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Fenòmens fonètics entre consonants
a l’interior de paraula i per fonètica 
sintàctica (III): geminacions
Montserrat Badia i Cardús

3. Geminacions 

La geminació consisteix a pronun-
ciar doblada una mateixa consonant, 
encara que aquesta duplicació no quedi 
reflectida en la grafia. Tanmateix, en la 
parla col·loquial s’observa la tendència 
a reduir les consonants geminades de 
força paraules a consonants simples. 
Tres factors intervenen directament en 
la pèrdua d’aquesta característica que 
ha estat tan genuïna del català. D’una 
banda, la influència del castellà es va 
propagant en la pronúncia de la nostra 
llengua; de l’altra, i per economia fonè-
tica, el parlant sempre tendeix a la dic-
ció més simple possible, circumstàncies, 
ambdues, que fan que l’ús de les gemi-
nacions s’hagi anat perdent; i hi hem 
d’afegir un tercer factor, absolutament 
lligat a l’anterior, i és que moltes de les 
geminacions deixen de fer-se si el ritme 
elocutiu és ràpid i si els mots en qüestió 
són d’ús molt freqüent. 

Fonèticament, representarem la 
geminació amb la repetició del mateix 
so, per exemple, [mm]. 

S’han de distingir diferents tipus de 
geminacions:
1.  Geminacions com a resultat d’una 

assimilació. 
2.  Geminacions que es representen 

ortogràficament per una lletra doble.
3.  Geminacions dels sons oclusius [b] i 

[g] entre vocal i [l].
4.  Geminacions amb grafia diferent.
5.  Geminacions per fonètica sintàc-

tica. 

3.1.  Geminacions com a resultat d’una 
assimilació

Aquest tipus de geminacions, ja 
l’hem tractat en l’article anterior, referit 
a les Assimilacions: «2.2. Assimilació a 
totes les característiques articulatòries 
del so següent» (cf. Llengua Nacio-

nal, núm. 77, IV trimestre del 2011, pp. 
41 i 42), al qual remetem, tot i que en 
citem, com a recordatori, alguns exem-
ples, tant dins la paraula com per fonè-
tica sintàctica. 

Recordem que, en alguns casos, la 
geminació és el resultat de la sonoritza-
ció del primer so, en contacte amb el so 
sonor que el segueix, i d’una assimila-
ció a totes les característiques d’aquest 
segon so: submarí (su[mm]arí), sap men -
tir (sa[m m]entir); setmana (se[mm]a  -
na), gat mort (ga[m m]ort); cotna (co[n   -
 n]a), pot nedar (po[n n]edar); atleta 
(a[ll]e   ta), tot l’acte (to[l l]’acte); espat-
lla (espa[ ]a), han dut llamins (han 
du[  ]a  mins); futbol (fu[bb]ol), tot bé 
(to[b b]é); desgelar (de[ZZ]elar), més 
geranis (mé[Z Z]eranis). 

En altres casos, dos sons consonàn-
tics que ja són sonors, en assimilar-se 
el primer al següent, també donen una 
geminació: enmig (e[mm]ig), tan melós 
(ta[m m]elós); el llapis (e[  ]apis).

I encara en altres contextos, es poden 
trobar en contacte dos sons sords el pri-
mer dels quals s’assimila al segon, i 
també en resulta una geminació: tot-
poderós (to[pp]oderós), paret pintada 
(pare[p p]intada); adquirir (a[kk]irir), 
s’ha fet clar (s’ha fe[k k]lar); desxifrar 
(de[SS]ifrar), tres xicots (tre[S S]icots). 

Tan sols volem recalcar que 
normalment, en aquests casos –llevat 
dels contextos fònics en què l’assimilació 
és automàtica i involuntària–, són possi-
bles les dues solucions: amb assimilació 
d’una consonant a totes les característi-
ques de la següent, i llavors el resultat de 
l’assimilació és, doncs, una geminació; 
o bé sense assimilació, si el ritme elocu-
tiu és més pausat i si la freqüència d’ús 
dels mots emprats és menor, situació en 
la qual, per tant, no podrà tenir lloc el 
fenomen de la geminació.

3.2. Geminacions que es representen 
ortogràficament per una lletra doble

Aquestes geminacions queden reflec-
tides tant fonèticament com ortogràfica, 
ja que s’escriuen doblades. Però aquest 
fet és més en la teoria que en la pràc-
tica, ja que, en pronunciar paraules amb 
sons geminats, cada vegada es pres-
cindeix més de la geminació, i d’aquí 
vénen molts dubtes a l’hora d’escriure-
les, precisament perquè s’està perdent la 
consciència que som al davant d’un so 
doble. Evidentment, hi ha casos i casos. 
Així, els mots més habituals s’acostu-
men a pronunciar sense fer-hi la gemi-
nació; per contra, en mots més cultes, 
aquella acostuma a mantenir-se. Igual-
ment, la geminació es conserva en mots 
compostos del tipus cappare, burggravi, 
etc., i en mots amb prefix l’últim so del 
qual coincideix amb el primer del mot 
al qual s’afegeix aquell prefix, com en 
ennegrir, ennuvolar-se, innat, proppas-
sat, sotssecretari, subbranquial, etc. 
Nogensmenys, no es pot dir el mateix 
de la ela geminada, que tendeix més a 
desaparèixer en qualsevol situació. 

Vegem-ne alguns exemples: 
[pp]: cappare, propparent, proppassat. 
[bb]: subbranquial. 
[tt]:   postterrorisme, posttònic, post-

traumàtic. 
[dd]:  addend, addenda, addicció, addi-

ció, addicte, adduir. 
Però, en general, els mots amb [tt] i 

[dd] es pronuncien sense geminació en 
la seva pronúncia més habitual i més 
col·loquial. 

[kk]:  accadi (d’Accad, a Mesopotàmia), 
coccoide, coccòlit, occamisme (de 
Guillem d’Occam).

No cal dir que és patent que aquests 
exemples o bé procedeixen de topònims 
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o de noms propis molt poc freqüents, o 
bé són termes científics gens habituals.
[gg]:   burggravi, burggraviat, mots, 

igualment, molt poc habituals.

[ss]:  bissextil, dessacralitzar, dessagnar, 
dessalar, dessecar, dessuar, dis-
secar, dissemblança, dissimular, 
dissociar, dissonar, dissort, sots-
secretari, transsepte, transsexual, 
transsubstancial. 

Aquests mots, tanmateix, es pro-
nuncien sense geminació en la parla 
col·loquial. 
[mm]:  commemorar, commoure, com-

mutar, emmanillar, emmetzinar, 
emmirallar, emmudir, gamma, 
gemma, gemmologia, imme-
diat, immens, immòbil, immo-
ral, immunitat, incommensura-
ble, summa (per a distingir-lo 
de suma), summe, summament, 
súmmum; Emma ,  Gemma , 
Immaculada o Imma.

[nn]:  annals (per a distingir-lo de anal), 
annalista (per a distingir-lo de 
analista), connatural, connivèn-
cia, connotació, ennegrir, ennuvo-
lat, innat, innovar, mannà, panna, 
perenne, tarannà.

En la pronunciació dels noms propis, 
actualment potser es dóna una certa ten-
dència a respectar-ne la geminació, per 
part de persones amb una certa inqui-
etud lingüística, en mots com Anna, 
Susanna. 

Ara bé, en força mots que, teòrica-
ment, s’haurien de pronunciar fent-hi 
geminació, se’n prescindeix en una parla 
poc acurada i ràpida, dins el registre 
col·loquial. Tot i això, aquí només ens 
podem referir a tendències, no a nor-
mes estrictes, ja que fer la geminació o 
no, en determinades paraules, depèn no 
tan sols del ritme elocutiu emprat, sinó 
també de factors diversos, com poden 
ser el diferent grau de cultura o de 
domini de la competència lingüística de 
cada parlant concret. Així, doncs, hi ha 
una sèrie de mots que tendeixen a pro-
nunciar-se sense geminació en la seva 
pronúncia habitual: bienni, decenni, 
innocent, innocu, mil·lenni, trienni. 

[ll]:   bèl·lic, cal·ligrafia, cèl·lula, el·lipsi, 
excel·lent, fal·lera, idil·li, instal·lar, 

intel·ligent, interpel·lar, libèl·lula, 
metàl·lic, miscel·lània, nul·la, pàl-
lid, paral·lel, pel·lícula, penicil·lina, 
pol·len, putxinel·li, rebel·lar-se (en 
la pràctica, es confon amb reve-
lar-se), rebel·lia, sol·licitar, til·la, 
violoncel·lista, xarel·lo, xitxarel·lo; 
Brussel·les; Apel·les, Avel·lí.

Pel que fa a aquests mots i a d’altres, 
insistim en el fet que la seva pronúncia 
amb geminació o sense dependrà del 
ritme elocutiu i del registre emprats, de 
la seva freqüència d’ús, etc.

1. Mots començats amb: 

-al·l: al·legoria, al·leluia, al·lèrgia, al-
licient, al·lòfon, al·lucinar; 

-col·l: col·laborar, col·lecció, col·lectiu, 
col·lega, col·legi, col·legir, col·locar, col-
loqui;

-gal·l: gal·lès, gal·licisme, Gàl·lies, gal-
loromànic;

-il·l: il·legal, il·legible, il·lícit, il·limitat, 
il·lògic, il·luminar, il·lusió, il·lustrar;

-mil·l: mil·lenni, mil·lèsim, mil·ligram, 
mil·límetre (però, en canvi: milè, miler, 
milió);

-sil·l: síl·laba, sil·logisme. 

2. Mots acabats amb:

-el·la: aquarel·la, caravel·la, cel·la, 
damisel·la, franel·la, mortadel·la, 
novel·la, parcel·la, varicel·la, xinel·la; 
Marcel·la (i Marcel·lí); 

-il·la: clorofil·la, goril·la, pupil·la, 
tranquil·la, vil·la (torre); Camil·la;

-il·lar: cavil·lar, destil·lar, oscil·lar, 
vacil·lar. 

[ ]:  Bell-lloc, Vall-llebrera, Vall-llò-
brega, Vall-lloparda (riera). 

En els exemples amb [ ], observem 
que en tots els casos es tracta de mots 
compostos, els quals, a més, són topò-
nims.

[ r] o [rr]:  hiperrealisme, interracial, 
interregne, interrelació, 
superrealista. 

Quant a aquests darrers sons, hem 
d’aclarir que, en posició final seguida 
d’un mot començat per consonant, en 
general, i per [r] en particular, que és 
el so que ens ocupa ara, hi caben dues 
possibilitats, que depenen novament 
del ritme de parla: en una pronunciació 
relaxada, el primer so serà el bategant, 

[\], però en una de més emfàtica, serà 
el vibrant, [r]. Ara bé, tant si pronun-
ciem la erra final de la primera paraula 
com a bategant o com a vibrant, podem 
considerar que es forma una gemina-
ció, amb més o menys relaxament del 
primer so ròtic.

3.3.  Geminacions dels sons oclusius 
[b] i [g] entre vocal i [l]

El so oclusiu bilabial [b] i l’oclusiu 
velar [g], quan es troben en posició inte-
rior de mot precedits d’una vocal tònica, 
i seguits de [l], es pronuncien dobles, és 
a dir, geminats, o bé s’ensordeixen, en 
un cert nombre de paraules establertes 
per l’ús, i en els seus derivats, encara 
que la grafia sigui simple; i aquest fet 
es dóna en gran part del català oriental 
i del nord-occidental. 

En la pràctica, en part del domini 
lingüístic es palesa una tendència a 
pronunciar aquests grups, [bbl] i [ggl], 
amb el so consonàntic oclusiu sord, [pl], 
[kl], poble (po[pl]e), segle (se[kl]e), 
etc., tot i que, segons la normativa, no 
és recomanable perquè es considera un 
vulgarisme. Però ja sabem que el que 
estableix la normativa i el que fan els 
parlants –espontàniament i sense pen-
sar en les regles gramaticals– no sempre 
coincideixen.

Tanmateix, presentem alguns exem-
ples de cada cas, seguint, si més no, el 
que prescriu la gramàtica: 

bl [bbl]:  afable, amable, cable, cobla, 
deixeble, diable, doble, feble, 
fibla, lloable, moble, noble, 
oxidable, poble, estable, pro-
bable, soluble, voluble, etc., i 
derivats, com poblat, poblet. 

gl [ggl]:  regla, regle, segle, i derivats, 
com regleta. 

Així, creiem que l’ensordiment dels 
sons oclusius sonors [b] i [g] en aques-
tes circumstàncies es deu al fet que són 
més fàcilment pronunciables com a 
sords que no com a geminats, seguint la 
tendència natural del parlant cap a l’eco-
nomia fonètica. 

3.4. Geminacions amb grafia diferent

Hi ha un tipus de geminació els sons 
de la qual, fricatius alveolars, presenten 
una grafia diferent per a cada un dels 
dos sons repetits: 
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sc [ss]:  adolescent (adole[ss]ent), ascen-
sor, consciència, descendir, dis-
ciplina, piscina, suscitar. 

Nogensmenys, també en aquests 
casos, generalment es pronuncia un sol 
so, en lloc del so doblat o geminat: ado-
lescent (adole[s]ent), etc., en la parla 
col·loquial.

En aquest punt és important recor-
dar un advertiment que ja hem fet 
manta vegada: cal no confondre la 
fonètica amb la grafia: així, en els 
grups -cc- i -gg- la presència d’una 
grafia doblada ens pot fer pensar que 
som al davant d’una geminació quan, 
de fet, la pronúncia dels dos sons que 
la formen és diferent i, doncs, no pot 
presentar cap mena de geminació. En 
citem alguns exemples: 
cc [ks]:  accelerar (a[ks]elerar), accent, 

acceptar, acció, diccionari, 
occir, succés, etc.

gg [gZ]:  suggerir (su[gZ]erir), suggestió, 
etc.

3.5.  Geminacions per fonètica sintàc-
tica

Finalment, queden els casos de 
geminació produïts en trobar-se en 
contacte dues paraules la primera de 
les quals acaba amb un so consonàntic 
determinat, i la següent comença amb 
el mateix so, de manera que el resultat 
també és una geminació, ara per fonè-
tica sintàctica. 

Aquí insistim de nou que cal distin-
gir entre pronúncia i grafia: lletres com 
b, d, g, per exemple, sonen sordes en 
posició final de síl·laba o de paraula, si 
la consonant següent és sorda, tal com 
passa en àrab panxut (àra[p p]anxut), 
fred terrible (fre[t t]errible), càstig 
cruel (càsti[k k]ruel), etc., amb la qual 
cosa ens trobem davant d’una gemina-
ció, produïda per la conjunció de dos 
sons iguals.

D’altra banda, quan es troben a final 
de mot, els sons sords oclusius, [p, t, k], 
i els sords fricatius [s, S] se sonoritzen 
en contacte amb el so consonàntic ini-
cial del mot següent, si és sonor, de tal 
manera que en aquests casos el resul-
tat de la sonorització esdevé igualment 
una geminació, és a dir, una consonant 
doblada, per fonètica sintàctica: cap 
bou (ca[b b]ou), tot d’una (to[d d]’una), 
puc guisar (pu[g g]isar), dues zebres 

(due[z z]ebres), boix jove (bo[Z Z]ove), 
etc., tal com vam analitzar en el primer 
d’aquests articles, el referit a les Sonorit-
zacions (cf. Llengua Nacional, núm. 
76, III trimestre del 2011, pp. 27 i 28). 
Vegem-ne alguns casos:

[pp]:  cap pardal, cub perfecte, àrab 
panxut.

[p] → [b] → [bb]:  cap bou, pop vistós, 
àrab badoc (com a 
resultat d’una sono-
rització). 

[tt]:  pot témer, pot treballar, fred terri-
ble, quietud total. 

[t] → [d] → [dd]:  pot dur, prat degra-
dat, fred dens, fred 
de debò (per sonorit-
zació).

[kk]:  sac carregat, poc carbó, càstig 
cruel.

[k] → [g] → [gg]:  pedagog gascó, suc 
gustós, abric gruixut 
(per sonorització).

[ff]: baf fredorós, escalf fonedís, fotò-
graf fabulós (aquí és freqüent l’em-
mudiment de la primera de les dues 
consonants i, llavors, com és obvi, 
no hi ha geminació).

[ss]:  dos sacs, els sastres, fes sopa (aquí 
és freqüent l’emmudiment de la pri-
mera de les dues consonants).

[s] → [z] → [zz]:  dues zones, pas zebra, 
poses zeros  (per 
sonorització; aquí 
també és freqüent 
l’emmudiment de la 
primera de les dues 
consonants).

[SS]:  calaix xapat, fregeix xurros, peix 
xilè (aquí també és freqüent l’em-
mudiment de la primera de les dues 
consonants).

[S] → [Z] → [ZZ]: peix jove, reparteix 
joguines, guix gegantí (per sonorit-
zació; aquí també és freqüent l’em-
mudiment de la primera de les dues 
consonants).

[mm]:  crim mortal, farem melmelada, 
som molts. 

[nn] :  bon noi, fan nusos, font natural, 
són noranta. 

[ ]:  enginy nyaufat, pany nyacat, puny 
nyafegós. 

[ll]: el laberint, mel líquida, mil litres.
[ ]:  coll llis, fill llibertí, pell llustrosa, 

segell llampant, setrill llardós. 
[ r] o [rr]:  amor romàntic, mar remogut, 

tresor recuperat. 

Quant als sons ròtics en contacte, 
recordem que el que tanca la primera 
paraula es pot pronunciar sigui com a 
bategant, sigui com a vibrant, però en 
ambdós casos hi ha geminació. 

Després de tot el que hem analitzat, 
podem concloure que la geminació és 
un fenomen fonètic en clara recessió 
per part de molts parlants del domini 
català, tot i que s’hi poden constatar 
nombroses fluctuacions i variacions. 
En efecte, que un parlant pronunciï 
geminat o no un so determinat depèn 
de diversos factors: del context fònic 
on es troba; de la freqüència d’ús del 
mot afectat; del registre i del ritme 
elocutiu emprats, de manera que, com 
més freqüent i usual sigui la paraula 
implicada, i si ens expressem en un 
registre col·loquial i familiar, palesa-
rem una tendència més gran a no fer 
la geminació.

Una de les proves que la geminació 
està desapareixent és el seu reflex en 
la grafia de mots en els quals se n’ha 
perdut la consciència. Quants estudi-
ants de segon ensenyament, i també 
universitaris, no escriuen adicció*, 
caligrafia*, inocent*, inocu*, para-
lel*, trieni*, etc., per citar-ne tan sols 
alguns exemples? No ens hem d’estra-
nyar que, si un so geminat deixa de 
pronunciar-se com a tal, s’acabi escri-
vint, també, malament.

Tanmateix, caldria posar èmfasi en 
la pronunciació adequada de les parau-
les amb sons geminats, insistint-hi tant 
en el camp de l’ensenyament com en el 
dels mitjans de comunicació, del teatre 
i l’òpera, etc., per tal de fer ressorgir 
aquesta característica que ha estat i que 
continua essent, malgrat tot, tan pròpia 
de la nostra llengua. u


