
Fonètica sintàctica. Contactes consonàntics
Sonorització
Qualsevol so consonàntic sord, a final de síl·laba o de mot, 
en contacte amb un altre so consonàntic sonor esdevé 
sonor.

/p/ ➝ [b]
/t/ ➝ [d]
/k/ ➝ [g]

/f/ ➝ [v]
/s/ ➝ [z]
/ʃ/ ➝ [ʒ]

Les consonants fricatives i africades sordes, a final de mot, 
se sonoritzen davant d’una vocal.

/f/ ➝ [v] golf estret [və]
/s/ ➝ [z] els astres [za]
/ʃ/ ➝ [ʒ] peix àngel [ʒa]

Ensordiment
Els sons oclusius, fricatius i africats, en posició final de mot i 
seguits d’una pausa són sempre sords.

sud [sút]
mag [mák]

tub [túp]
pas [pás]

Els sons oclusius, fricatius i africats en contacte amb un so 
sord esdevenen sords.

Assimilació
Labialització: [n] canvia a [m] davant d’un so bilabial i a [ɱ] 
davant d’un so labiodental.

canvi ➝ [kámbi]
enfonsar ➝ [əɱfunzá]

Palatalització: els sons [l] i [n] es transformen en [ʎ] i [ɲ] 
davant d’un so palatal.

el gerani ➝ [əʎʒəɾáni]
un xai ➝ [uɲʃáj]

Velarització: el so [n] seguit d’una consonant velar es 
transforma en [ɳ]. En alguns parlars les combinacions finals 
-nc, -ng provoquen la desaparició de la consonant velar i la 
pronunciació d’una [ɳ].

pingüí ➝ [piɳgwí]
encara ➝ [əɳkáɾə]
sang ➝ [sáɳ]

Assimilació a dental: [n] canvia a [ṉ] i [l] a [ḻ] davant d’un so 
dental.

interessat ➝ [iṉtəɾəsát]
alta ➝ [áḻtə]

Geminació
Duplicacions indicades en la grafia. immens, connexió, til·la, adduir

Grafies duplicades amb un so diferent. succeir, suggeriment

Duplicacions no reflectides en la grafia. poble, segle, espatlla, setmana

Emmudiments
/p/ i /b/ finals darrere de [m] camp ➝ [kám]

/t/ i /d/ finals precedides de [n] o [l] cant ➝ [kán]

/s/ en els plurals de mots acabats en -ig, -x raigs ➝ [rátʃ]

/r/ en posició final ferrer ➝ [fəré]

Al·lòfons
Els sons oclusius sonors [b], [d], [g] apareixen:
1. a principi absolut o després d’una pausa
2. darrere d’un altre so oclusiu
3. darrere d’un so nasal.
La [d] apareix també darrere de [l] o [ʎ]. En la resta de 
contextos es produeixen els al·lòfons [β], [δ], [γ]

bata ➝ [bátə]
la bata ➝ [ləβátə]
dàlia ➝ [dáliə]
la dàlia ➝ [ləδáliə]
engonal ➝ [əɳgunál]
agregar ➝ [əγɾəγá]


