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Fenòmens fonètics entre consonants 
a l’interior de paraula i per fonètica sintàc-
tica (I): neutralitzacions i sonoritzacions 
Montserrat Badia i Cardús

Aquí tractarem conjuntament una 
sèrie de fenòmens que es pro-
dueixen tant a l’interior de la 

paraula com per fonètica sintàctica, 
atès que funcionen, en general, de la 
mateixa manera. Hem de pensar que 
els sons, dins la seqüència, s’influen-
cien entre ells i s’encomanen caracterís-
tiques els uns als altres, de manera que 
tenen lloc els fenòmens de sonorització, 
assimilació, geminació, emmudiment i 
sensibilització, que analitzarem en els 
articles que aniran apareixent en núme-
ros successius, basant-nos en la fonètica 
del català central. 

0. Neutralitzacions 

Abans de referir-nos, però, al feno-
men de la sonorització, hem de fer un 
petit esment del de la neutralització o 
reducció, sense el qual no es pot enten-
dre aquell. 

En determinats contextos fonètics, els 
fonemes consonàntics queden reduïts a 
un nombre menor d’unitats, perquè diver-
sos fonemes es neutralitzen entre ells. La 
neutralització es produeix, doncs, quan 
un fonema que normalment s’oposa a un 
altre o a d’altres deixa d’oposar-s’hi en 
un context fònic determinat. I el resul-
tat d’aquest procés és l’arxifonema, que 
tan sols conté els trets distintius que són 
comuns als dos fonemes inicialment opo-
sats. Comparem-ho amb el que ocorre en 
el sistema vocàlic: en posició tònica els 
fonemes vocàlics en català central són 
set, els quals, però, queden reduïts en 
posició àtona a tan sols tres elements. 
Doncs bé, en el sistema consonàntic es 
dóna el mateix fenomen, essent la disten-
sió sil·làbica la responsable de la majo-
ria de neutralitzacions, ja que aquesta 
posició és la més feble dins la síl·laba i, 
doncs, és allà on els fonemes són més 
inestables i, per tant, allà on tindran lloc 
no solament les neutralitzacions, sinó 

també altres fenòmens com l’assimilació 
del lloc d’articulació o del mode d’arti-
culació d’una consonant determinada al 
d’una altra, o les geminacions, o altres 
alteracions. 

Així, en català, pel que fa a les 
consonants oclusives, africades i fri-
catives, la distinció entre sordes i 
sonores és pertinent en posició inicial 
o medial dins la síl·laba. Vegem-ne 
alguns exemples. Oposició entre [p/b]: 
ple/ble, capa/cava; entre [t/d]: tallar/
dallar, qua tre/quadre; entre [k/g]: 
coma/goma, pecar/pegar; entre [tS/
dZ]: metxer/metger; entre [s/z]: cel/zel, 
caça/casa; entre [S/Z]: xoc/joc, man-
xar/menjar. Tanmateix, aquesta oposi-
ció entre sordes i sonores deixa de ser 
pertinent en posició final, sigui a final 
de síl·laba, sigui a final de paraula. 
En conseqüència, en català les conso-
nants sonores no poden aparèixer en 
posició final –excepte les nasals i les 
líquides–, sinó que es neutralitzen en 
l’arxifonema corresponent. Per tant, 
les oposicions que acabem de veure 
en posició inicial i medial en els 
fonemes oclusius, africats i fricatius 
entre sords i sonors deixen de tenir 
valor distintiu en posició final, per-
què es neutralitzen, i el representant 
de la neutralització es realitza sempre 
com l’element sord, de manera que, 
en aquesta posició final, no trobarem 
mai les realitzacions fonètiques [b], 
[d], [g], [dz], [dZ], [v], [z], [Z]. 

Gràcies al procés de neutralitza-
ció, doncs, es produeix una reducció 
dels segments distintius dins el sistema 
fonològic, en contextos determinats i 
diferents en cada cas que, per a les con-
sonants, té lloc en passar de la posició 
explosiva a la implosiva. 

En aquest aspecte, cal tenir molta 
cura de no confondre la fonètica amb 
la grafia. Vegem-ne alguns exem-
ples: en la paraula tub, acabada en b, 

aquesta sona [p]; en fred, d sona [t], en 
llarg, g sona [k], etc. 

1. Sonoritzacions 

A partir d’ara ens hem de situar en 
el nivell fonètic, que és allà on es donen 
les sonoritzacions i els altres fenòmens 
que anirem tractant. A final de síl·laba 
poden donar-se els sons sords oclusius, 
[p], [t], [k], i els sords fricatius [f] i [s]; 
d’altra banda, a final de paraula poden 
aparèixer els sons sords oclusius, [p], 
[t], [k], els sords africats, [ts], [tS], i els 
sords fricatius, [f], [s], [S], però no els 
seus correlats sonors.

Doncs bé, partint d’aquesta situa-
ció, els sons esmentats, que tots ells són 
sords, o bé es mantindran sords, si la 
consonant que comença la síl·laba o la 
paraula següent és sorda, o bé se sonorit-
zaran, si la consonant següent és sonora, 
de manera que el procés de sonoritza-
ció va de dreta a esquerra, perquè és la 
consonant que segueix la que sonoritza 
l’anterior, i no a l’inrevés. Així, podem 
establir una norma molt bàsica, per als 
sons consonàntics, que diu: sord amb 
sord i sonor amb sonor.

Aquí no podem parlar d’ensordi-
ments –tal com es troba en certs manu-
als–, atès que, a final de síl·laba i a final 
de mot només poden tenir lloc determi-
nats sons sords –malgrat que, en alguns 
casos, puguin ser al·lòfons de fonemes 
sonors. Per tant, en contacte amb una 
consonant sorda que els segueixi, aquells 
es mantindran sords perquè ja ho són i, 
per contra, en contacte amb una conso-
nant sonora, aquesta els sonoritzarà. 

La sonorització de consonants en 
posició final de paraula també pot tenir 
lloc si el mot següent comença amb 
vocal, tot i que no es dóna sempre, tal 
com analitzarem al final de l’article.

Vegem, a continuació, les diferents 
situacions en les quals tenen lloc les 
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sonoritzacions, que depenen dels sons 
que s’hi troben implicats i que poden 
donar-se tant en entrar en contacte dues 
síl·labes dins una mateixa paraula com 
dues paraules. 

1.1.  Sonorització dels sons 
oclusius davant de conso-
nant sonora

Els sons sords oclusius, [p], [t], [k], 
quan es troben a final de síl·laba o de 
paraula, i la següent comença amb con-
sonant, se sonoritzen automàticament 
si aquella és sonora, o bé es mantenen 
sords si és sorda. Així, [p] se sonoritza 
i esdevé [b] si la consonant que segueix 
aquest so és sonora: hipnòtic (hi[b  n]ò  -
tic), cap buit (ca[b b]uit); per contra, es 
manté sord si la consonant següent és 
sorda: captar (ca[pt]ar), cap fred (ca[p 
f]red). Igual passa amb [t] i [d]. Hi ha 
sonorització de [t] en [d] si la conso-
nant que segueix és sonora: ritme (ri[d-
  m]e), pot dur (po[d d]ur); en canvi, no 
es dóna la sonorització si la consonant 
següent és sorda: adquirir (a[tk]irir), 
pot portar (po[t p]ortar). I el mateix 
val per a [k] i [g]. El so sord se sono-
ritza en [g] si la consonant que segueix 
és sonora: anècdota (anè[gd]o   ta), gec 
llarg (ge[g ¥]arg); contràriament, [k] 
es manté sord si la consonant següent 
és sorda: accent (a[ks]ent), sac xopat 
(sa[k S]opat). 

1.2.  Sonorització dels sons 
africats davant de conso-
nant sonora

Els sons sords africats, [ts], [tS], 
que no poden aparèixer en posició 
final de síl·laba, quan es troben a final 
de paraula se sonoritzen si la conso-
nant següent és sonora i es mantenen 
sords si és sorda. Així, [ts] se sono-
ritza i esdevé [dz] si la consonant 
que segueix aquest so és sonora: pots 
desar-ho (po[dz δ]esar-ho); per con-
tra, es manté sord si la consonant que 
el segueix és sorda: pots fer-ho (po[ts 
  f]er-ho). Igualment ocorre amb [tS] i 
[dZ]. El so sord se sonoritza en contacte 
amb una consonant sonora: despatx 
vistós (despa[dZ B]istós); en canvi, es 
manté sord al davant d’una consonant 
sorda: despatx petit (despa[tS p]etit).

1.3.  Sonorització dels sons 
fricatius davant de conso-
nant sonora

Els sons sords fricatius [f] i [s], 
quan es troben a fi de síl·laba, i els tres 
sons sords fricatius, [f], [s] i [S], quan 
es troben a final de paraula, se sonorit-
zen si la consonant següent és sonora, 
i es mantenen sords si és sorda. Així, 
[f] se sonoritza i esdevé [v] si la conso-
nant que segueix aquest so és sonora: 
afganès (a[vV]anès), baf desagrada-
ble (ba[v δ]esagradable); per contra, 
es manté sord si la consonant següent 
és sorda: naftalina (na[ft]alina), baf 
calent (ba[f k]alent). El mateix passa 
amb [s] i [z]. Hi ha sonorització de [s] 
en [z] si la consonant que segueix és 
sonora: esbarzer (e[zB]arzer), és delicat 
(é[z δ]elicat); en canvi, si la consonant 
següent és sorda, es manté [s]: després 
(de[sp]rés), és casat (é[s k]asat). Pel que 
fa a [S] i [Z], cal recordar que no poden 
aparèixer en posició final de síl·laba, 
llevat en algun mot d’origen estranger, 
com caixmir. Per la resta, el procés de 
sonorització és el mateix. A final de 
paraula, [S] se sonoritza i esdevé [Z] 
sempre que el segueixi una conso-
nant sonora: peix bullit (pe[Z B]ullit); 
per contra, si la consonant següent és 
sorda, aquell so es manté sord: peix fre-
git (pe[S f]regit). 

1.4.  Sonorització dels sons 
africats a final de mot 
davant de vocal

Els sons sords africats, [ts], [tS], se 
sonoritzen igualment quan es troben a 
final de paraula i la següent comença 
amb vocal. Així, [ts] se sonoritza en [dz]: 
pots obrir (po[dz u]brir), mots agraïts 
(mo[dz ́ ]graïts); [tS] se sonoritza en [dZ]: 
despatx ample (despa[dZ á]mple), veig 
arbres (ve[dZ á]rbres).

1.5.  Sonorització dels sons 
fricatius a final de mot 
davant de vocal

Els sons sords fricatius, [f], [s], [S], 
se sonoritzen quan, trobant-se a final 
de paraula, es pronuncien enllaçats 
amb una paraula que comenci amb 
vocal. [f] se sonoritza en [v]: baf agra-

dable (ba[v ´]gradable), bluf imponent 
(blu[v i]mponent); [s] se sonoritza en 
[z]: els homes (el[z Ó ]mes), braç ample 
(bra[z á]mple); [S] se sonoritza en [Z]: 
calaix obert (cala[Z u]bert), boix antic 
(bo[Z ´]ntic).

1.6.  No sonorització dels sons 
oclusius a final de mot 
davant de vocal

Per contra, els sons sords oclusius, 
[p], [t], [k], no se sonoritzen quan es 
troben a final de paraula i la següent 
comença amb vocal, sinó que es mante-
nen sords. Exemples amb [p]: cap estret 
(ca[p ´]stret), tub ample (tu[p á]mple); 
exemples amb [t]: dit embenat (di[t ´]m   -
benat), quietud i paciència (quietu[t i] 
paciència); exemples amb [k]: poc inte-
ressant (po[k i]nteressant), mag alegre 
(ma[k ´]legre).

Aquí hem de destacar una excep-
ció, que és el grup [Ng], seguit de 
vocal, que es manté sonor: sang i foc 
(sa[Ng i] foc), fang argilós (fa[Ng ´]rgi-
lós). En el mot sang es troba latent el 
fonema /g/, tal com es veu en derivats 
com sangonós, sanguinari, sanguini, 
etc.; i el mateix passa amb el mot fang, 
que té com a derivats fangar, fangós, 
fanguejar, etc. 

Per tant, perquè es doni el fenomen 
fonètic de la sonorització hem de partir 
de la presència d’una consonant sorda, 
sigui a fi de síl·laba, sigui a fi de mot, 
seguida d’una consonant sonora, que la 
sonoritza, o bé d’una consonant sorda 
africada o fricativa a fi de mot, seguida 
de vocal, que també la sonoritza.

El resultat d’una sonorització pot 
portar a una geminació, és a dir, a 
una consonant doblada, per fonètica 
sintàctica: cap buit (ca[b b]uit), pot 
dir (po[d d]ir), puc guisar (pu[g g]i  -
sar), dues zebres (due[z z]ebres), etc., 
tal com veurem més endavant, en un 
altre article. u


