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L'atencib que hem dedicat a la wrreccib de la sintaxi i del lbxic ha estat molt 
superior a la que hem dedicat a la prosbdia, potser perqub 6s corrent fer-ho 
d9aquesta manera gradual establerta en I'estudi de les Ilengbs o pequb, en la 
prosbdia. hi hamenvscerteses i menvsdifusib deles que hi ha en d'altrescamps. 
kl fet que el catalá oral pasa per Eanvis tan intensos i amb un 4 e m p  tan 
apressat tarnb6 fa que s'acurnuli la informad6 que s'hauria de difondrg. 

Val la pena de comentar alguns canvis que s'obsewen en els ritmes, canvis que 
poden tenir a I'origen: 

A) El trasllat al catalb d'hhbits fonetii del castellh -amb la generacid de 
fenbmens nous-. 

B) El deswnelxement o la no-aplicacib en la lectura de les regles elementals de 
fonbtica sinWica, 6s a dir, la interpretaclb oral equivocada del text catalh escrit. 

C) El fet de remarcar, d ' e m f e s i  les paraules per damunt de la frase de laqual 
formen par! Mnicament, en I'hmbR periodlstic. 

És justament entre els pmfessionals que parlen per al públic o en públic, on 
aquests trets anbrnals s6n notoris i on ttísentit de comentar-los. Entre els hebii 
fonetis catalans NO tinguts en cornpte, hi trobem I'elisib i la sinalefa; no fer-les 
repercuteix en el nombre de sfl.labes i, en conseqfi&ncia, en el canvi dels ritrnes 
que s'estableixen i en I'enionacib del grup al qual pertanyen. Diern =hsbitsr en 
el sentit de regles, que wm a regles han estat formulades, perb no pmu difoses. 
~ambé es tmba, al costatde la desaparicib d'hhbii catalans wm el que hern dit, 
I'aparidb d'hhblts nous wm el del canvi de tonicitat per atonicitat de les sfl.labes, 
o a la inversa, canvi que repercuteix en una distribucib aberrant, no dlalectal, en 
I'alteracib del ritme, del timbre de la vocal -que passa de tbnka a hbna o al 
re*-, i en modificacions de I'entonacib del grup. 



Seria interessant de rellegir els manuals de pmnunciació o d'ortologia espanyola 
o els tractats de versificacid -esdewnguts cI8ssics en I'estudi de la l l e w  
castellana- pera veure que aquests parlants ais quals ens referim donen unes 
sducions a les vocals en comacte que no són habltuals ni POCSIBLES en 
castelia culte, sovínt fan I'efecte de trobar-88 dins els esquemes de la i a n m  
sinthctica de I'hrab, del dan& o de I'aiemany, de Ilengiles per a le9 cfrrels la 
frontera de mot es marca de manera diferent de com es fa en quelseM1 de 168 
IlengOeg rotnbniques, on noes faseniir el copde glotisi el h l a t u s é s p m -  
La tendencia noetni és d'eliminar els limits de les paraules, sssoclant els ele- 
ments gtons als dements tbnics velns, amb els quals formen un ritme m6s o 
menys estret, i dlaM,,el castellh no n'és pas exdbsl 

I$ clar que es consideren pronunciacions vulgars; um'han dicho*, ~ ~ l ' h a s  he- 
chor?, d que equiml a una elisi6, perb en castenh hi ha reduccbns de gnips 
voc81ics que tmbem en el parlar no emfatic correcte i en to*r els p~ekk3, Ilevat, 
és clar, dels casos excepcionals pel que fa a la norma i que s6n les tensions 
pdtiques o els escasads gn ip  on wlament el hiatus i la dl&esi es praotiquen. 
Per aixb podem di6 sense exagerar, queets nostres locutors s6n m6s restrictius 
que la normativa castellana pel que fa a I'aplec de vocals. Tornant a I'Bmfasi 
observat en la manera wm alguns ~ 8 p a . t ~  les praules o les partícules del seu 
g ~ p  fbnic, fixem-nos oom resuita dmcil d'imaginar que emmudlments, suprei. 
sbns, disions que s6n normais m el f m d s  O I'italiA, no es tessin a i'hora de 
llegir o d'anunciar alguna cosa o W, que en comptes de dir d'épcque*, *I'em- 
preintit., sota el pretexi que s1entendr& m& b8,diguessin: *la Bpoque*, ala 
emp-, o b4 que en italiase substihiis; ~I'idem, *ce n'B sempra, mien'ora* 
per da id,, .ce ne B semprm, a w z a  orci. per miilorar la claredat o la 
compmnsib; absurd. lh clar que ells hi tenen un apbstmf, en tots aquests casos, 
i ~I'ap6abof Bs una elisib., marca una &sic), i per als catalans no és tan MI. 
Tenim I'apbstmf per a marcar algunessllstons i no el tenim per a les que, sense 
marcar, esfan. subratllem queI'apdshofsigniftcaelisi6 peraaquella qui nos'han 
adonat. encara, que, si en catalh no hl hada elisbns tampoc no hi hauria 
I'apostrof. 

S'hauria de divulgar un estudi apronindl de la manera c m  funcionen els 
agrupements de vocals en cada dial&, pd que fa a la fonetica sini&cUca, per 
a aclarir pera tothom alguns punts foscoa Haurfem de recordar que la supedi- 
tasid a I'escrit és per a servir la unftat de la Ilengua, perb no vol dir que si tcts 
escrMm ame+ peral plural de h&@m de pmiunciar & i no ~ z S  nema 
en a, si som del catala central o baldric. 'De la mateixa manera com hem 
superat aquesta fase de la lectura podem superartota la resta. Pera&ixer els 



casos d'elisions i de sinalefes podern consultar la classificacib que n'han fet 
alguns estudiosos pera facilitar.ne I'estudi, en publicacions com ~Introducci6 a 
la m d t h  de S. Oliva. 

A part de la normativaper a I'elisib i la sinalefa,& bona la lectura de publicaoions 
d'abans de les normes ortwrafiques actuals. on veiem com es resolia en la Darla 
el contacte entre mals. U; que en pcdem esmentar 6s el del q u a  gton;'amb 
I'apostmfacib. com funciona per al franck aqu'han. dit, qu'heur fet, i fins i tot: 
qu'hor faci, qu'hinvagi ... &/cata/& qu'am 'sparla*, tal com hoescriviaF. Soler 
o qualsml autor de I'epoca, al nostre entendm, t6 I'avantatge de ser testimoni 
de la fon8üca catalana encara no influida per una altra Ilengua. Aquesta lectura 
és sana peque reflecteix una realital que volem ignorar, una realitat no pas 
Ilunyana. Aclareixo peralsqui esperen I'ocasi6 de desacreditar elsqui defensem 
el *cata¡& sense canvis extralingualm, que aquesta recomanacid de lectura no 
t6 res de nosttdgic, ni de gal.lommanidic, ni de defensa de I'ús de I'apbstrof en 
casos nousl Senzillament, reforca unes regles de lectura que, per sort, no s6n 
tan complicades com en d'altres llengües europees, pero que s'han de conbixer 
i de practicar. Ha de ser ben clar per a tothom qu8 hi ha escnt i que s'hi ha de 
pronunciar, i hem de ser ben dars i conseqüents amb el nostre sistema fon8tic. 

Un testimoni quetamb6 hem de tenir present peral catala oral és el dels poetes, 
com abans hem dit pel que fa al castella; els poetes que consideren les sil.labes, 
els accents.. . 
I sense rec6rrer als versos, tan sols; si tenh el grup wna altraml, amb I'exclama- 
ci6, pot suggerir una pmnúncia coneguda pel que fa a les psibilitas d'accen- 
tuacl6 1 d'entonació. Si el pronunciem amb una sfi.laba &lona seguida de tbnica 
i, despds unad'&ona, en TRESsil.labesorganitrades com un amfbrac, és molt 
diferent de pronunciar-hi tbnica-Atona, com dos troqueus, en QUATRE sil.labes. 
Si diem aquestes dues variants fort, o miilor, si proVavem de musicar-les, sentim 
clarament les conseqÜ8ncles de no fer-hi I'elisi6. Aquest exemple extrem servida 
pera orientar sobre molts d'altres casos. De tota manera, si repetim aqued tipus 
d'alteracions -i el ritme 6s qUesti6 de repeticib veurem com el text catala oral 
s'afeixuga 1 es deforma. 


