un to »é» al t» qu« »1» aguts- (p.

108O (18). P«ro f ai i «n «1» nonos* ï . l ab« qu« q u a l i f i c a

de muts r «»ui t* qu» »on, proy cor*tantm«n*·, tancats (t<gns -d«l

v«rb t «o i r -, b »n s -plural d» bé-, q»«, u» t »y, s«u, tot, men* no

'p, 99r > ) , «r» «Is qu» qua l i f i c a de »obr«-agu+* t*á, va -d»l

1*er^ a£I£!L~« g.gĵ  -"catedral", ; taiítr» , "g r» i ' M - , r iu , ^o^

-'gane,, d« dormi»-" (p, *?**r > - 3 *•<, t 'ibi de *«t res el*

apart i d»l » sup~"iada«f»«»~t aga t^» a l * * T f s d ' a n » «aie»"* siste-

m á t i c a , j* qu» els pots »cate de _ * t a r s^r t * r i c s i

qua- H I ^* doble pcss i fc i ! i tat-, co<f corresjror * ï a s i ' . ï

Petit . E«~ al jun f« •"«•-t »«n»bla qu«, fa^te-

•r ml t«*"rrny « c l u m i w i c!»l» monomi Í . l ab». Petit tr*cta

« « I m átors » , *« t - t „ »1* tònics que no

" CP] TI to] m«ri9^ sobr»-âgutm, Aqu»»t» es- pronun-

c i a r i en» p«r » l l t "ab for«a, f detenció" (p. 105r qu«

•1» aguts, p»rS aqu«*t» -»i els atan»-, lòçïca«*nt f amb més

1?) To que, h« indicat , bat«j*»» »1 no* d« Pr i mi -
. to i »I to ftono-st I «ra, p»r tant, si m*t»i.

(^•g. pp. 102rt lO3v).
(18) El« •ono·il.lAb* no p«Ji«n %mr brey» ni , p*r d»«co»ptatf
m9.arui.yalm (V«Q. p. 106*).



"forsa, y detenció" que «1« tònics Ce3 i Ca] t cosa difícil d*

pensar que cregut« sistemàticament. Deixant d« banda la incon-

sistència d'aquesta cl assiticacciê, el problema més gran és que

t»«poc atx6 no é» «i«temàtic. É» cert Petit a»«eny*la que

er el sintagma i*_j*j> ("la «eva «a"), el pri«»r mot é« agut i el

*oisr»~»Quti c|y» »n yna fra«« te té t» ("«11 té t* per

a tu"), ei primer -el prono« dati u aton- é* agut, el »»gon

-i» forwa v»rb»l de vocal tancada- é* mut i «1 tercer -el no«

de Is inf isiú, de *ocal oberta- és »obre-agut (p. 105v); p«rò

••amb é és ¿ert e~ un altre indret com » agutm pa,

li» üai.* l £í£H 'P* 108v>, tots tones.

Joan ret»t ^a elatorar a* aquesta nar.era una teoria proa

z o" er er-1 en si mate: a» li per-v* a donar compte de la

r. t e-enc 14 de t i^ï3"t> de íes «ocal s t . î ' - i c^ f i "ap·'ese'·tades per e

p3^ a i al ho a c«el *ero«*n del c^ r t^as t accentuai que es

prcd.ei e~ l f r= pa·'a^les de la lle'·g.ia _^ ta lana . La teoria,

pe^5, si c - " • *? -e" t - i potser nas: à _ _ » - t í *-1 i tot- i er

to l ts aspectes rcT.Lít • ? . a ^a.*! rop j?*" ,. nés egulâ^îtat* i unes

diferencie* de l** -e r_ara ncc*3ns s»ui i n,alidades-,

també és le·'t ^JB e- » t l ^s alt-es as^^r^es , i sobretot en el

fonament enpir^» ro "esistia 1« «rere-' critica. Una bon*

loll* d» di «t i ic i on», «oi* que» s* intentin

«nt«ndr«t 1er concloure que, par dir-ho d'alguna

manera, el « de teoria va fer 1; „n »ervei i el

v* apartar d'anà /»c i ò »t i tzada d« 1* realitat.

Pode* consid«r*r l»$ s«/»s « relie ions »obre

l'estructura accentual del v«n f»r-li intuir »Içjuns
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fenòmens fonètic«! però també haurem de dir primer qu« tot qu»

no mol» no VA adonar -se d* l'alternança d'esquema vocalic que

provoca en català 1 'accent d'intensitat, sinó que ni tan «oi«

aïlladament va descobrir l'existència d'alguna d'aquestes

alternant«»: ni vocal neutra, ni o "pronunciad« '* ço* a u, etc.

és cert qu« el descobriment d'aquest fenomen i la seva

formulació rigorosa fou fet molt posteriorment» i que cap

gramàtic català d^1 »Gisent -LI lastra, Ballot- en va ni sospitar

l " e ¡istència, però també que d'un nowbre tan extens d» pàgines

com el de Petit potser era previsible que en »ortís si mt ? no

una *osca intuïció. D'aîtra banda» al marge d'aquesta qüestió,

la IKsta de "greuges" que es podria presentar a Petit és molt

llarga. El net ge setcenti sta, a més de sostenir totes les tesis

-algunes preu inf crmul abl es- qu» he intentat anar e\plicant en

les pègines anteriors, persava qae la e i la o_ castellanes eren

~om les nostres corresponents obertes, ne p««s ço» les tancades,

que el not a T, or tem«» l'ultimà síl·laba alerta, etc. (p. Q0v .

Vag. també p,

pel que fa a determina»" -fins a quin ptit c*etit .a intuir

fenòrens fon 'ics que no e* plica, heu d'anar els peus de

plarn 'recordem que d'Ullastra s*h* arribat * dir que va intuir

la noció saussuriana de fon«»*1). Pot dir-se potser qu», d'una

ma~era general, ^a »eure que les paraules descriuen corbem de

tonicitat i que, per tant, el contrast accentual no es dóna de

fet entre la síl·laba accentuada i les altres en bloc sinó que

hi ha accents secundaris i contrato» secundan«; que les
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*í1.1 abes posttôniques catalanes «on «é* breu* -«n «1 »cntit

tècnic actual del terme- qu» 1** tòniques i potser fin« i tot

que 1«« prêtòniques; etc. (19) En qualsevol ca«, cal dir

que »i P»tit v* intuir algun* ço«« d» tot això, ho va f»r d'una

manera fosca í precària, en absolut recuperable p»** « la teoria

posterior (20).

El que taupoc no pot n»gar-»a és que, malgrat les defici-

é-rries de la seva teoria, va ordenar els sons vocalics catalana

d'una manera que, si no constituïa una descripció ac'sticament

o articul atòr i ament adequada» de -fet no impedia bastir-hi una

normativa de 1'accentuâciò gràfica operativa. Dit amb altres

paraules: Petit *a servir airb toherlrctS els noms i quali-

ficati.s que tria, i ai i, per e emple, a banda del fonament

nocic""3l d'ara etiqueta com _nu_t, tc-t allò que qualificà com a

tal és, :D» Hem »*st, regularment " t--c-duible" a termes

nc5t""<3s. JL "**are-1 amb ai 5 cal 1er retar que, ccir també m'ha

pogut comprova , e- la »e*a desc"ipe*í el gramàtic «allt.»a, si

se m per net ' 'te pressió, s ab r e - d if t ̂ r g e i , i aquesta scb·'e

?Ï9^ De 'et, er mètrica les sil.laDes posttòniques no terer
quantitat, i ai ò només és possible si, al T»arçe de
1 *artificiocitat que »ulguem atribuir a la poètica, hi ha un
foranert l»ng istic real. Síl·laba brea i greu són sinanims per
a bona part de la teoria gramatical tradicional, * Petit, en
negar a les prêt ò"iqu*% el caràcter de greus i al qualificatiu
de breus, podia estar endevinant, i n f l u ï t positivament per la
mètrica, aquest« realitat.
(20) D'altra banda, aquí hi ha »oïts problemes no re*ol*"5
encara avui. wt« cert qu* les síl·labes d'un mot *ar pujant si
no de to, d*irt*n«itat- fins arribar a 1'accentuada" P«r
Coromines (1971j 965, ai/,0 em ju«ta«*nt »1 que «*e*devé en una
llengua ço« la castellana a«b un »ot agut llarg, però no en la
catalana. wDescr^via Petit, »n el fon», un us ca·t·llà"' wO é*
casual i tat"1
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dis t inc ió , si bé pot MW compromesa «i »1 terreny teòr ic, no

representa cap poblem* seriós en el moment d 'aïllar un«*

unitat» i det»r<tinar~r.» 1« n*c»«sitat que duguin o no accttnt

gràf ic .

Com hem anat veient, i deixant de banda re f lex ions sobre

l'adequació teòrica, «11 ò qu» P»tít anomena tenor atut és prou

regularment i d e n t i f i c a b l « amb les vocals Ce3 i Ço], i a l lò que

anomena tenor agut més si t d 'un mot amb les altres vocals t ò n i -

ques. E ls altres tenors també són iden t i f icab les -en l ínies

generals, errors i a excepció del sobrc-agut- amb

deteniu naaes voca l s o determinades si tuacions de> les vocals

* 2 P , ÉS pe*- a* ft que pot elaborar-se un resum com aquest (22) :

* Tena«- m'-*:_. ^ ' -onúncia t a n c a d a -i , és c la r , tònica- de
la 2_ i d» l à c ' » e g . p. 9**% .

*-* Tef y*.ftu-* • Premune i ..* oberta -i , és c lar , tònica- cfe
la e • -J€ l a c ; p r o n ú n c i a t ò n i c a de 1 a £_» 1 a i_ i lu u.

T i "t no*" ::re\-. '~ron.ir.cia atona de le» vocals immediate«-
ren. poz t tòn*q^es .

í 21; "'ê  r'atît son agudes lern primeres mil. labern de mots com
•• aa. ca.>sa, mi gua. par », Ani ma, c ' aufrul a, Ar i «ttòtel es,

'-*! p ácratas, s i-"i . f itu t bu r_r p t j ï*s últimes d* Ni col au,
3'- >- eu, reccu (d*l »erb r »cour g ) , escriu. Són mudes is
penúltima de ci»tel 1 a i les ultimes d* amaré, amés, creuré,
c regués. Les ultimes de mots ço« casa, pa-·g, s_i_ri_, ritu són
brejs. L* alti.ita d« con» Aní«a i ympetu és esdrui,;ola o
"corredissa", la perrilti** breu i la primera aguda Cveg. p.
""%, 98v, ICOr-lOlr).
í22> En el d«l t«nor agut e« refer*!/.o» com acabo de dir,
al tenor agut alt de c«d* mot, ja que, com he indicat
abans» «n rigor Petit »ntér* que tota vocal pretónica ts aguda.
Ai,:6 no és cap problema si quan parlem de vocal aguda entenem
que volem indicar 1« «é« aguda -la »Ita- de cada paraula.
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4) Tjpnor. .corranl o i·dreiKQl« Pronuncia átona d» l 'últi-
ma vocal (Pun not emdràixol.

5) Tjinpr cpbr·-·JKpu.t• (to r»»po« a cap pronúncia sistemà-
t ica que hagi pogut aïllar.

A partí-- d'aqyí «s pot »nt»ndr« fàcilment 1» classificació

que Petit f«, no j* d« les s í l · l abes , sinó dels mots «n funció

del tenor d« le* seves «il . labes ^PP« 109r-l09v)i

1) aguts: mats que tenen l ' ú l t i m a sí l . laba aguda.

2) «utas mots que tenen l ' ú l t i m » s í l · l a b a nuda.

35 breu»; mots que tenen l ' ú l t i m a s í l · laba ^*-«u d, per
tí»r,t, la pen j l t ima aguda o mitda^ ; és a d i r , plans.

4} corredissos o estírúixols; mots que tenen 1* ú l t i m a
s i l . lat« e sd rú i .o la , la p e n ú l t i m a breu, i l ' an tepenú l t ima
aguda o «nuda; és a d i r , esdrúi:.olm.

!, c l a s s i f i c a d e s le« paraules en f .,.- ci à de l ' a ccen t» és

s e n z i l l »r.at.sibl i - una norma 1 1 «/« coherent de l 'accent g r à f i c

i*;1"* i a l t res) , independència que s 'assembli o no a la

d" a, ui i que s igui o ro la més cierati *a de les, possibles.

Consonant i

2,2.3.1. Preï i m i n a r

Com en el cas dels sons « o c à l i c s » Petit d i s t i n g e i / entra

soni consonàntics s imples i sons consonàntics compostas (pp .

l O r - l O v ) . Els cc-isonantics compostos es produeixen quan hi

ha u n i ó de o «és consonants en posic ió i n i c i a l o f i n a l de

s í l · l aba <pp . i O r - i o v ^ . En par laré» doncs, a l ' apar ta t del

«i 1 . labivme. Petit -ço« Anglès- anomena també "lletra*

consonant« formale" »1* «imple« (p. l O v ) .
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que la a IBS consonáis »imples, Petit n'enregistra vint,

que can la bilabial oclusiva sonor« (que anomena MBêN) i la

sorel« «qu« ano«««« "P*"), la dental oclu»iva »onora C*Dè" ) i 1«

sorda ( " T e " ) , la v»l*r oclusiva «oncsra ("Sue") i la »arda

«"Chê") , la labiodental fricativa «onora C"Vu") i la morda

C " è f " ) t 1'alveolar fricativa sonora ("2è" o tawbé m "suau" -p.

!3r i 47v-) i la sorda ("è»" o també s "forta" -p. 13r i 47v-) ,

la palatal f r i c A t i v a «onora C " J è " ï i la sorda ( " X e " 5 , les

nasals bilabial ( " e m " ) , alveclâr ( "en" ) i palatal C " è K " ) , le=

lateral* alveolar ( "e l " ) i palatal ( " e l l " ) , la vibrant ( " é r " ) i

la semivocal palatal ' " I y " ) <p. 1 0 v ) .

El gramàtic »aliesà no <a tenir en compte -i ai:;ò cal

co>~ si de'-a·· -Nc ur e rcert^ la c lass i f i cac ió de les consonants que

aparei .ia ei gairebé totes les gramàtiques i ortografies de

l ' è p c c a , ï 'ongen de la qual cal *nar a trobar-la taub* -alt

autors grscs. E.T» re*srei -o a la d iv is ió de les consonants en

tiudes : ==.TI /ocal», i aquestes en semivocal s normals i

líquides. L 'única c lass i f icac ió que Petit va fe»- de las

zonsonants és l 'elaborada en funció de les p-ssïbles posicions

si 1 . 1 abi ques, COTÍ veurem erda.ant ( 2 T 1 .

S 2 T ) Ar istôt i l IPsetica, cap. XX, p. 26) '.a di/icfir les 11 »t'e
er /ocal s, se*i»ocal» -sembla qua són les consonants que are
podtffi anomena«-- continu**- i *ud«s -le^ altres consonants-.
Ountilià ( Insti tut i o, llib. Î, cap. IV, »s. 6, p. 100) ja
presenta substancialment 1* classi f icació tradicional de les
consonants er, mude« i »»mi votai s. Al XVI II repetiran la
classi f icació I* gramàtica d» la RAE, Puig, Ros, Hello, els
comentador» d 'Alvarez -com Aleares al XVI-, Ullastra» Pal lot i
altr*«.
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2.2.3.2.

A «é« eí*«nr«f istrar »l« ser»« consonàntic» oclusius, P»tit «n

I« «na ï»r»u descripció articulatoria. Així, la tbí *"»s

pyra~<nènt 1*01*1* fp. 30v>, "modifica els moflidos vocals

clouhènd els 11 «bis al comensar. ü acabar, ó al -romenaar y

acabar 1* pronunciació de la» vocal »" (p. llr; v»g. també

30r-5ov)| la Cpl, a més de »«r com »a [fa], "labial", es

"percutida" «p. 30v, 65r ) ; i d'una marera anàloga descriu la

Cd] i la Et] Cpp. S3v-5èr i à 7 r 5 » i la C k T i la Cg3 «p. 52r »

(24) .

2.2.3.3. Fricatives i aïri caaes

a) Labiodentals

»er Petit, l * art i cu* ac. i í de la C . Ü : "à de sèr Labial es

Dental, pu/ se pronuncia al sand el llabí inferior Ins a toca*"

las dents superiors" (p. SOv) . Diu que i«. un disbarat

pror^nci a*- com a tbl 1* t * l , p»rô indira en certs casos es

pronuncia -i es pot escriure- tant d'una «añera com de 1"al t râ

' i b . * . Descría la C f 1 » * de coff» d "Lâbà2-Dental ", com a

"Percutiva" Cp. 58v ' . Al parer, dèrrer t*"«4-

listing»! , C-,1 de [ *1 (:b. * .

b) Al vgolar s

Tant mn 1* teoría co« *n la constatació pràct ica» reti*.

C24» V»g. »é« »«/all la qüestió d» 1»* g«*ir»*cions.
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diferencia bé les du«* fricatives älv*olar«. L* desen pci fi

articulatoria ("Sonido Lingual «è« A »»no* Stulant**) é« a la

p. 6év. Seguint una tradició que s'endevina llarga, anomenava

s "suau" la Cz3 i » "forta" la t*3 CV»g. pp. 13r-l3v, 47v,

66v-67rt èfv). Ço« he dit» no confondre aquest«« dues

articulacions» i -fin» i tut lern diferencia an «Im casos qu«

acompanyen el* sons CU o Eg 3 i són representades p»r la

lletra ;_:_. A ix í , una pronuncia es la que nota en «wats com

egz amen , eg: emplc, i 1" altra la que descobrai;, en mots com

segsp, egscel en 1 1 e c str^t m Cp. ï 3» , 47v ) . Tot ai ò ro e vi t»?

algun »rror d'apreciació sistemàtic, com ara considerar qje a

f i "«»I de mot sempre són sonores, és a dir, el 5 seus mots,

"suaus" (p. ITr i 66v), com ja \ ¿» fer nctar Segarra íi

Ei cap .-Bornent ne fa re ferènc ia als sr>ns ! c? ] i C d r ] :om a

tats consonant , r. e- z ai 11 at les.

En la llista de consonants catalanes hi apa'eixfen

d is t i~ j ides la tj] i la »J 3, la pr.'nera corsidfc-ada una

articulació "palat;rtO lingual suau", i la segona tafbf pen* >

*o»-ts < .eg. pp. IS/, 61/-62r, 68 * '' ( 2 ^ - . El metge val lesa ne

'25) "'er Petit, els catalans representi/en, a .Tib la l l fe t -a ¿, > . -
se que »ra el " j_od dels Hebreus"; -~r> >_a.". .1, els cas te l lana
i"or uncí aven la j "ab sonido gutural *crt del i A"3be%" Cpp.
olv-62r; »*eg. també pp. ISv i 68^-69r- . L'str i&ucii a
influencia arats de 1 * articulació ^ela*" f r i c a t i v a sorda de
l*espan/ol és freqüent en els autors zateila^s del XVIII i el
iCK (veg. , p»r exemple, Mora, I75és 6215. A E«panya» FCIJOO
també havia atribuït »1 s.3 » la influencia del» "africanos", i
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« i l l * ca» * unitats, en canvi, «1* mon* palatal o »fric*ts, que,

pel que veurem tat seguut, sembla que consider» variacions dels

fricatiu».

Petit «ntên que 1« consonant final d'un mot com b «M Cj] é*

diferent d« 1« consonan* final d'un mot cot vaig [If] (2è>.

Aquest^ segona conmonant final, p»ro, no 1* considera una nova

unitat consonàntica» sinó qu« Is identifica amb Cjj. En opimo

seva, per tan., eî p" Tier so del mot ¿oc és el mateix qu«

l'últim del mat vaig» i P®«" *i'tò precisament estableix qu»

aquest darrer mot s'ha rl'escriare vaj_ (»/eg, pp. i?r, 21 v :, més

clarament, 46v : 47r*. Un fet qua potspr «:p!ica, almenys *n

part, l'encert de 1 a distinció CÍI-Ctíl i »1 conseqüent error

de la confusió ttf]~[J] és que r,c hi ha en català fricatives

5ono«'B5 finals absolutes, ja que només er» aquesta posició li

sembla que el se C t í 3 éá C J "" (2?^. D'altra banda, »n català

ui vä molt poques a^ricades sordes «.« miri de mat -si no

t? or ic amen t-, i ai ,è podia ha % er-li impedit 1 ' ai 11 ̂ -nsr.t

d'aquesta aniiat. Dit altrament. Petit ts trobava bae^cament, a

sembla que els »spa"»*cls, s; .nés r.3 davant francesos i
anglesos, se n *aver^on/ien f»eg. Lázaro» 1949: 92'. Segons
Faura 'If7"*: 47), el pnmei a fer a-uests atribució va
Vi ci anà.
<16) Fscric aquestes paraules amb ortografia d'íwui. Petit
Hauria opinat que cal*a escriurà la primer* ai:í: b <j ; i la
segona ai;,í: vj> j. Veg. , a més ,1e les referències del te:t, pp.
è8v-69r.
C27) I potser també l«s alternances morfològiques del tipus
raig (que «11 volia escrit r a j)f rajar . En posició intervo-
cálica, sembla que no «»símil* CtJ3 a tÎl, sinó qu« creu qu« es
tracta de la concurrència dels mon* r»pr»m»ntats p»r t_ i
per K_t cosa qu« de vegades li provoca, també er>gan>at p»r
l'alternança morfológica, noves confusión» (veg. p. 62v).
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inici úm mot, 1'oposició f|i-lj3» i, « final d* mot, 1*oposició

t^l-ttjl. Això explica també que na confongui norm«lm»»nt 1«

fricativa sord* ni amb tjl, ni «A ttÍJ» ni amb Cdjl, i «í

aquestes tres articulación« entre «i.

Pel que fa a 1'africada sonora, «n« trobem amb un p"-ulema

semblant al d* i a verda. En català no hi ha -almenys teòri-

cament, també- cap mot iniciat amb tdJ3 <2C). Ai 5 podia obsta-

culitzar « Petit que aïllés aquesta »o com s unitat. Aras

sembla que sí que es va adonar qus en posicions altres que la

inicial i final de mot h* havia un so diferent de CJ3 i de C]],

perquè volia e-pi í ei tament que hom distinoís er.tre mots COM

motaj a i babcja i mots com 11 ad j a fl1 et ja' i »guipadja

(equí patgeN fp. 62̂ ). En aquest cas, més qui» no pas davant „m

*"ou so consonàntic, el gramàtic setter tista ^ ansa va, no pas del

tot desprce'tadamer,t, que ens trobaven1 davant la concurrència

dels sans 'Bpresentats per d i per j i ,.) T9) .

2.2.r.4. Nasals

Petit enregistra tres consonants "Nantic«s à Carnal»" 'p.

(28) Tant en aquest cas com *n el de l'af-icada »ord* np
matisat perquè la realitat de la llengua parlada t dialectal é*
«oït di v«»-sa. No sol E pel fet hor pot fobar paraules
iniciades Ct/J que les poqurs q^ segons «1 adicionar.,
normatiu ho far, sinó pel fet que rr alguns dialectes -no
precisament occidentals- hom troba \ també mets sistemàticament
inciats [djl.
(29) Ai ,o no li «vitava altres errors, ço« -potser t*mbé par
l'angan/ d» l'alternança »orfoiogiu«- cr«ure que el «o final
d* tjr »p i g trap_x t jar ) *ra diferent dal de r_a^g Cde r_a_¿ar_)
Üb.



é3¥~é4rîf la Cm], 1« Cn3 1 I« C¿3, i »n f« també «na

descripció articulatoria i assenyela que Í« darrer« mm

diferencia d« 1*3 anteriors perquè r»qu«reix qu* "la ll«ngu* mm

aplania «è« al paladar** (p. A*r>. NJ aula» c «n «r* normal «1

moment i fio va ser encar* durant r»olt de t*mp«, 1« na»al velar.

0*altra uanda, constata la gemí nací¿ d© nasals que trobem en

mots ço« commoure» commemorar, •nnobiir, ·nr>y^olar-«e (p. 64r).

2.2.3.5. Laterals

L«s laterals alveolar i palatal també sor pretentades amb

una breu descripció articulatoria 'pp. 62v-63a). Petit indica

p plícitament qua en catalÀ no hi na alveolar geminada, i només

assenyala que n'hi havia er llatí i en català antic (v*g, pp.

67", ~*Br), Si que *a referència, en canvi, a la palatal çspn~

r âd^, fo^ * q« 3 Ia ccnsidpra resultat de lo concurrència ds Cd]

+ lX], tret del cas de net compost, an ¡i que hi v-eu concur-

rènr^s de dues CX- 'p- aTr-aTv).

Z,2,T.à. /i brants

A la llista d* mora consonàntic* simples Petit noroés

co-sigra u « "ér1 , e» icara que en altres mortients di ferencia

clarament entr« ^_ " f o r ta 1 i r_ "suau" fp. 13rU F«r ell -encara

qce la disquisició »ois té caràcter teòric- ens trobem aa/art

d' tn unie Su, "Lingual" pot mer "?""ès ò mf»nos trémulo",, és a

dir» "lort * o "suau" Cpp. 6&r-é»6v) . Al: ò no vol dir qu* cada

•sot puyui «scriurv's indi·fvr·ntm·ntf «iné precisament qu» s^a

d« gr«fi«r «f»b la lletra ü lletres que corr»»ponfuin segon» «1
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caràcter fort o suau d«l mot.

2.2.3 7.

Per Petit , «1 «o semivocal palatal i« un «o consonàntic, i

com a tal «1 presenta m l f inventar i d 'articulacions catalan««

(p. 10v> « En canvi p e1 «c semivocal velar el connidera vocal,

me» »n concret, ço« v«t«r»« dempré«, "Junt-sonant". A i x ò té

lortss rep«rcu«isions *n «1 tractament dels diftongs de-

c·'ei ents: cons s* e ,pl icarà, Petit entén cor a t*ls f»ls aca-

bats en velar -ja que aquesta é* tractada com a vocal-, p»rò

no els acabats en pala ta l ; aquests 6*5 consideren senzillament

un cas més de s í l · l aba composta d' una sol» vocal i tra /ada p«t

una consonant. Tot i ai ,1, ^n a lgun moment reconeix que, de

fe t " , la =5°mivuc«l palatal no és consonant i que, per tant, fa

d i f t o ^ s decrei ent ( /eg. pp. 69r-69») . D ' a l t r a banda Feti t no

creu que e istei i » n català la censo lart palatal estricta, és

c. d * r , 1 d que E â d * a '1°91: 10")) anomifna, urâ mica impròp iament ,

" • n è d i C p a l a t a l f r i c a t i v a sonora".

Com és habi tua l en l 'apoca -i mol t posteriorment també-, no

recone» ni a ï l l a a 's mors oclasius apro imants.

2. T, T. 8. Gemí r ací ans

Petit constata la pronuncia geminada d'oclusive» seguides de

liquida, ; «consell«, partint d*l seu criteri d'acostar "a

? a la pronunciació» d*e*criur* pubbl ic,

Ar ^ i Q g l a , Mobhle, Pobüle '«/»g. pp. Slr-Siv1* . Al mtu parer,
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I» error e* ju*t*m»r,t «scriura-ho «*n«* gcmin*r 1« 1 letra, també

perquè, d 'una band«, hi h« Mit* CIM obligar i «b 1 aní r que no

presenten g&minvició -í ou» cal tirà escriure, per tant, amb una

«ola lletra--, i, d« l'altra, perquè aix í cf «vitaría un defecte

dels catalan« quan parlen en castellà, «1 qual consistei.-

precisament a fer garnir, ací ò en mots ço» noble, iglesia, regla

íib.) (30).

. Altres

Com és habitual en l'època, el gramàtic val lesa considerà

que el signe h és un senyal d'aspiració <pp. iOv, 12v, 60r, 6ir

i altres). Aquesta consideració, can inconcebible com omni-

present en els tractats ortogràfics i gramaticals dels segles

yVIII i X y, constitue! , una de les mostres niés paradig-

màtiques dels efectes encegadors del prestigi de la gramàtica

D'altra banda, Ftrtit intentaria el sa "cu", fet d'antu*i

-esccicer tant que s's, plica saben; que hi volia irdirar el so

C 1 ] -que ell anomena c_ o chè- amb la Virtualität de "liquar" la

¿ »ami consonant . Dit altrament. Is 'cu" és la C 1 1 davant Cwl

consonant . El metge vellesa advertei,. que si no h: poséssi-n

(30) Per a altres geiuracions, veg. els apartats corresponents
a cada articulació i l'apartat del sil.labivm*.
v'Tl ) Efecte obtingut a través de 1»» gramàtiques» ortografies :
prosòdies llatines, le% quals, gairebé sen»e excepció,
repeteiren «1 lloc comú. V»g. les obres d*4lvares, fiel lo
MeneseSp Peiry i Pastor i altres .'* citad»*. Ja en gramàtiques
vulgars, ho« pot v»ur« repetir «1 tòpic à la d« la RAE,
Ulla»tra, Ballot, E«torch i altre».



Im <|» »on «r i« gMrjl <P« 3̂v) , é* a dir, no faria diftong (32>

2.2.4, Sil.

2.2.4.1. Descripció cañera l de la síl·laba

En cl terreny fonètic, un del« aspectes «é* de* t acabi e*

d'aquesta graraàtica és el tractament sistemàtic i exhaustiu que

es fa del si 1 . 1 abisma català (33). Per descomptat que ni UI las-

tra ni Ballot ni cap altre gramàtic català del XIX hi va dedi-

car tantm esforços -si é» qu« n* hi va dedicar cap-, però és qu«

tampoc no ho van fer la majoria d» gramàtics espanyols i fran-

cesos. Això pot tenir dues explicacions. D'una banda, com ja

s'ha indicat, s'explica pel caràcter sistemàtic de la mateixa

gramàtica. De l'altr«, potser pel seu parentiu amb «!s t «x t o*

docents -carttlle%, sil.labaric- dedicats a ensenyar els nois a

llegir. En aquesta mena d'obres sí que hi havia 1 larguí ssimes

llistem d« síl·labes» únic procediment conegut llavors per fer

aprendre a lletrejar, sil.labejar i llegir.

Com h «m vist abans» per Pe^it el criteri primer per discer-

nir si un mo és vocalic o consonàntic é* precisament la capaci-

tat de formar tot »oi síl·laba (p. lOr) . Aquest criteri, esta-

(32) La temptació de dir que Petit aïllava, com alguns corrents
fonologies actuals» un fonema Cq**3 é« n»as«a evident per no
comentar que el gramàtic setcentista volia dir només *1 que va
rf r, i qu« fer-lo antecessor de la conceptualització d'aquest
suposat fonema seria raonable mols si P*tit hagués préfigurât
d'alguna manera el marc teòric en què proposar l'existència
d'aquest fonema té venti t.
(33) L'estudi de 1»» configuracions estructurals de la síl·laba
catalana va de la p. 13v a la 49r. é« a dir, ocupa 70 pagine«.
A mém» trobem al llarg dm l'obra altres observacions esparses
sobrP «1 tema.



blert ja |»<tl* gramàtic» alexandrin» i que «r« «I que indicaven

normalment titfit le* grama t i que» 11 atine» corn le* de llengües

vulgar«, té un caràcter inequívocament funcional. Normalment,

feta aque»ta distinct d fonamental» els autors explicaven les

relación* entre cada un del« «cms i les lletres i ja no utilit-

zaven mi« -o ben poc- el criteri sil.làbic per ulterior» divi-

sions i classifica- c ions o, en qualsevol cas, ho feien barre-

jant-hi heterogenlament altres criteris.

En el cas de Joan Petit, en canvi, hom pot veure ço« tots

els sons són contínuament tractats amb referència al seu paper

i la seva posició potencial en la síl·laba. Així, com ja he

*ndicat, Petit no es restringeix a una primera divisió entre

vocal'» i consonants, sinó que dins de cada un d*aqu«sts dos

grups diferencia entre simples i compostos, i encara, en el cas

dels consonants, entre anteposats i postposats ('• eg. p. lOr-

IQv). Aquestes classificacions estan fetes sempre en funció de

la síl·laba i conserven també, per tant, un caràcter netament

funcíon*l (34).

(34) Per Petit, els diftongs món .ocal s compostes, és a d, , un
conjunt que esdevé unitat justament p«r la meva posició sal-
daria de nucli de síl·laba. De Id matei :a manera, la posició de
marge sil.làbic, que és fi que determina que un so sigui con-
sonant, determina també consonants compostes, és a dir, con-
junts de consonants que integrats fan de marg* de síl·laba.
Alhora, les consonants, depenent si ocupen el marge anterior o
posterior de 1* síl·laba, són anteposaries o postposades. La
idea d» vocal composta podia haver-la obtingut Petit de Di«go
d« Mello, el qual fa referència explícitament al concepte.
Potser a partir d*aquesta font va ampliar la noció a les
consonants, ja que Mello només feia servir l'expressiu «n el
cas d« les vocals.
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Per pod*r referir-«* «mb cl«r»d»t a les dif«rents »»truc-

tur«* sil.labiques i *vi»*r d* l*exi»t*ncia d* síl·labes que

poden ser represente.de« amb diferents grafies, «1 metge va 11 es A

va elaborar tota un« terminologia -basada, això si, en i«

tradició- que, si bé al començament pct semblar fosca, és en

general d'una gran precisió. Així, classifica les síl·labes «n

dues espècies, la de només vccals i la de vocals i consonants}

divideix la primer» espècie en dues "varietats", "Mono-literas"

i "Bi-1iteras" (diftongs); la segon* en trezte varietats, que

numera, en funció de la constittció dels dos marges (35).

Explica també que les síl·labes poden ser "dissonats" -de

diferent so- i "equi-scnants" -d'idèntic so però escriptura

diferent- (p. 14r). Etc.

Pel que fa a les estructures més senzilles de la síl·laba,

Petit ordena les consonants "simples" en tres grups: les que

poden fer de marge anterior i posterior, les que només poden

fer de marge anterior i les que romes poden fer de marge

pòster i or (36).

(T5> Veg. pp. lir i 13v-14v. Alguna vegada, però, no queda pas
tot clar: es referai« a síl·labes "Pol i-1 í teras" (p. llr), que,
segons el que ac*bo d'explicar, tant podrien formar part de la
primera espècie com de la segona.
(36) En els següents paràgrafs »ntendré, seguin^ Martínez
Celdrán (19848 364-37C.; i Payratô (198S: 104-105,, que una
síl·laba és un conjunt de posicions ordenad»« successivament.
Hi ha una posició central, el nucli (N), ocupada obligatòri-
ament. Davant del nucli hi ha el marge anterior (Ha), que pot
estar o no ocupat. Darrere el nucli hi ha el »arge posterior
CMp), que pot estar o no ocupat. Entre el marge anterior i el
nucli hi ha »1 semimarge anterior (sMa). posició que depèn del
marge i pot estar també plena o buida. Aquesta posició és
ocupada, quan és el cas, per líquides. El nucli pot tenir un
6 «inucli anterior (sNa) i un de posterior CsNp), posicions
r«s»rvade» a !•« vocals que fan diftong« creixents i de-



Dono tot seguit la llista d« les consonants •rtr·gi·tr·d·*

per Petit (p. iOv). Si no Hi índico res, vol. dir que «11 les

considera apt»» tant p»r tmr urn mmrgm anterior com per -fer d*

marge posterior. En »1» altre« caso«, Ho indico. Després de

cada consonant pomo exemples de mots en què, quan és possible,

la dita consonant -Fa de marge anterior i posterior d* alguna

síl·laba, independentment del fet que Petit el» atorgui aquesta

capacitat. Al final de la llista faig alguns comentaris.

1. Cb3 bo ix capbreu
2. Cp3 p_a rap

3. Cd] do advertí roen t
4. Ct3 t£ cot

3. CgJ gos agnòstic
6. il J casa poc

7. [v] Només uarge anterior va
8. Cf3 foc p_uf_

9. [z 3 Només marge anterior zona
1". Cs! sj_ cas (17)

11. í) 3 joc bo ii verd
1 2 . C ] a çqi_

creixents respectivament. Els "complements" del marge posterior
són més problemàtics. Martínez Caldran, per al castellà, parla
de "marge posterior comple," quan hi ha dues consonants,
Payrató, tenint «n compte les peculiaritats del si 1.1 abisme
català, a més de referir-se al marge posterior, parla de dos
semmarges posteriors ^u&Aibles» opció que trobaríem realitzada
*n síl·labes com porc» o perns. Per poder designar cada una
d'aquestes posicions amb un nom específic i tenint en compta
que, en cas de trobar-se ocupades totes tres posicions alhora,
1* últim* s«mpr* ho està amb una [s 3, les anomenaré semi marge
posterior ( sMp ) , marge pòster i or ( Mp ) i postmarge posterior
ípl·lp) -darrera posició, que només pot ocupar la Cs]-. Mantin-
dré» això no obstant, la denominació marge posterior complex
per referir-me d'una manera genèrica als casos que no hi hagi
solament el marge posterior.
(3?) De fet, aquesta consonant no apareix a la llista de la p.
lOv, però sembla que per oolit. Veç,. P- 15r.
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13. tmí ma COT*
14, Enl no gn
15« [J* 3 Nom 4 s marga poster lev nyamyo any

lé. CU là gol
lli all17. CÁ]

18. tri rai or (38)

19. <"cu") Nome» «arg» anterior

20. Cj] Només marge posterior

Com indica Petit ~i com s« sap i pot veure*s en els

exemples-t les sis consonants oclusives paden fer de marge

posterior de síl·laba. Ara bé» les sonores sols en el cas que

la síl·laba següent comenci amb consonant sonora i, per tant»

mai en posició -final absoluta. No sembla pas que fos ai::ò el

que tenia al cap Petit (veg. p. ilr). Per tant, aquí Petit es

dei -ava enganyar per l'ortografia Cveg. també 14r), i ai :ò li

feia distingir -pel so, segons ell- ap i ab, at i ad_, (p. 16v i

17v) i justificar art i cul atur i ament la diferència entre c_ i ̂

f 3 nais (la primera -al seu parer- t* ressò, la segona és més

suau"1 '/eg. p. 53t ^ (401».

(38) Recordem que oe" Petit sis dos sons vibrants son un de
sol.
(39) En rigor, caldria dir, seguint la terminologia que he
e,-posat abans, només seminucli posterior. MU ho he escrit ai"í
per ser coherent l'e:.po«oció de Petit, que, com he dit,
considera aquest so consonàntic. De fet, la consideració
d'aquest so comporta altres problemes, com ara la seva
possible posició estrictament consonàntica -però no com
l'entenia Petit-, que tocaré després.
(40) No hem de descartar, de tota manera, la possibilitat que
Petit sí qua s'adonés que realment ap i ab sonen igual, però
que el que volgués indicar, partint d'un criteri normatiu» era
que» al seu parer, cal i a escriure-les diferentment perquè ca*.
fer-lem sonar diferentment» en la línia del que havia escrit
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P»l que I« « I*« labio-dental s, ml gramàtic vallesa, corn «s

pot veure al quadra, cr«ia que nom** 1« sorda podia ocupar

tot«* du»« posicions. El fet é« fácil á« comprendre si ho« te

en compte que en 1« pràctic« hi h« molt poques possibilitats am

trobar—me en català mots que presentin síl.laoec amb el marge

posterior ocupat e-fectivament per una labio-dental sonora, tret

dels casos de sonorització per contigüitat de mots, casos que

•fa l'electe que no van ser considerats per Petit. Tot i així,

en un moment <pp. 58v-59r) fa saber que, d'una manera "inusa-

da", es podria trobar alguna sonora "post-posfda". Es tracta

també, però, com amb les oclusives, de casos no reals, de casos

de confusió provocada per l'ortografia, a propòsit del quals

repetei l'argument que el que ens fa disting.^ la [v] de la

C-f] finals és el ressò (veg. també p. 68r).

P-oblemes semblants ens trobem amb les fricatives alveolars.

Quan -com surt al quadre- Petit assen/ala que la sonora només

ocupa posicions de marge anterior, vol fer s«*ber que sols

representada per la lletra z_ ocupa aquesta posado. Pot ocupar

-en opimó seva- la posició de marge posterior, però llavors és

representada ppr la lletra *_ 'veg. p. ITr^. El problema està *n

ei 'et que, com en els casos de le« oclusives i les labio-

dentals, en català *i que h« fricatives alveolars «n posició de

marge posterior, p*ro ju*tamer* »n casos diferents dels qu*

Petit constdra com a tais. El -netrje de Sant Fel t >• de Codines

mol tm sagí em abans Quintilla: ^j» dico opti nuï t, »ecundum «ni m
b litteram ratio poscit, aur«s magí* audiunt p" (In*titutio,
llib. I, cap. VII, v*. 7, p. 133).
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er«i« ou» 1* f « final ûm mot »»mpr« r»pr«»«nt*va un« fricativa

*lv»ol*r »onor* -"»u*u", «o mot» s»u*-, quan, de fet, nonti« é«

així «i hi h« «1 dar r »r e una paraula qu* comenci amb vocal o

consonant «onora.

En relació a les nasals pot sorprendre que Petit pensi qu* la

palatal només ocupa normalment el marge posterior. Pode« trobar

una explicació d*ai»cò »n la circumstància que »n català n'hi ha

«alt poques «n posició inicial absoluta. De f «t fa referencia

aJ m mots començats p»r palatal nasal <nyi gui— nyogui . nyic-nyac,

nyau-nyau) Cp. ISv) , i recanvi v qu* aquest so hi inicia síl·la-

ba, p*ro ho considera una Sîcepciô, i assenyala que el -fet

potser es pot explicar perquè -en opinió seva- deuen ser mots

manllevats al castellà. Tot ai ú el deu portar a considerar

no és genuí de tenir marges anteriors ocupats per una nasal

palatal, i a escriure unes quantes vegades, en conseqtiènci a,

els catalans pranunciem dany-ar i els castellans da-y^r

'pp. 15*, 64v , 78r , ~"9v), afirmació realment d.ficil d'acabar

d* eitendre.

Tot ai ò quart a síl·labes amb marges simples. Quan el marge

anterior pot anà* acompan>at d'un semimarge» la consonant que

ocupa la dita posició de marge rep el nom d» 1 1 guant ípp. lòvf

51r). La llista que Petit dona de consonants 1 i_quarts -Cb3,

Cp!, Cd2, CtD. [g], Ck3 i C -f 3- conti efectivament tot el

conjunt de les consonant» que en català poden ocupar la posició

de marge anterior quan hi h* s»«ii»arg». Pel que fa a les

consonants qu« poden ocupar la posició d* s«mimarge anterior



•Cl3 i trJ-, Petit !•* conmign* i, ««guint una Ilarf« tradició

encara vig»nt, 1«* *nom«na liquid»« Ivcj. ib,}.

En canvi, «n tot alla que té a veur» amb «1« marge* poste-

riors complexos -potser pel let que la descripció é* «f»

difícil- Petit is me* fosc i es fa «é* embolic*. D'una manera

general pode» dir que em deixa enganyar força per l'ortografia

i, com a conseqüència, inventaria «í 1.labe« impossibles en

català, com ara adj (p. 17v) -que, curiosament ara, fa igual à

atj-. amt, ar» ["»3, aln, alx C"1], ari (41) . La síl·laba

travada per nasal velar é« considerada, òbviament, t» avada per

nasal i oclusiva velar ( ib.) .

Pel que fa e§ síl·labes amb marge posterior» semimarge

posterior i postmarge posterior, Petit s'adona que aquesta

• t l t ima posició és ocupada sempre per l 'alveolar f r i ca t i va

f l?v~ l8r ) . En l*:nventari f juntament «*nb al p« (i albs,

considerada di ferent», al ts <i alds^ , ««1 es d algsl . alms.

arps, arcs, arts, arms, arns i altrps, presenta altres

síl·labes qu? en català són impossibles: adjs, al_x_, al n -,

amps, £p_c_5, ands, *nfs, an >s, a_r_f s i ar.<s d també» és cldir,

aits, que dei:o dp banda). Els sons que entén que fan de

semimar^e posterior són les nasals -t**et ds la palatal-, le^5

líquides i le* oclusives dentals ^vcg. ib.).

Là llista de síl·labes amb marg» alhora anterior i posterior

(41) Altres síl·labes, »i oé no són impomsible», no es don«n
avui en català central, i pot»er tampoc a l'època de Petit»
a_l_t, amp, ant (p. 17v).
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tê Nwny* interè* per m noaaltr»», l« que i« IM* llista repeti-

tiva» ê* m dir, un» «um* d* !•* dues ver i «tat« anteriors. Això

no implica qu* no tingui* interè« f»r-1 a «ortir « l a gramàtic«,

«tes qua, com Ja h« dit, es tract« d'un« gramática sistematicé»

per aprendre la llengua i. per tant, «laborada amb la intenció

qu« hi aparegui tot.

Com a síntesi, es pot dir que en tota la part dedicada a la

descripció estructural d« la síl·laba s"ni nota, en general,

conei:.ement d« les diferents posicions si 1. tabique« que poden

ocupar els sons en abstracte, però desconeixement de le» alte-

racions que es produeixen en funció de les distintes combina-

cions concretes.

2.2.4.2. Diftgngs i triftongs

Ço« he dit, els diftongs i triftongs són, per Petit Cp.

lOr), "sonidos vocals compostos", és a dir, "unions de dos

sonidos vocals en un sol sonido™ (ib.). El gra.nàtic v al lesa,

contràriament al que *ra ¡»-4s habituai al monent, inicia

l'ejposiciô dels diftong* amb un enfocament «és fonètic que no

pas gràfic» i això li permet fer d'antuvi aquesta distinció

ertre móns vocalics simples i compostos. Dit altrament, °etit,

en aquest cas com en d'altres» no partei dels signes sinó d*ls

sons. as el fet de constituir un matei:. so -una matei/a síl·la-

ba- el que fa qu« hi hagi "unie" -i diftong o tnftong- i,

done», so vocalic compost (veg. p. 45v) i425.

(42) Per exemple, Baldin Rexach, partint de l'ortografia com
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Potser «I fet d« tractar primerament aque*t fenomen m

1'ortología ü permet aquesta claredat conceptual, claredat qu*

é* d* bon començament men difícil d'assolir partint d'un«

orientació •»trictaA·nt ortogràfica. Això no vol dir, lògica-

ment, qu* en IBS pàgines de l'ortografia no torni »obre el tem*

amb termes «n part més convencionals i dedicant-hi més espai.

No podem oblidar «n cap moment que el text de Petit pretén

ensenyar a escriure, i que l'escriptura ortogràfica conven-

cional -com era en «I fons la que Petit proposava- no es

correspon sistemàticament amb allò que en lògica hauria de

derivar-se d'una e<posició estrictament teòrica del fenomen.

Petit havia de -fer notar -i evplicar com es resolia en

l'escriptura- aquesta nanea de correspondència lògica.

És per ai ò que el gramàtic setctntista, en la part

ortogrà*.ca, is una classificació de diftongs que, ~i bé en un

primer moment pot 1er persar que ha oblidat la se*a primera

definc*ó precisa i austera, no trenca en realitat la coherèn-

cia de l'e posició *, tanmatei:, fa possible d'una manera di-

dàctica 1 «a intel·ligència de les diferències que hi ha entre

1 *ortografla i l'estricta fonètica. Aquests són els di^congs

que Petit considera:

1) "Verdadtr". Diftong decret, en t amb semivocal velar ("uní*"
de do* vocals *n un sonido") (p. 43v).

2) "Líquid". Diftong creixent amb semiconsonant »el«r prece-

»ra tradicional» havia definit el diftong com a "unió dm dos
lletra« vocal»" (1748: 413), sense fer referència a la síl·laba
i »er»se tenir en compt« que doc lletres estrictes» mi no
representen d« fet eons, no poden f«r diftong.



did« d'oclusiva velar (p. 46r).

SI "Ortogràfic ò «parent**« DiftoriQ ortogràfic père no real,
no fonètics que, fig <pp. 4ér» I07r).

4) "Figurad a finjid". Diftong no natural, forçat per néces-
sitât* mètriques o poétique* (p. 48r>

Dei:;o ara de co«tat elm difto,igs ortogràfic i figurat» i

sintetitzo el que Petit explica dels altre*. Pel metge val lesa

hi ha, d'una banda, els diftongs verdaders, és a dir, «Is

di f tongs decreixents represenats per *u_, eu, lu, gu i uu (pp.

lOr, 14v). La semivocal és anomenada vocal "juntsonant" (pp.

1er, 45v, 106v); la vocal nuclear, "sonant" (p. 4Sv) C44).

Del diftong decreixent amb semivocal palatal en parlaré tat

seguit.

De l'altra banda, Petit enregistra els diftongs c-ei entm

representats per u£, u e, ui i uo i precedits de consonant velar

oclusiva, que anomena 1 i quids. Els presenta com una mena de

diftongs en el» quals les tonsorats £ : 5 K.an "liquat" Is

vocal u 'pp. I'T, ' jr, 51 v. Aquesta semiconsonant sona,

llavors, "liquida f débil-mèr»." i s'anomena "liquida" (p. 16r)

o "dèbil sorant" (p. 59v Veg. tatibé pp. 86r, 106v). Fa notar,

però, que hi ha mots iniciat'» amb cclami.a velar que no fan

diftong, com ara cu-a i "cu-en-to" (p. 6C^). No consigna cap

altra menà de diftongs creï;ents.

(43̂  Fa una classificació seminan t del triftongs (p. 48v).
(44) Pel que fa al diftong Cuwj, tot i que certament e.isteix
en català, els «xe île« que Petit posa segurament no son tais,
sinó síl·labes llargues o conjunts formats per dues sí 1.la-
bes s 1 luu, cruUt pruu C"*3 (p. 46r) .



Pel que fa «I« diftongs decreixents amb «ernivocal palatal,

Petit, COM j« he explicat en parlar d« 1*« consonant«, «1»

enregistra, però no com a tal« diftong« sinó con a síl·labes

travad»« per 1« "cofi»Q«antw % tp, lOv). AIBÍJ tot, com també ja

he ft>t caber, en algun moment reconeix que de fet «quest«

suposada consonant é« "junt-sonant" i, per tant, vocal que fa

diftong decreixent (pp. 69r-69v) (43).

Petit rebutja explícitament el diftong creixent amb palatal,

que, en canvi, troba normal en castellà. Dit a la meva manera,

els castellans pronuncien la "consonant" v_ anteposada a le»

vocals, mentre que els catalans només postposad« (p. 13r).

Segons Petit, elm catalans pronunciem el pronom personal ¿o a«»b

palatal fricativa sonors (p. I5v). D'altra banda, dóna efec-

ti*ament com a mots de tres síl·labes els següents 'p.

48r ) ; ami a (forma del subjuntiu -i ami as, á.ni an- > , gráci a,

sèrie, etc. fi indica que en poesia aquests mots poden fer-se

de dues síl·labes gràcies a una llicència mètrica, la sinère-

si ) . ï com s mots de quatre síl·labes aquests: priesen c i a,

espècie, potència ípp. 79v, 101«. Veg. també pp. 107r-107v i

108r).

Es fa més difícil saber què pensava Pslit de mots com i ai a,

on la palatal és considerada consonàntica. No ho podia consi-

f45) Com a dada aua pot tenir interès, cal assenyalar que Petit
diu explícitament qu« no hi ha diftong «n mots com caí xa, ja
qu« la i no Ni "sona" de cap «nanera (p. 47v) . Faig constar ei·xt
perquè algun gramàtic posterior a Petit i, ço« ell, de coraar-
quem orientals on aquest« i_ avui no es "pronuncia", «en« dubte
anganyat per l'ortografia, sí que va creure percebre-hi un
lleuger »o senuvocalic.
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dísrar, lògicament, un c** de diftong cr*ix«nt, d« **micon-

sonant, però tampoc l'h* v«.« « i l la t com * consonant Mtrict*. Un

mot com ¿o no li ol«ri« ma*sa problem*, ja qua, com h» dit, no

hi tenia «n compte cap altra pronúncia que la d« palatal frica-

tiva sonora, Pot»«r p»n»ava »1 atat«iï>' d« l'adverbi Ja. En »1

cas de Joia ho retoli a di»nt -ignoro mi »itic»ra«»nt- que els

catalans pronunciàvem aquest mot amb la palatal en posició d«

marge posterior d* m i l . l a b a , é» a dir, r·pr···ntant-·io orto-

grà*icament , joi -a (p. 13v), Pots*r no » P % I Ï va aturar «és» ja

que de fet en català ho* pot trobar molt mots d* 1»

mena iaia.

Quant als tnftongs, Petit «n »a far un* c lass i f icació

aràlogs <s la fe ta amb els di*tongs t or, d i s t i n g i a preu bé « a l l ò

que és c r t eg rà f i c , a l l ò qt.e és - força t , etc. (pp. 4S,-4 e?r í . E l s

que « à darar com a reals son de la »era guau.
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