1. Fonologia i grafemàtica
1.1. Les lletres i els sons de l’amazic
1.1.1. L’escriptura amaziga
L’amazic s’escriu en un sistema d’escriptura de prop de tres mil anys d’antiguitat conegut com
a àbjad líbic1 per al de les inscripcions més antigues, àbjad tifinag per al que han transmès
ininterrompudament fins als nostres dies els tuaregs2 i alfabet tifinag per a l’adaptació —amb la
notació de les vocals i les consonants d’introducció més o menys recent— que ha esdevingut oficial
des del 2003 al Marroc per a escriure l’amazic3. Totes tres varietats segueixen la mateixa línia de
transmissió, de manera que la major part dels grafemes són comuns i, tipogràficament, és fàcil
reconèixer en tots els casos la fesomia geomètrica, angulada i estilitzada pròpia no solament dels usos
escripturaris sinó també de l’art amazic des de la més alta antiguitat en totes les seves manifestacions
(pintures rupestres, decoració de terrissa, teixits, bijuteria, tatuatges, sanefes, motius arquitectònics,
etc.). Dels usos tradicionals sobre pedra, fusta, terrissa, teixits, parets i sorra —els infants tuaregs
continuen aprenent a escriure sobre la sorra—, el tifinag ha guanyat nous suports com són el paper
(llibres, diaris), la televisió, la informàtica, la producció audiovisual, la telefonia mòbil, els ginys
electrònics i, en fi, tots els usos de la vida moderna.
Encara que, en els usos tradicionals, el tifinag es pot escriure en tots els sentits (en columna de
baix a dalt i de dalt a baix, en horitzontal d’esquerra a dreta i de dreta a esquerra i fins en
bustròfedon), s’ha imposat en les convencions gràfiques de l’estàndard el sentit horitzontal
d’esquerra a dreta, que és el mateix que el que fem servir per al llatí i és l’invers del de la major part
d’àbjads semítics. Igual que molts altres sistemes d’escriptura del món, el tifinag no distingeix entre
majúscules i minúscules. En la transliteració llatina només emprem les majúscules per a les inicials
dels noms propis, però no després de punt ni a inici de text, com sí fem en català. El tifinag modern ha
manllevat a l’alfabet llatí els signes de puntuació (coma, punt, punt i coma, dos punts, punts
suspensius, cometes, signes d’interrogació i d’exclamació, guió, parèntesi, guionet) i en fa el mateix
ús que en les convencions ortotipogràfiques de base llatina.
Al costat del tifinag, l’alfabet llatí, amb nombrosos diacrítics per a notar fonemes característics
de l’amazic, gaudeix també d’una tradició estàndard important —hereva en gran mesura de les
notacions científiques dels lingüistes— especialment entre els cabilencs d’Algèria i de la diàspora
d’ençà dels anys 1980, bàsicament, amb certa propagació a amazics d’altres regions. Tenint en
compte la coexistència vigent d’ambdós alfabets i, malgrat la prelació de la notació de l’amazic en
tifinag —que va assolint com més va més preeminència a causa de la identificació simbòlica de què
gaudeix entre els amazics—, reportem també sistemàticament la notació llatina de tots els lemes a la
part català-amazic i de les arrels a la part amazic-català tant en el cos del diccionari com en aquest
compendi gramatical. D’aquesta manera, facilitem l’accés al diccionari als usuaris que encara no
estan familiaritzats amb el tifinag.
L’àbjad àrab o alifat, amb algunes adaptacions grafemàtiques per a notar fonemes de l’amazic
inexistents en àrab, també ha conegut una certa difusió per a escriure l’amazic des de l’edat mitjana
entre els lletrats, especialment en l’AOR de NFS i en el ZNT de MZB i JRB en els escrits ibadites
posteriors al segle VIII i en el CLḤ dels textos de lexicògrafs, botanistes i alfaquins de la vall del Sus
d’ençà del segle XII. D’aquesta tradició manuscrita amb prou feines es pot dir que hagi tingut
continuïtat fins als nostres dies. Els textos aljamiats no han estat mai veritablement populars i, en tot
cas, han tingut una rellevància menor en la constitució de l’AE.
1
Un àbjad és un sistema d’escriptura en què cada grafema representa un fonema consonàntic; per tant, les vocals
no s’hi escriuen. Es coneix com a líbic perquè Líbia (Libuvh) era el topònim amb què els grecs anomenaven el
territori de l’Àfrica del Nord que s’esqueia a l’oest dels egipcis fins a l’oceà Atlàntic i al nord dels “etíops” (és a
dir del país dels negres) fins a la Mediterrània.
2
Adaptem al català tifinag a partir de l’amazic ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ tifinaɣ, plural de ⵜⴰⴼⵉⵏⵖⵜ tafinɣt ‘lletra de l’alfabet
tifinag’ (en TRG tafinǝq ~ pl tifinaɣ), que pertany a la mateixa arrel √ⴼⵏⵖ FNƔ (vegeu-ne l’entrada al cos del
diccionari) que els gentilicis fenici i púnic, pertinença que no demostra per si sola l’origen fenici de l’escriptura
amaziga —hipòtesi, d’altra banda, que no és descartable—, però sí la identificació que devien fer-ne els romans a
l’antiguitat, que probablement van atribuir als fenicis-púnics aquell vell sistema d’escriptura que es trobaren en
nombroses d’inscripcions escampades pertot de la geografia de l’Àfrica del Nord, tant intra limitem com extra
limitem.
3
Van ser els cabilencs de la diàspora els qui adaptaren primerament a finals dels anys 1960 el tifinag tuareg als
usos escripturaris de l’AS. Aquesta adaptació es coneix com a neotifinag, mentre que la que s’empra oficialment al
Marroc des del 2003 amb poques variants importants es coneix com a tifinag IRCAM, atès que va ser impulsada
per aquest institut; de fet, però, es pot considerar igualment com a neotifinag.
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1.1.2. L’alfabet tifinag i la notació llatina
El quadre que oferim a continuació reflecteix l’ordre alfabètic del tifinag IRCAM de base, que
comprèn trenta-tres grafemes, amb l’addició de tres grafemes presos de la versió estesa del tifinag,
concretament <ⵋ> ẓ̌ , <> p i <ⵠ> v. És aconsellable apendre de memòria l’ordre del tifinag per tal
que la consulta de la part amazic-català del diccionari sigui àgil. Marquem amb un asterisc els cinc
grafemes de baixa freqüència, que reben un aclariment a les notes que segueixen el quadre. D’aquesta
manera, en el nostre diccionari hem emprat els trenta-sis grafemes tifinag següents, que apareixen
acompanyats de sengles noms, transliteracions llatines, valors fonològics bàsics i exemples:
ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ tifinaɣ
(lletres de l’alfabet
tifinag)
1
ⴰ
2
ⴱ
3
ⴳ
4
^ⴳⵯ
5
ⴷ
6
ⴹ
7* ⴻ
8
ⴼ
9
ⴽ
10 ⴽⵯ
11 ⵀ
12 ⵃ
13 ⵄ
14 ⵅ
15 ⵇ
16 ⵉ
17 ⵊ
18* ⵋ
19 ⵍ
20 ⵎ
21 ⵏ
22 ⵓ
23* ⵒ
24 ⵔ
25* ⵕ
26 ⵖ
27 ⵙ
28 ⵚ
29 ⵛ
30 ⵜ
31 ¨ⵟ
32* ⵠ
33 ⵡ
34 ⵢ
35 ⵣ
36 ⵥ

nom de
les lletres

notació
llatina

ⵢⴰ ya
ⵢⴰⴱ yab
ⵢⴰⴳ yag
^ⵢⴰⴳⵯ yagw
ⵢⴰⴷ yad
ⵢⴰⴹ yaḍ
ⵢⴻⵢ yǝy
ⵢⴰⴼ yaf
ⵢⴰⴽ yak
ⵢⴰⴽⵯ yakw
ⵢⴰⵀ yah
ⵢⴰⵃ yaḥ
ⵢⴰⵄ yaɛ
ⵢⴰⵅ yax
ⵢⴰⵇ yaq
ⵢⵉ yi
ⵢⴰⵊ yaj
ⵢⴰⵋ yaẓ̌
ⵢⴰⵍ yal
ⵢⴰⵎ yam
ⵢⴰⵏ yan
ⵢⵓ yu
ⵢⴰⵒ yap
ⵢⴰⵔ yar
ⵢⴰⵕ yaṛ
ⵢⴰⵖ yaɣ
ⵢⴰⵙ yas
ⵢⴰⵚ yaṣ
ⵢⴰⵛ yac
ⵢⴰⵜ yat
¨ⵢⴰⵟ yaṭ
ⵢⴰ yav
ⵢⴰⵡ yaw
ⵢⴰⵢ yay
ⵢⴰⵣ yaz
ⵢⴰⵥ yaẓ

a
b
g
gw
d
ḍ
ǝ
f
k
kw
h
ḥ
ɛ
x
q
i
j
ẓ̌
l
m
n
u
p
r
ṛ
ɣ
s
ṣ
c
t
ṭ
v
w
y
z
ẓ

valor
fonològic
bàsic
/ɐ/
/b/
/g/
/gw/
/d/
/dˁ/
[ǝ̆] o Ø
/f/
/k/
/kw/
/h/
/ħ/
/ʕ/
/χ/
/q/
/i/
/ʒ/
/ʒˁ/
/l/
/m/
/n/
/u/
/p/
/ɾ/
/ɾˁ/
/ʁ/
/s/
/sˁ/
/ʃ/
/t/
/tˁ/
/v/
/w/
/j/
/z/
/zˁ/

exemples

ⴰⵎⴰⵏ aman ‘aigua’
ⴱⵟⵟⵓ bṭṭu ‘divisió’
ⴳⵎⵉ! gmi! ‘confegeix!’
ⴳⵯⵎⴰ
ⴳⵯ gwma ‘(mon) germà’
ⴷⴰ da ‘aquí’
ZNT ⴹⴰⵔ ḍar ‘peu; cama’
ⵜⴰⵎⵎⴻ
ⴻⵎⵜ tammǝǝmt ‘mel’
ZNT ⴼ ⵓⵙ fus ‘mà; braç’
ⴽⵔⵣ! krz! ‘llaura!’
ⴰⴽⵯ
ⴽⵯⴼⴰⵢ
akkwfay ‘llet’
ⴽⵯ
ⵀⴰ-ⵜ-ⵉⴷ ha-t-id ‘ve-t’ho aquí’
ⵃⴱⵓ! ḥbu! ‘amaga’t’
ⵄⵎⵎⵉ ɛmmi ‘(mon) oncle patern’
ⵅⴰⵎⵓⵛ xamuc ‘refredat’
ⵇⵎⵎⵛ! qmmc! ‘fes un petó!’
ⵉⵎⵉ imi ‘boca’
ⵊⵊⵓ! jju!
jj ‘fes bona olor!’
ⵋⵋⵓ! ẓ̌žụ ! ‘fes pudor!’
ⵍⴰⵥ laẓ ‘gana’
ⵎⴷⴷⵏ mddn ‘gent’
ⵏⴽⵔ! nkr! ‘lleva’t!’
ⵓⴷⵎ udm ‘cara’
ⵒⵓⵍⵓⵏⵢⴰ Pulunya ‘Polònia’
ⵔⵓ! ru! ‘plora!’
ⴰⵕⵕ
ⵕⵕⵓⵣ
aṛṛṛuz ‘arròs’
ⵕⵕ
ZNT ⵖⴰⵏⵉⵎ ɣanim ‘canya’
ⵙⵓ! su! ‘beu!’
ⵚⵚⴰⴱⵜ ^ ṣṣabt
‘collita abundant’
ṣṣ
ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ cutanbir ‘setembre’
ⵜⴰⵙⴰ t^ asa ‘fetge’
ⵟⵟⵓⴱⵉⵙ ṭṭubis
‘autobús’
ṭṭ
ⵠⴰⵍⵉⵏⵙⵢⴰ Valinsya ‘València’
ⵡⴰⵎⵙⴰ wamsa ‘fonoll’
ⵢⴰⴷ yad ‘ja’
ZNT ⵣⴰⴳⵍⵓ zaglu ‘jou’
ⵥⵔ! ẓr ‘veges!’
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Notes:
(a) Encara que en les notacions estàndard de base llatina hom sol transliterar <ⴻ> com a e, preferim
mantenir la notació de la transcripció científica ǝ, d’una banda, per no induir a l’error que pugui
tractar-se d’una vocal plena i, d’altra banda, per no generar confusions amb dialectes amazics de
fora de l’AS en què hi ha oposició fonemàtica /ǝ/ ~ /e/ (especialment en TRG i ƔDMS), tenint en
compte que, en el present diccionari, citem cognats de dialectes exteriors al diasistema
septentrional.
(b) Els grafemes <> p i <ⵠ> v transcriuen sons estranys a la fonologia de l’amazic, encara que,
dialectalment, ambdós sons existeixen com a al·lòfons. Els hem incorporat al diccionari perquè
tenen rellevància en xenismes, especialment en onomàstica i en vocabulari científic de base
grecollatina i en gal·licismes, per bé que no únicament.
(c) Del grafema <ⵕ> ṛ fem un ús bàsicament diacrític, és a dir per a distingir els rars casos en què la
l’oposició /ɾ/ ~ /ɾˁ/ és necessària per a evitar confusions d’identificació d’algunes arrels. En tot
cas, l’ús que en fem és molt més reduït que en altres propostes estandarditzadores de l’AS.
(d) El grafema <ⵋ> ẓ̌ és molt rar, atès que el fonema /ʒˁ/ que transcriu ocorre en una llista molt
reduïda de lexemes. Tot i això, tindrem ocasió de veure que l’ús d’aquest grafema és necessari
per a desfer algunes confusions intolerables.

1.2. Fonemes i al·lòfons
1.2.1. Vocals
En amazic només hi ha tres vocals amb pertinència fonològica: <ⴰ> a /ɐ/ (vocal quasi oberta
central) ~ <ⵉ> i /i/ ~ <ⵓ> u /u/. Això vol dir que només aquestes tres vocals serveixen per a establir
oposicions. El minimalisme vocàlic de l’amazic contrasta amb l’inventari vocàlic molt més ampli (de
set vocals fonemàtiques) del català. La realització no condicionada d’aquests tres fonemes és [ɐ] ~ [i]
~ [u], respectivament, com en els exemples del quadre vist a § 1.1.2 de ⴰⵎⴰⵏ amaan [ɐmɐn] ‘aigua’,
ⵉⵎⵉⵉ imii [imi] ‘boca’ i ⵓⴷⵎ udm [udm̩ ] ‘cara’, respectivament. Mentre que la realització no
condicionada de <ⵉ> i i <ⵓ> u amazigues coincideix amb /i/ i /u/ del català, respectivament, la
realització no condicionada de la <ⴰ> a amaziga és més alta i més centrada que la /a/ i més baixa
també que la [ǝ] del català; s’assembla, però, a la [ɐ] de la pronúncia “xava” de la vocal neutra, com
ara a Barcelona [bɐɾsɐˈlonɐ], enfront de la pronúncia general en català central [bǝɾsǝˈɫonǝ], així com
també a la a del portuguès vida [ˈvidɐ]. Tots tres fonemes vocàlics tenen al·lòfons oberts [ɑ] o [a] ~
[ɪ] ~ [ʊ], respectivament, en els següents contextos:
(a) En un entorn de faringalització, és a dir en un mot que contingui —no cal que sigui en
contigüitat immediata, atesa la propagació dilatòria de la faringalització (§ 1.3.2)— <ⴹ> ḍ
/dˁ/, <ⵥ> ẓ /zˁ/, <ⵟ> ṭ /tˁ/, <ⵚ> ṣ /sˁ/, <ⵋ> ẓ̌ /ʒˁ/ o <ⵕ> ṛ /ɾˁ/ laxes o tenses (§ 1.3.1).
L’al·lòfon de <ⴰ> a /ɐ/ en aquest context, la vocal oberta posterior [ɑ], és la que trobem en
l’anglès americà en mots com ara hot [hɑt]. Per tant, ⴰⴹⴰⴰⴹ aḍaaḍ ‘dit’ es pronuncia
[ɑdˁɑdˁ]. L’al·lòfon de <ⵉ> i /i/ en aquest context, la vocal quasi tancada semianterior [ɪ],
la retrobem en anglès, que oposa sheep [ʃiːp] ‘ovella’ a ship [ʃɪp] ‘vaixell’. Per tant, ⵜⵉⵉⴹⵜ
tiiḍt ‘ull’ es pronuncia [tɪtˁː]. Finalment, l’al·lòfon de <ⵓ> u /u/ en aquest context, la vocal
quasi tancada semiposterior arrodonida [ʊ], la retrobem igualment en anglès, que oposa
pool [puːl] ‘piscina’ a pull [pʊl] ‘estirar’. Per tant, ⴰⵥⵔⵓⵓ aẓru
u ‘roca’ es pronuncia [ɑzˁɾˁʊ].
En el cas de ⴰⵖⵔⵓⵓⵎ aɣru
um ‘pa’ [ɑʁɾˁʊmˁ], primerament la <ⵖ> ɣ /ʁ/ faringalitza la <ⵔ> r
[ɾˁ], que, al seu torn, obre la /u/ en [ʊ].
(b) En contacte amb consonants d’articulació uvular, faringal o glotal, és a dir davant o
després de <ⵖ> ɣ /ʁ/, <ⵇ> q /q/, <ⵅ> x /χ/, <ⵃ> ḥ /ħ/, <ⵄ> ɛ /ʕ/, <ⵀ> h /h/. L’al·lofon de
<ⴰ> a /ɐ/ en aquest context, la vocal oberta central [a], és de fet la /a/ del català en posició
tònica, com ara a casa [kazǝ]. Per tant, ⴰⵇⴰⴰⴷⵓⵙ aqaadus ‘tub’ es pronuncia [aqadus] i
ⵅⴰⴰⵎⵓⵛ xaamuc ‘refredat’ [χamuʃ]. Els al·lòfons de <ⵉ> i i de <ⵓ> u en aquest context són
els mateixos que en (a), és a dir [ɪ] i [ʊ] respectivament. Per tant, ⵉⵖⵉⵉⵔ iɣiir ‘espatlla’ es
pronuncia [ɪʁɪɾˁ], ⵍⵃⵓⵓ Lḥu
u (antropònim) es pronuncia [l̩ ħʊ] i ⵓⵀⵓⵓ uhu
u ‘no’ [ʊɦʊ].
(c) En posició final de mot (només <ⴰ> a). En aquest context, en bona part de l’AS /ɐ/ es
realitza [a], com en ⴰⵔⴱⴰⴰ arbaa [ɐɾba] ‘nen; noi’, enfront del femení ⵜⴰⵔⴱⴰⴰⵜ tarbaat
[tɐɾbɐt]‘nena; noia’, en què la /ɐ/ no s’obre perquè no es troba en posició final de mot.
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En determinats contextos —que no són els mateixos a tots els components de l’AS— apareix
una vocal mitjana central (coneguda també com a xevà) ultrabreu <ⴻ> ǝ [ǝ̆], que no té estatut fonèmic
en AS, per la qual cosa se’n desestima la notació en AE, llevat de casos molt particulars que
descrivim infra, § 1.5.4. Amb rigor, la xevà no és més que la sil·labicitat inherent d’una consonant.
En general, la xevà és sensible en components com el QBYL, CW i RIF (amb la variant [ʌ̆] en un entorn
de faringalització) i pràcticament inaudible en pronúncies més o menys fluïdes en MZƔ i, sobretot, en
CLḤ, en què només és sensible en contextos molt restringits. Fonèticament, la xevà de l’AS s’assembla
a la vocal neutra del català en exemples com ara Teresa [t(ǝ̆)ˈɾɛzǝ], en què la tendència a la síncope ve
determinada per la posició pretònica i en què la sensibilització depèn d’una pronúncia més lenta. No
obstant això, hi incidim en la descripció de la sil·labació (§§ 1.5.2 i 1.5.3). Val la pena assenyalar que
fora de l’AE sí que té estatut fonèmic, especialment en TRG i ƔDMS, que oposen tres vocals centrals,
/a/ ~ /ɐ/ ~ /ǝ/, oposició que es pot exemplificar amb un mot TRG que les conté totes tres, ăhalǝs
[ɐɦalǝs] ‘home’. En l’evolució des del protoamazic (PA) s’ha produït la següent confluència fonèmica
en AS, que contrastem aquí amb la de ZNG, TRG i ƔDMS:
PA
*ă /ɐ/
*ĭ /ɪ/
*ŭ /ʊ/
*ā /aː/
*ī /iː/
*ē /eː/
*ū /uː/

ZNG

i ƔDMS
ă [ɐ, ɑ]
ǝ
ǝ
a
i
e
u
TRG

ă [ɑ, æ, œ, ɛ, ɔ, ø]
ǝ [i, ɨ, ɩ, ǝ]
ǝ [u, ʉ, ɷ, ǝ]
ā
ī
ī
ū

AS
ə>Ø
ə>Ø
ə>Ø
a
i
i
u

En amazic septentrional, *ă, *ĭ i *ŭ haurien confluït en una sola vocal central [ǝ], que ha acabat
perdent el valor de fonema autònom i que, en tot cas, no té pas una posició lèxica fixa. En l’evolució
del vocalisme en AS observem la següent llei:
v̄ > v̆
v̆ > [ǝ] > Ø
La següent correspondència permet exemplificar-la: TRG kărāḍăt ‘tres’ : AS ⴽⵔⴰⴹⵜ kraḍt [kɾˁɑtˁː].

1.2.2. Oclusives
L’AS presenta un ric joc d’oposicions en el mode d’articulació de les oclusives en funció dels
següents trets: +sonoritat, +tensió, +faringalització i +labialització, que dóna lloc, d’acord amb totes
les combinacions possibles, a dotze sèries d’oclusives (vegeu infra, § 1.2.6, el quadre sinòptic).
Desenvolupem en els epígrafs corresponents les oposicions basades en els trets de tensió (§ 1.3.1),
faringalització (§ 1.3.2) i labialització (§ 1.3.3). Tractem aquí únicament les oposicions generades pel
tret de +sonoritat. En relació amb aquest tret, en amazic, com en català, les oclusives poden ser sordes
o sonores:
(a) <> p /p/: oclusiva bilabial sorda. Es pronuncia com en català. Ocorre gairebé únicament en
xenismes moderns: en primer lloc en alguns manlleus de francès, com a ⴰⵒⴰⵙⵒⵓⵔ apaspur
‘passaport’ (el francès pot ser el mitjancer de mots de procedència diversa, com
l’italianisme ⵜⴰⵒⵉⴷⵣⴰ tapidza ‘pizza’); en segon lloc, en l’adaptació de vocabulari científic
internacional de base grega i llatina, com a ⵜⴰⴷⵢⵓⵜⵔⵉⵜ tadyuptrit ‘diòptria’; i, en tercer
lloc, en onomàstica estrangera (antropònims i topònims, fonamentalment), com a
ⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ Pakistan ‘Pakistan’. Com que, fins no fa gaire, els xenismes s’introduïen en
amazic per la mediació de l’àrab magribí, que desconeix també aquest fonema, normalment
la p de mots estrangers s’adaptava mitjançant b, com a ⴰⴱⵓⵍⵉⵙ abulis ‘policia’ o ⴱⴰⵔⵉⵣ
Bariz ‘París’. Abans de l’adveniment de l’àrab a l’Àfrica del Nord, els xenismes que
contenien p s’adaptaven a l’amazic mitjançant f, com en el llatinisme antic ⴰⴼⵓⵍⵍⵓⵙ afullus
‘pollastre’ (del llatí pŭllus) o el punicisme ⵜⴰⴷⴼⴼⵓⵢⵜ tadffuyt ‘poma’ (que ha de venir
d’una forma cognada de l’hebreu tappūăḥ). Com a fonema d’introducció recent, /p/ no està
afectat per l’espirantització.
(b) <ⴱ> b /b/: oclusiva bilabial sonora. Es pronuncia com la b catalana de boca. En els
dialectes que no espirantitzen (§ 1.3.4), es manté sempre oclusiva i no té l’al·lòfon fricatiu
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(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

[β] del català en posició intervocàlica i certs contextos medials; per tant, en amazic, les dues
b de ⴱⴰⴱ
ⴱⴰ babba [bɐbɐ] ‘(mon) pare’ són igualment oclusives i la segona no es pronuncia
mai com en el català acabar [ǝkǝˈβa]. No sol ensordir quan és laxa; en canvi, quan és tensa,
té més propensió a l’ensordiment (§ 1.4.3).
<ⵜ> t /t/: oclusiva dental sorda. Es pronuncia com en català. En els dialectes que no
espirantitzen (§ 1.3.4), es manté sempre oclusiva, llevat d’algun tractament particular en un
parlar molt localitzat del domini CLḤ (§ 1.4.1).
<ⴷ> d /d/: oclusiva dental sonora. Es pronuncia com la d catalana de dent. En els dialectes
que no espirantitzen (§ 1.3.4), es manté sempre oclusiva i no té l’al·lòfon fricatiu [ð] del
català en posició intervocàlica i certs contextos medials; per tant, en amazic, les dues d de
ⵡⴰⴷ
ⴷⵓⴷ
ⴷⴰ waddudda [wɐdudɐ] ‘rosella’ són igualment oclusives i no es pronuncien mai com en
el català cada dia [ˌkaðǝˈðiǝ]. Pot ensordir davant de consonant sorda, com a ⵜⵉⴷ
ⴷⵜⵜ tiddtt
[titː] ‘veritat’ o ⴰⴷ
ⴷⴼⵍ addfl [ɐtfl̩ ] ‘neu’.
<ⴽ> k /k/: oclusiva velar sorda. Es pronuncia com la c del català davant de a, o, u o
consonant, com a casa. En els dialectes que no espirantitzen (§ 1.3.4), es manté sempre
oclusiva.
<ⴳ> g /g/: oclusiva velar sonora. Es pronuncia com la g catalana de gat. En els dialectes que
no espirantitzen (§ 1.3.4), es manté sempre oclusiva i no té l’al·lòfon fricatiu [ɣ] del català
en posició intervocàlica i certs contextos medials ni tampoc [ʝ]; per tant, en amazic, les dues
g de ⴳⴰⴳ
ⴳⴰ gagga [gɐgɐ] ‘balena’ són igualment oclusives i la segona no es pronuncia mai
com en el català cogombre [kuˈɣombɾǝ].
<ⵇ> q /q/: oclusiva uvular sorda. No existeix en català. Existeix en quítxua, com en el
topònim peruà Qusqu [ˈqɔsqɔ] ‘Cusco’. En la forma laxa no és un fonema d’herència
protoamaziga. Una part de les ocurrències remet a manlleus de l’àrab, com a ⵜⴰⵇ
ⵇⴱⵉⵍⵜ
taqqbilt ‘tribu’, mentre que l’altra part remet a un fonema emprat com a radical d’extensió (§
2.4) d’arrels reduïdes a una o dues consonants per lenició fonètica o per altres canvis
fonètics, com a ⴰⵇ
ⵇⵎⵎⵓⵎ aqqmmum ‘boca’, una innovació dels dialectes RIF-MZƔS-FIG a partir
de ⵉⵎⵉ imi ‘ídem’. D’aquesta manera, té un cert rendiment en innovacions lèxiques
(freqüents en AS) que en cap cas tenen abast panamazic. En canvi, la corresponent tensa,
<ⵇⵇ> qq /qː/ (§ 1.3.1) sí que és de soca protoamaziga i té un gran rendiment en el joc
d’oposicions fonemàtiques. Com hem vist (§ 1.2.1.b), aquest fonema té la propietat d’obrir
les vocals en contacte.

1.2.3. Africades
En AS només hi ha dos fonemes africats, i tots dos d’escàs rendiment: <ⵜⵛ> tc /ʧ/ i <ⴷⵊ> dj
/ʤ/. L’africació té més importància en els dialectes espirantitzants (vegeu § 1.3.4) que en els altres,
sense que en siguin clars els motius.
(a) <ⵜⵛ> tc /ʧː/: africada prepalatal sorda. Es pronuncia com en català tx a cotxe o -ig a mig.
Ocorre en poques arrels, però n’hi ha una de cabdal, l’arrel √ⵜⵛ TC ‘menjar’, a la qual
pertanyen nombrosos mots, com ara ⵉⵜ
ⵜⵛⴰ itc
tca
ⵜⵛⵉ utci [uʧːi] ‘(el)
tc [iʧːɐ] ‘ell ha menjat’, ⵓⵜ
menjar’, ⵎⴰⵜ
ⵜⵛⴰ matc
tca
ⵜⵛⵓ amtc
tcu
ⵜⵛⵉ
tc [mɐʧːɐ] ‘aliment’, ⴰⵎⵜ
tc [ɐmʧːu] ‘alimentació’, ⵜⵉⵏⵡⵓⵜ
tinwutc
tci
tc [tinwuʧːi] o [tiwːuʧːi] ‘pregària del vespre’, etc. Dels dos estadis de l’africació (un
primer d’oclusió i un segon de fricació), el primer és tens, a semblança del català —i a
diferència, per exemple, del castellà, on coche té l’estadi d’oclusió més lax que en català—.
Per lenició, el verb ‘menjar’ i tots els seus derivats té una realització fricativa tensa en
diversos components de l’AS, com ara CLḤ, RIF, MZB i WRG, en què trobem ⵉⵛ
ⵛⵛⴰ icc
cca
cc [iʃːɐ]
o ⵉⵛ
ⵛⵛⵓ icc
ccu
[iʃːu]
‘ell
ha
menjat’,
variants
igualment
elevades
a
l’estàndard
composicional.
cc
Altrament, trobem l’africació en xenismes com ⴰⵜ
ⵜⵛⵉⴽⵉ atc
tciki
ⵜⵛⵉⵍⵓ atc
tcilu
tc [ɐʧiki] ‘txec’ o ⴰⵜ
tc
[ɐʧilu] ‘violoncel’. El fet de notar aquesta africació mitjançant un dígraf planteja un
inconvenient, i és que la seqüència ⵜⵛ tc pot representar també (encara que menys sovint)
ⵜ+ⵛ t+c, com a ZNT ⵜⵛⴰⵔⵉⵜ tcarit
[tʃɐɾit] ‘plenitud’, ZNT ⵜⵛⴰⴷⴰⵍⵜ tcadalt
[tʃɐdɐlt]
tc
tc
[tʃɐfit] ‘ensopegall’, RIF ⵜⵛⵓⵏⵉ tcuni
[θʃuni] ‘benestar’,
‘verdosa’, FIG ⵜⵛⴰⴼⵉⵜ tcafit
tc
tc
ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ tcamma RIF [θʃɐmːɐ] / FIG [tʃɐmːɐ] ‘pilota’ i altres casos, més sovint en dialectes
ZNT que en els altres. És per evitar aquestes possibles —bé que escasses— confusions que
en notacions de base llatina hom recorre també a č per a representar l’africada. De tota
manera, tant aquesta africada com la següent funcionen (almenys en alguns dialectes, com
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el de FIG) com una unitat bifonemàtica, per la qual cosa la notació com a dígrafs està
justificada. De fet, el mateix imperatiu d’aorist del verb ‘menjar’ és bifonemàtic fins i tot en
els dialectes que afriquen, concretament ⵜⵛ! tc!
tc [tʃ̩] ‘menja!’. A més, dialectalment s’ha
esvaït la diferència fonètica entre l’africada monofonemàtica d’origen i la unitat
bifonemàtica constituïda per una oclusiva dental i una fricativa prepalatal.
(b) <ⴷⵊ> dj /ʤː/: africada prepalatal sonora. Es pronuncia com en català tg a fetge. Ocorre, en
ⴷⵊⵉⴳ aldj
djig
ⴷⵊ
primer lloc, en uns pocs mots genuïns, com MZƔ ⴰⵍⴷ
dj [ɐlʤːiʝ] ‘flor’, MZƔ ⴰⵡⵓⴷ
̆
awudj
dj [ɐwuʤː] ‘poltre’, FIG ⵉⴷ
ⴷⵊⵏ idj
djn
[iʤːǝ
n]
‘un’,
el
topònim
maurità
ⵜⵉⴷ
ⴷ
ⵊ
ⵉⴽⵊⴰ
Tidj
djikja;
dj
dj
en segon lloc, en manlleus de l’àrab magribí, en què realització de la ǧim vacil·la entre la
pronúncia africada [ʤ] i la fricativa [ʒː], com a ⴰⴷ
ⴷⵊⴰⵔ adj
djar
dj [ɐʤːɐɾ] (al costat de ⴰⵊⵊⴰⵔ
ajjar [ɐʒːɐɾ]) ‘veí’, ⵀⵉⴷ
ⴷⵊ hidj
dj [hiʤː] / ⵉⵀⵉⴷ
ⴷⵊ ihidj
dj [iɦiʤː] ‘verí’; i, en tercer lloc, en alguns
xenismes com ⴷⵊⵉⵏ djin
ⴷⵊⴰⵏ
dj [ʤːin] ‘texans, blue-jeans’ i topònims com ara ⴰⵣⵔⴱⴰⵢⴷ
Azrbaydj
djan,
ⵜⴰⴷ
ⴷⵊⵉⴽⵉⵙⵜⴰⵏ Tadj
djikistan,
ⴽⴰⵎⴱⵓⴷ
ⴷⵊⴰ Kambudj
dja,
ⴷⵊⴰⵎⵉⵏⴰ Ndj
djamina
o
dj
dj
dj ⵏⴷ
dj
ⴰⴱⵉⴷ
ⴷⵊⴰⵏ Abidj
djan.
Igual que en el cas de l’africada sorda, dels dos estadis de l’africació, el
dj
primer és tens, a semblança del català. També podem trobar casos en què la seqüència ⴷⵊ dj
ⴷⵊⴰⵍ adj
djal
representa ⴷ+ⵊ d+j —bé que ben poc sovint— com en el ZNT ⴰⴷ
dj [ɐdʒɐl] ‘vidu’.
Com hem vist en el cas de <ⵜⵛ> tc /ʧ/, hom pot trobar ǧ per a representar l’africada
prepalatal sonora en notacions de base llatina.

1.2.4. Fricatives
L’AS presenta un joc d’oposicions en el mode d’articulació de les fricatives anàleg al de les
oclusives amb la diferència que no hi és present el tret de +labialització —en tot cas a nivell fonèmic
i, consegüentment, estàndard—. Per tant, els trets de +sonoritat, +tensió i +faringalització donen lloc
a vuit sèries de fricatives (vegeu el quadre sinòptic, § 1.2.6). Tractem aquí únicament les oposicions
generades pel tret de +sonoritat:
(a) <ⴼ> f /f/: fricativa labiodental sorda. Es pronuncia com en català.
(b) <ⵠ> v /v/: fricativa labiodental sonora. Es pronuncia com la v del català del País Valencià,
de les Illes i de l’Alguer, a més d’algunes comarques meridionals del Principat. En realitat,
es tracta d’un fonema de recent introducció, atès que només apareix, en primer lloc, en
manlleus al francès, com a ⵠⵓⵍⵟ vulṭ ‘volt (unitat de força electromotriu)’; en segon lloc, en
alguns lexemes de base llatina de vocabulari científic internacional, com a ⵜⴰⵠ
ⵠⵉⴷⵢⵓⵜⵉⴽⵜ
tavvidyutikt ‘videoteca’; i, en tercer lloc, en onomàstica exoglòtica, com a ⵠⵉⵏⵉⵣⵡⵉⵍⴰ
Vinizwila ‘Veneçuela’. Dialectalment existeix com a al·lòfon de /b/ en QBYL, com a
ⴰⵇⴱ
ⴱⴰⵢⵍⵉ aqbbayli [aqvɐjli] ‘cabilenc’, així com també en alguns parlars RIF, com a ⴱⴰⴱ
ⴱⴰ
babba [vɐvɐ] ‘(mon) pare’, i en FIG, com a ⴱⴱⵏⴱ
ⴱⵏ bbnb
bb bn [vːǝ̆nvǝ̆n] ‘pivotar’. Per tant, no és
un so enterament estrany a l’amazic, encara que no amb estatut fonèmic en els usos
tradicionals.
(c) <ⵙ> s /s/: fricativa dentoalveolar sorda. Es pronuncia com en català. És manté sorda també
en posició intervocàlica. Pot sonoritzar davant d’una consonant sonora —bàsicament quan
s’ha produït una lexicalització—, com a ⴰⵖⵙ
ⵙⴷⵉⵙ aɣssdis [aʁzdis] ‘costella’ o ⵉⵙ
ⵙ ⴷ...? iss
d...? [izd] ‘que...?’ (adverbi d’interrogacions totals). El sufix de les derivacions verbals
factitives ⵙ- s- / ⵙⵙ- ss- (§ 5.3.2.1) sonoritza en verbs que en la forma primària contenen ⵣ
z com a radical (no necessàriament la primera). En aquests casos, es manté la grafia sorda
quan l’assimilació és dilatòria, com a ⵉⵙ
ⵙⵓⵣⵣⵔ issuzzr, sovint [izuzːɾ̩] ‘ha garbellat’ ~
ⵢⴰⵣⵣⵓⵔ yazzur [jɐzːuɾ] ‘està garbellat’, mentre que s’escriu respectant l’assimilació quan
l’assimilació és contigua, com a ⵣⵣⵔⵉ! zzri! [zːɾi] < ⵙ-ⵣⵔⵉ s-zri ‘fes passar!’ ~ ⵣⵔⵉ! zri!
[zɾi] ‘passa!’. Aquesta distinció s’estableix perquè no tots els components de l’AS es
comporten igual en relació amb l’assimilació dilatòria d’aquest prefix. L’assimilació
dilatòria també sol produir-se quan el verb primari conté la radical ⵛ c, com a ⵙⵙⴽⵛⵎ!
sskcm!,
sovint [ʃːkʃm̩ ] ‘fes entrar!’ ~ ⴽⵛⵎ! kcm! [kʃm̩ ] ‘entra!’ o ⵊ j, com a ⵉⵙ
ⵙⵓⵊⵊⴰ issujja
ss
[iʒuʒːɐ] ‘ha perfumat’ ~ ⵉⵊⵊⴰ ijja [iʒːɐ] ‘fa bona olor’. Aquest tipus d’assimilació dilatòria
és comparable a la del català seixanta, sovint pronunciat [ʃiˈʃan̪ tǝ].
(d) <ⵣ> z /z/: fricativa dentoalveolar sonora. Es pronuncia com en català. Pot ensordir
dialectament davant d’una consonant sorda, com a ⴰⵣ
ⵣⴽⴽⴰ azzkka, de vegades [ɐskːɐ] ‘demà’
‘sopa’.
o ⴰⵣ
ⵣⴽⴽⵉⴼ azzkkif [ɐskːif]
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(e) <ⵛ> c /ʃ/: fricativa prepalatal sorda. Es pronuncia com la xeix del català. Encara que no es
reconstruixen lexemes protoamazics que continguin aquest fonema, té un rendiment notable
en AS.
(f) <ⵊ> j /ʒ/: fricativa prepalatal sonora. Es pronuncia com la j i la g dels mots catalans joc i
gent, respectivament. Com en el cas anterior, no es tracta d’un fonema reconstruïble en
protoamazic i, això no obstant, és força productiu en AS.
(g) <ⵅ> x /χ/: fricativa uvular (o postvelar) sorda. Es pronuncia com la jota castellana de Juan
[ˈχwan], més aviat que com la de jamón [xaˈmon], de punt d’articulació velar i, per tant,
més avançat. Aquest fonema és més freqüent en arabismes que en lèxic genuí. Tot i això, hi
ha un cert nombre d’innovacions lèxiques de dialectes particulars que contenen aquest
fonema (§ 2.4). Aquest fonema obre les vocals en contacte (§ 1.2.1.b).
(h) <ⵖ> ɣ /ʁ/: fricativa uvular (o postvelar) sonora. Es pronuncia com la r francesa de rose
[ˈʁɔz] ‘rosa’. És un fonema de gran rendiment en amazic i sens dubte reconstruïble per a la
protollengua —o, en tot cas, en amazic antic—, en què probablement tenia un mode
d’articulació oclusiu, possiblement ejectiu (és a dir glotalitzat) */k’/ o bé faringalitzat */kˁ/.
Dialectalment, pot ensordir davant d’una consonant sorda, com a ⵉⵖ
ⵖⴼ iɣɣf [ɪʁf] o [ɪχf] ‘cap’,
a ⵜⵉⵖ
ⵖⵙⵉ tiɣɣsi [tɪʁsi] o [tɪχsi] o a ⵜⴰⵎⵣⴷⴰⵖⵜ tamzdaɣɣt [tɐmzdɑχt] ‘habitant’ ~ masculí
ⴰⵎⵣⴷⴰⵖ amzdaɣɣ [ɐmzdɑʁ]. En aquestes assimilacions mantenim la sonora en la grafia
estàndard, no tant perquè sigui l’etimològica com perquè, d’una banda, les pronúncies sense
ensordiment també són presents en alguns components de l’AS i, d’altra banda, la sonora és
present en altres formes del mateix paradigma, com hem vist en l’exemple del mot que
significa ‘habitant’. Dialectalment es pronuncia [ħ] o [χ] en l’índex de primera persona del
singular del verb (com a ⵔⵉⵖ
ⵖ riɣɣ [ɾɪħ] o [ɾɪχ]) i altres casos menors que no és necessari
precisar aquí (vegeu § 5.1); en tot cas, aquestes pronúncies no tenen reflex en la grafia
estàndard. La corresponent tensa de /ʁ/ és /qː/, per la qual cosa són normals oposicions
sincrònicament “irregulars” basades en la tensió, com ara ⴰⴷ ⵢⵉⵎⵖ
ⵖⵓⵔ ad yimɣɣur ‘que es
faci gran’ ~ ⵉⵎⵇ
ⵇⵇⵓⵔ imqq
qqur
qq ‘és gran’. Aquest fonema obre les vocals en contacte (§
1.2.1.b).
(i) <ⵃ> ḥ /ħ/: fricativa faringal sorda. No existeix en català. S’assembla a l’alenada que fem
quan volem entelar els vidres d’unes ulleres. És molt freqüent en les llengües semítiques en
general. Com a fonema, es va introduir en amazic a través dels arabismes lèxics que la
contenien. Els arabismes del català que contenen aquest fonema s’han adaptat mitjçant una
f, com a alfàb(r)ega < àrab al-ḥabaqa, que en amazic s’ha adaptat com a ⵍⵃ
ⵃⴱⵇⵜ lḥ
ḥbqt
[l̩ ħb̩ qt] ‘mata d’alfàbrega’. També és present en nombroses innovacions lèxiques genuïnes
ⵃⵉⴹⴰⵔ aḥ
ḥiḍar [aħɪðˁɑɾ] ‘coix’, que manté una motivació amb
de l’amazic, com ara el RIF ⴰⵃ
l’arrel de ⴹⴰⵔ ḍar ‘peu; cama’ sense que es pugui parlar d’una “derivació”, atès que no es
pot pas parlar d’un prefix {ħ} (§ 2.4). Aquest fonema obre les vocals en contacte (§
1.2.1.b).
(j) <ⵄ> ɛ /ʕ/: fricativa faringal sonora. No existeix en català. Els gramàtics àrabs assenyalaven
que el so de la ʕayn —que és el nom que rep en àrab el grafema que representa aquesta
consonant— s’assembla al rot d’un camell. En alguns parlars meridionals del castellà
podem sentir aquest so, com a la realizació d’algunes contrades de Màlaga de la forma
corresponent a l’estàndard agujero, pronunciada adés [buˈɦɛɾo], adés [buˈʕɛɾo], que és la
variant fonètica més propera a la de l’amazic i l’àrab. En l’adaptació amaziga, l’articulació
oscil·la entre una pronúncia propera a la de l’àrab —en què sovint està més a prop d’una
africada que d’una fricativa stricto sensu— i un simple allargament de la vocal precedent,
amb totes les gradacions intermèdies possibles. En AE, la pronúncia és lleument fricativa
(tendint a aproximant), però suficientment sensible. Igual que ha passat amb els altres
fonemes introduïts a l’amazic a través de manlleus de l’àrab, ⵄ ɛ /ʕ/ té un cert rendiment en
formacions innovadores genuïnes de diferents zones dialectals, com ara ⴰⵄ
ⵄⴷⴷⵉⵙ aɛɛddis
[aʕdːis], variant expressiva de la designació general ⴰⴷⵉⵙ adis ‘panxa’, i ⴰⵄⴱⵓⴹ aɛɛbuḍ
[aʕbʊdˁ], variant expressiva igualment de la designació més estesa ⴰⴱⵓⴹ abuḍ ‘melic’.
Aquest fonema obre les vocals en contacte (§ 1.2.1.b).
(k) <ⵀ> h /h/: fricativa (o aproximant) glotal. La pronúncia no condicionada és sorda, però,
com que al més sovint apareix entre vocals o entre consonants sonores, és molt freqüent
l’al·lòfon sonor [ɦ], com a ⵓⵀ
ⵀⵓ uh
hu [ʊɦʊ] ‘no’. Aquest so no existeix en català. L’al·lòfon
sord s’assembla a la h de l’anglès, com ara a hand [hænd] ‘mà’, mentre que el sonor és
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semblant a la h del castellà d’Andalusia en determinats contextos, com ara a hondo
[ˈɦɔn̪ do] ‘fondo’. És un fonema de poc rendiment en el lèxic genuí de l’AS, a diferència del
TRG, en què prové de la confluència fonèmica de tres fonemes protoamazics diferents: */β/,
*/z/ (en TRG MHQ) i, possiblement, */h/. En AE, podem trobar aquest fonema, en primer
lloc, en manlleus de l’àrab que contenen la fricativa glotal, com a ⵍⵀ
ⵀⵉⵊⵔⴰ lh
hijra ‘hègira’;
en segon lloc, en innovacions lèxiques d’abast geolectal al més sovint limitat, com el MZƔ
ⴰⵀ
ⵀⵏⴼⵓⵔ ah
hnfur ‘morro’ i ⵀⵔⵀ
ⵀⵔ hrh
hr ‘escolar-se’; en tercer lloc, en vocabulari científic
de base grega, com a ⴰⵀ
ⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ah
hidrujin ‘hidrògen’; i, en quart lloc, en onomàstica de
diversa procedència, com a ⵀⵉⵎⴰⵍⴰⵢⴰ Himalaya ‘Himàlaia’. Aquest fonema obre les vocals
en contacte (§ 1.2.1.b).

1.2.5. Sonants
Apleguem sota la rúbrica de “sonants” les nasals, ròtiques, laterals i glides, atès que en amazic
tenen el mateix comportament en relació amb la sil·labació. L’anglicisme glide és útil per a designar
el valor indistint de semiconsonant, semivocal i sonant vocàlica que /w/ i /j/ poden tenir en amazic.
Totes les sonants poden generar una oposició basada en en el tret de +tensió, mentre que el tret de
+faringalització s’ha introduït recentment per a la ròtica i només és present marginalment en alguns
lexemes de la lateral, amb escassa (si no nul·la) pertinència fonèmica. Totes les sonants són sonores.
(a) <ⵎ> m /m/: nasal labial. Es pronuncia com en català. Dialectalment pot assimilar-se a [n̪ ]
davant de consonant dental, com ara ⵜ t /t/, ⴷ d /d/ o ⴹ ḍ /dˁ/, com a RIF ⵜⴰⵎ
ⵎⴷⴰ tamda
[θɐn̪ dɐ] ‘bassal’, RIF ⵜⵖⵉⵔⴷⵎ
ⵎⵜ tɣirdmt [θʁɪɾðǝ̆n̪ t] ‘escorpí’.
(b) <ⵏ> n /n/: nasal dentoalveolar. Es pronuncia com en català. En la preposició de genitiu ⵏ n
està sotmesa a diferents tipus d’assimilacions en alguns dialectes (§ 6.2.1), que no tenen
reflex en l’estàndard.
(c) <ⵔ> r /ɾ/: ròtica bategant. Es pronuncia com la r simple de català en posició intervocàlica,
com a cara [ˈkaɾǝ]. En amazic, a diferència del català, pot ocórrer també a principi de mot,
com a ⵔⵓⵍ! rul! [ɾul] ‘fuig’. La corresponent tensa <ⵔⵔ> rr /r/ és de fet la mateixa ròtica
vibrant que trobem en català.
(d) <ⵍ> l /l/: lateral dentoalveolar. Es pronuncia com en castellà, és a dir que no té l’articulació
secundària velarizada [ɫ] de la l catalana. Per tant, la pronúncia de l’amazic ZNT ⵎⴰⵍ
ⵍⵓ mallu
[mɐlu] ‘obac, ombra’ coincideix —només pel que fa a les consonants— amb la del castellà
malo.
(e) <ⵡ> w /w/: glide (o aproximant) velar labialitzada. Es pronuncia com en català, com ara a
cauen [ˈkawǝn]. La corresponent tensa més estesa, ⴳⴳⵯ ggw /gːw/, és sincrònicament
irregular. Aquesta glide té com a al·lòfon vocàlic ⵓ [u] quan és nucli sil·làbic (vegeu §
1.5.2). Fonològicament es comporta diferent de ⵓ u /u/, com es veu en l’exemple de ⴰⵔⵓⵓ!
aru
u! /ɐɾw/ ‘pareix!’, diferent de ⴰⵔⵓⵓ aru
u! /ɐɾu/ ‘escriu!’, tal com queda reflectit en
l’inacomplert negatiu: ⵓⵔ ⵜⵓⵔⵉⵡ
ⵡ ur turiw
w /wɾ tuɾiw/ ‘no ha parit’ √ⵔⵡ RW, diferent de ⵓⵔ
ⵜⵓⵔⵉ ur turi /wɾ turi/ ‘no ha escrit’ √ⵔ R. No s’ha de confondre la vocal temàtica -ⵓ -u /u/,
que podem trobar per a la caracterització d’alguns temes verbals, amb la radical -ⵓ -u /w/
que pot ocórrer en certs contextos sil·làbics: així -ⵓ -u reflecteix un fonema glide a
l’imperatiu d’aorist ⵜⵜⵓⵓ! ttu
u! /tːw/ ‘oblida!’ perquè en altres formes del paradigma es manté
constant, com a l’acomplert ⵜⵜⵓⵓⵖ ttu
uɣ /tːwʁ/ ‘he oblidat’ (per tant, d’arrel √ⵜⵡ TW), mentre
que reflecteix un fonema vocàlica a l’aorist ⵉⴼⵜⵓⵓ iftu
u /iftu/ ‘que se’n vagi’ (també el
l’imperatiu ⴼⵜⵓⵓ ftu
u /ftu/ ‘vés-te’n’), que s’oposa per la vocal temàtica a l’acomplert ⵉⴼⵜⴰⴰ
iftaa /iftɐ/ ‘se n’ha anat’ (per tant, d’arrel √ⴼⵜ FT). Un altre exemple: En el verb que
significa ‘colpir’, -ⵡⵜ¨¨- wt ~ -ⵡⵜ- ~ -ⵡⵉⵜ- ~ -ⴽⴽⴰⵜ-, trobem nombroses formes que, per
l’estructura sil·làbica, presenten l’al·lòfon vocàlic, com ara ⵓⵜ! ut! ‘colpeix!’, ⵓⵜⵖ utɣ ‘he
colpit’, ⵜⵓⵓⵜ tu
ut ‘ella ha colpit’, etc., enfront de les formes amb l’al·lòfon glide, que és
etimològic a l’arrel d’aquest verb (√ⵡⵜ WT), que trobem a ⵉⵡ
ⵡⵜ iw
wt ‘ell ha colpit’, ⵓⵔ ⵜⵡ
ⵡⵉⵜ
ur tw
wit ‘ella no ha colpit’, etc. Semblantment, en el verb que significa ‘fugir’ -ⵔⵡ
ⵡⵍ- rw
wl / ⵔⵓⵓⵍ- ru
ul ~ -ⵔⵡ
ⵡⵍ- ~ -ⵔⵡ
ⵡⵉⵍ- ~ -ⵔⴳ
ⴳⴳⵯⵍⴳⵯ √ⵔⵡⵍ RWL, la distribució entre l’al·lòfon glide i
el vocàlic depèn de la sil·labació, de manera que podem trobar formes amb glide com
ⴰⵎⵔⵡ
ⵡⴰⵍ amrw
wal ‘fugitiu’ al costat de formes amb vocal com ⵜⴰⵔⵓⵓⵍⴰ taru
ula /tɐɾwlɐ/ (al
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(f)

costat de ⵜⴰⵔⵡ
ⵡⵍⴰ tarw
wla , depenent dels dialectes), per la qual cosa és necessari conèixer bé
la sil·labació de l’amazic (vegeu §§ 1.5.2 i 1.5.3).
<ⵢ> y /j/: glide (o aproximant) palatal. Es pronuncia com en català, com ara a iaia [ˈjajǝ].
Aquesta glide té com a al·lòfon vocàlic ⵉ [i] (vegeu § 1.5.3), que apareix de manera palesa
en l’índex de tercerca persona del singular masculí dels verbs, com a ⵉⴷⴷⵔ iddr /jddɾ/ ‘és
viu’ (del tema d’acomplert -ⴷⴷⵔ- ddr), enfront de (ⴰⴷ) ⵢⵉⴷⵉⵔ (ad) yidir /jidiɾ/ ‘que visqui’
(del tema d’aorist -ⵉⴷⵉⵔ- idir). Fonològicament es comporta diferent de ⵉ i /i/, com es veu
en exemples com el de l’acomplert ⵢⵓⵙⵉⵉ yusii /jusj/ ‘ell ha agafat’, diferent de ⵓⵔ ⵢⵓⵙⵉⵉ ur
yusii /wɾ jusi/ ‘no escau’, com es veu per l’imperatiu d’aorist ⴰⵙⵉⵉ! asii! /ɐsj/ ‘agafa!’ √ⵙⵢ SY
i ⴰⵙ! as! /ɐs/ ‘estigues situat!’ √ⵙ S, respectivament.

1.2.6. Quadre sinòptic de l’inventari fonèmic de l’amazic septentrional estàndard
Al tall de recapitulació, els següents dos quadres permeten copsar l’inventari fonèmic de
l’amazic septentrional estàndard (AE) en relació amb el que s’obté de la reconstrucció protoamaziga
(PA), establerta a partir a partir de la comparació dels dialectes amazics a través a la història. És
remarcable la riquesa fonèmica del l’AE, que comprèn 62 fonemes, als qual podem afegir-ne encara 7
de marginals o incipients; però cal tenir en compte que l’inventari que oferim comprèn també les
corresponents tenses. El fet que l’inventari fonèmic reconstruïble per al PA sigui més reduït —
concretament de 46 fonemes, al quals podem afegir-ne encara 8 de marginals o dubtosos— pot ser
degut, en primer lloc, a la reducció que comporta tota reconstrucció lingüística; en segon lloc, al
major nombre de fonemes vocàlics del PA (possiblement 7), enfront del minimalisme vocàlic de l’AS
(de 3 fonemes vocàlics); i, en tercer lloc, al nombre fonemes manllevats a llengües en contacte
(principalment l’àrab i, recentment, el francès) amb posterioritat a l’estadi de cristal·lització de la
protollengua. Per mera estadística combinatòria, ja és tipològicament normal que les llengües amb
menor inventari vocàlic tinguin un major inventari consonàntic i viceversa. Entre parèntesis
consignem els fonemes d’escàs rendiment o d’introducció més recent i encara no consolidats.
Abreviatures: afr(icada), alt(a), arrod(onida), baix(a), fric(ativa), glid(e), glot(alitzada), lab(ialitzada),
lat(eral), lax(a), nas(al), ocl(usiva), ròt(ica), son(ora), sor(da), ten(sa), voc(al).
labial
ocl.sor.lax.
ocl.sor.ten.
ocl.sor.lax.far.
ocl.sor.ten.far.
ocl.sor.lax.lab.
ocl.sor.ten.lab.
ocl.son.lax.
ocl.son.ten.
ocl.son.lax.far.
ocl.son.ten.far.
ocl.son.lax.lab.
ocl.son.ten.lab.
afr.sor.
afr.son.
fric.sor.lax.
fric.sor.ten.
fric.sor.lax.far.
fric.sor.ten.far.
fric.son.lax.
fric.son.ten.
fric.son.lax.far.
fric.son.ten.far.
nas.lax.
nas.ten.
ròt.lax.

 p /p/
 pp /pː/

ⴱ b /b/
ⴱⴱ bb /bː/

Inventari fonèmic de l’AE
dentoalveolar prepalatal
velar
ⵜ t /t/
ⵜⵜ tt /tː/
ⵟ ṭ /tˁ/
ⵟⵟ ṭṭ /tˁː/

ⴽ k /k/
ⴽⴽ kk /kː/

uvular

faringal

glotal

ⵇ q /q/
ⵇⵇ qq /qː/

ⴽⵯ kw /kw/
ⴽⴽⵯ kkw /kːw/
ⴳ g /g/
ⴳⴳ gg /gː/

ⴷ d /d/
ⴷⴷ dd /dː/
ⴹ ḍ /dˁ/
(ⴹⴹ ḍḍ /dˁː/)

ⴳⵯ gw /gw/
ⴳⴳⵯ ggw /gːw/
ⵜⵛ tc /ʧː/
ⴷⵊ dj /ʤː/
ⴼ f /f/
ⴼⴼ ff /fː/

 v /v/

ⵎ m /m/
ⵎⵎ mm /mː/

ⵙ s /s/
ⵙⵙ ss /sː/
ⵚ ṣ /sˁ/
ⵚⵚ ṣṣ /sˁː/
ⵣ z /z/
ⵣⵣ zz /zː/
ⵥ ẓ /zˁ/

ⵛ c /ʃ/
ⵛⵛ cc /ʃː/

ⵅ x /χ/
ⵅⵅ xx /χː/

ⵊ j /ʒ/
ⵊⵊ jj /ʒː/
(ⵋ ẓ̌ /ʒˁ/)

ⵖ ɣ /ʁ/
ⵄ ɛ /ʕ/
(ⵖⵖ ɣɣ /ʁː/) ⵄⵄ ɛɛ /ʕː/

ⵥⵥ ẓẓ /zˁː/

(ⵋⵋ ẓ̌ẓ̌ /ʒˁː/)

ⵏ n /n/
ⵏⵏ nn /nː/
ⵔ r /ɾ/

ⵃ ḥ /ħ/
ⵀ h /h/
ⵃⵃ ḥḥ /ħː/ ⵀⵀ hh /hː/
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ròt.ten.
ròt.lax.far.
ròt.ten.far.
lat.lax.
lat.ten.
lat.ten.far.
glid.lax.
glid.ten.
voc.alt.
voc.alt.arrod.
voc.baix.

ⵔⵔ rr /r/
(ⵕ ṛ /ɾˁ/)
(ⵕⵕ ṛṛ /rˁ/)
ⵍ l /l/
ⵍⵍ ll /lː/
(ḷḷ /lˁː/)
ⵡ w /w/
ⵡⵡ ww /wː/

ⵢ y /j/
ⵢⵢ yy /jː/
ⵉ i /i/
ⵓ u /u/
ⴰ a /ɐ/

labial
ocl.sor.lax.
ocl.sor.ten.
ocl.sor.lax.glot.
ocl.sor.ten.glot.
ocl.son.lax.
ocl.son.ten.
fric.sor.lax.
fric.sor.ten.
fric.sor.lax.glot.
fric.sor.ten.glot.
fric.son.lax.
fric.son.ten.
nas.lax.
nas.ten.
ròt.lax.
ròt.ten.
lat.lax.
lat.ten.
glid.lax.
glid.ten.
voc.alt.breu
voc.alt.llarga
voc.alt.arrod.
voc.alt.arrod.llarga
voc.baix.breu
voc.baix.llarga

(*/p/ > /f/?)

(*/b/)
*/f/
*/fː/

*/β/
*/m/
*/mː/

*/w/
*/wː/

Inventari fonèmic del PA
dentoalveolar
palatal
*/t/
*/tː/
*/t’/? > /dˁ/ o /tˁ/
*/t’ː/? > /tˁː/
*/d/
*/dː/
*/s/
*/sː/
*/s’/ o /ʦ’/? > /zˁ/
*/s’ː/?
*/z/
*/zː/
*/n/
*/nː/
*/ɾ/
*/r/
*/l/
*/lː/

*/ḱ/ [c]? / [kj]?
*/ḱː/ [cː]? / [kːj]?
*/ǵ/ [ɟ]? / [gj]?
*/ǵː/ [ɟː]? / [gːj]?
(*/ʃ/)
(*/ʃː/)

velar

uvular

*/k/
*/kː/
*/k’/? > /ʁ/
*/k’ː/?> /qː/
*/g/
*/gː/

glotal
*/ʔ/

(*/χ/)
(*/χː/)

(*/h/)

(*/ʒ/)
(*/ʒː/)

*/j/
*/jː/
*/ɪ/
*/iː/

*/eː/
*/ʊ/
*/uː/
*/ɐ/
*/aː/

1.3. Trets fonològics i fenòmens fonètics d’abast general
Hi a dos trets fonètics de rellevància panamaziga que són explotats fonològicament per a
establir oposicions tant gramaticals com lèxiques, la tensió (§ 1.3.1) i la faringalització (§ 1.3.2). Pel
que fa a la resta, hi ha un tret fonològic residual que no és operatiu per a generar noves oposicions —i
les residuals només són lèxiques—, la labialització (§ 1.3.3); dos fenòmens de gran abast a nivell de
l’AS, l’espirantització (§ 1.3.4) i el tractament de les “tectals” (§ 1.3.5); i, finalment, dos fenòmens
relacionats amb l’estructura sil·làbica, la ruptura de hiatus (§ 1.3.6) i l’anaptixi (§ 1.3.7).

1.3.1. Tensió
La tensió genera una oposició fonèmica aprofitada, d’una banda, per a oposicions
paradigmàtiques dels temes verbals —aorist ~ inacomplert (§ 5.2.4.1.a) de verbs dinàmics i aorist ~
acomplert (§ 5.2.2.1.4) de verbs de qualitat— i nominals —bàsicament en la formació dels plurals
mixtos (§ 3.2.3)— i, d’altra banda, per a oposicions merament lèxiques. En el quadre d’aquesta secció
podem veure’n exemples.
Gairebé totes les consonants tenen una corresponent tensa, que, encara que convencionalment
notem en grafia estàndard mitjançant la duplicació de la consonant simple, en realitat no es tracta
d’una geminada. Mentre que, en posició intervocàlica, les consonants geminades es reparteixen en
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dues síl·labes (com en el català gem-ma), les consonants tenses són tautosil·làbiques (com en
l’amazic ⵜⴰⴷ
ⴷⴷⴰⵔⵜ tadd
ddart
[tɐ-dːɐɾt] ‘casa’). A més a més, les tenses poden aparèixer en posició
dd
inicial (com a ⴷⴷⵓ! ddu!
ⴷⴷ asidd
dd [ɐ-sidː] ‘il·luminació’), cosa
dd [dːu] ‘vés!’) i final de mot (com a ⴰⵙⵉⴷ
que no passa amb les geminades. La tensió és translèxica, és a dir que traspassa els límits de mot, de
manera que es pronuncia igual ⵙⵡⴰⵏⵜ
ⵜ-ⵜ swantt-t [swɐntː] ‘elles l’han begut’ (amb coalescència de la
terminació de la tercera persona del plural femení del verb i el pronom personal feble de complement
directe masculí singular) que ⵙⵡⴰⵏ-ⵜ
ⵜⵜ swan-tt
tt [swɐntː] ‘ells l’han beguda’ (aquí el pronom personal
feble és el de femení). Convé aclarir que, encara que ens referim a l’oposició entre consonant laxa ~
tensa, amb rigor l’oposició seria -tensa ~ +tensa, atès que la considerada “laxa” no està pas exempta
de tensió. El tret pertinent que defineix les consonants “tenses” és la major tensió muscular amb què
s’articulen en relació amb les corresponents “laxes”. El tret de durada no és pertinent, encara que la
tensió pugui anar acompanyada d’un cert allargament de la durada en alguns casos.
En el següent quadre podem observar les oposicions a què dóna lloc el tret de +tensió en AS.
N’hi ha de morfològiques i de lèxiques. Ometem aquí les realitzacions espirantitzants de les tenses,
que tractem més endavant (§ 1.3.4).
consonant laxa
(o -tensa)
ⴱ b /b/
ⵜ t /t/
ⴷ d /d/
ⴹ ḍ /dˁ/
ⴽ k /k/
ⴳ g /g/
ⵇ q /q/
ⴼ f /f/
ⵙ s /s/
ⵚ ṣ /sˁ/
ⵣ z /z/
ⵥ ẓ /zˁ/
ⵛ c /ʃ/
ⵊ j /ʒ/
ⵖ ɣ /ʁ/
ⵅ x /χ/
ⵃ ḥ /ħ/
ⵄ ɛ /ʕ/
ⵀ h /h/
ⵎ m /m/
ⵏ n /n/
ⵔ r /ɾ/
ⵍ l /l/
ⵢ y /j/
ⵡ w /w/

consonant
tensa
ⴱⴱ bb /bː/
ⵜⵜ tt /tː/
ⴷⴷ dd /dː/
ⵟⵟ ṭṭ /tˁː/*
ⴽⴽ kk /kː/
ⴳⴳ gg /gː/
ⵇⵇ qq /qː/
ⴼⴼ ff /fː/
ⵙⵙ ss /sː/
ⵚⵚ ṣṣ /sˁː/
ⵣⵣ zz /zː/
ⵥⵥ ẓẓ /zˁː/
ⵛⵛ cc /ʃː/
ⵊⵊ jj /ʒː/
ⵇⵇ qq /qː/*
ⵅⵅ xx /χː/
ⵃⵃ ḥḥ /ħː/
ⵄⵄ ɛɛ /ʕː/
ⵀⵀ hh /hː/
ⵎⵎ mm /mː/
ⵏⵏ nn /nː/
ⵔⵔ rr /r/
ⵍⵍ ll /lː/
ⵢⵢ yy /jː/
ⴳⴳⵯ ggw /gwː/*

parells mínims
ⵣⴱ
ⴱⵓ! zbbu! ‘espia!’ ~ ⵣⴱ
ⴱⴱⵓ! zbb
bbu!
bb ‘continua espiant!’
ⵉⵥⵔⴰ-ⵜ
ⵜ iẓra-tt ‘l’ha vist’ ~ ⵉⵥⵔⴰ-ⵜ
ⵜⵜ iẓra-tt
tt ‘l’ha vista’
ⵜⵉⴷ
ⴷⵉ tiddi ‘suor’ ~ ⵜⵉⴷ
ⴷⴷⵉ tidd
ddi
dd ‘alçada’
ⴽⴹ
ⴹⵓ! kḍḍu! ‘ensuma!’ ~ ⴽⵟ
ⵟⵟⵓ! kṭṭ
ṭṭu!
ṭṭ ‘continua ensumant!’
ⴽⵙ! ks! ‘pastura!’ ~ ⴽⴽⵙ! kks!
kk ‘treu!’
ⵜⵓⴳ
ⴳⴰ tugga ‘herba’ ~ ⵜⵓⴳ
ⴳⴳⴰ tugg
gga
gg ‘testimoniatge’
ⵏⵇ
ⵇⵛ! nqqc! ‘cisella!’ ~ ⵏⵇ
ⵇⵇⵛ! nqq
qqc!
qq ‘continua cisellant!’
ⵢⵓⴼ
ⴼ yuff ‘és millor’ ~ ⵢⵓⴼ
ⴼⴼ yuff
ff ‘està inflat’
ⵙⵓ! su! ‘beu!’ ~ ⵙⵙⵓ! ssu!
ss ‘rega!’
ⵄⵚ
ⵚⵓ! ɛṣṣu! ‘desobeeix!’ ~ ⵄⵚ
ⵚⵚⵓ! ɛṣṣṣu! ‘continua desobeint!’
ⴰⵣ
ⵣⴰⵔ azzar ‘gínjol’ ~ ⴰⵣ
ⵣⵣⴰⵔ azz
zzar
zz ‘cabellera’
ⵉⵎⵥ
ⵥⵉⵢ! imẓẓiy! ‘sigues petit!’ ~ ⵉⵎⵥ
ⵥⵥⵉⵢ imẓẓẓiy! ‘ell és petit’
ⵉⵛ
ⵛⵃⴰ iccḥa ‘ha escatimat’ ~ ⵉⵛ
ⵛⵛⵃⴰ icccḥa ‘ha convertit en garrepa’
ⵉⵊ
ⵊⵔⴰ ijjra ‘ha passat’ ~ ⵉⵊ
ⵊⵊⵔⴰ ijjjra ‘ha comès’
ⵉⵎⵖ
ⵖⵓⵔ! imɣɣur! ‘fes-te gran!’ ~ ⵉⵎⵇ
ⵇⵇⵓⵔ imqq
qqur
qq ‘ell és gran’
ⴱⵅ
ⵅⵍ! bxxl! ‘sigues mandrós!’ ~ ⴱⵅ
ⵅⵅⵍ! bxx
xxl!
xx ‘continua mandrejant!’
ⴷⵃ
ⵃⵉ! dḥ
ḥi! ‘empeny!’ ~ ⴷⵃ
ⵃⵃⵉ! dḥḥ
ḥḥi!
ḥḥ ‘continua empenyent!’
ⵙⴳⵓⵄ
ⵄⵓ! sguɛɛu! ‘brama!’ ~ ⵙⴳⵓⵄ
ⵄⵄⵓ! sguɛɛu! ‘continua bramant!’
ⴷⵀ
ⵀⵛ! dh
hc! ‘sorprèn-te!’ ~ ⴷⵀ
ⵀⵀⵛ! dhh
hhc!
hh ‘continua sorprès!’
ⵉⵎ
ⵎⵉ im
mi ‘boca’ ~ ⵉⵎ
ⵎⵎⵉ immi ‘(ma) mare’
ⵉⵏⵏⵉ! in
ni! ‘digues!’ ~ ⵉⵏⵏⵏⵉ inni ‘melca’
ⴰⵔ
ⵔⴰ! arra! ‘escriu!’ ~ ⴰⵔ
ⵔⵔⴰ arra ‘escrit’
ⵉⵍ
ⵍⴰ illa ‘té’ ~ ⵉⵍ
ⵍⵍⴰ illa ‘es troba’
ⵜⵜⵄⵢⵢⴰⴱ! ttɛyyab! ‘sigues vergonyós!’ ~ ⵜⵜⵄⵢⵢⵢⴰⴱ! ttɛyyyab! ‘critica!
ⵣⵡ
ⵡⵓ! zw
wu! ‘aireja’t’ ~ ⵣⴳ
ⴳⴳⵯⵓ!
ggwu! ‘continua airejant-te!
ⴳⵯ zgg

Notes:
(a) Marquem amb un asterisc les tres oposicions de tensió sincrònicament irregulars: ⴹ ḍ /dˁ/ ~ ⵟⵟ ṭṭ
/tˁː/, ⵖ ɣ /ʁ/ ~ ⵇⵇ qq /qː/ i ⵡ w /w/ ~ ⴳⴳⵯ ggw /gwː/. Totes tres són cabdals i convé tenir-les molt en
compte perquè es tracta de tres parells de fonemes d’origen protoamazic que gaudeixen d’un
gran rendiment en tots els dialectes moderns. L’oposició protoamaziga regular devia ser */t’/ >
/dˁ/ o /tˁ/ ~ */t’ː/ > /tˁː/, */k’/ > /ʁ/ ~ */k’ː/ > /qː/ i, possiblement, */w/ ~ */wː/ (per bé que també
seria concebible */gw/ ~ */gwː/), respectivament. Existeixen amb una freqüència desigual les
tenses que serien sincrònicament regulars, és a dir ⴹⴹ ḍḍ /dˁː/ (com a ⵜⴰⴹ
ⴹⴹⴰⵏⴳⴰ taḍḍ
ḍḍanga
ḍḍ
‘onada’, la pronúncia assimilada de ZNT ⵜⴹⵓⴼⵜ tḍuft [dˁːʊfθ] ‘llana’), ⵖⵖ ɣɣ /ʁː/ (com a ⴰⵖ
ⵖⵖⵓ
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(b)

(c)

(d)
(e)

aɣɣ
ɣɣu
ɣɣ ‘xerigot’ i, sobretot, en verbs amb darrera radical quan es conjuguen en 1a persona del
singular, com a ⴼⴼⵖ
ⵖⵖ ffɣɣ
ɣɣ ‘he sortit’, i com a primera radical d’una sèrie reduïda de verbs:
ⵖⵖⵔⵖⵔ ɣɣrɣr
‘estar aplanat’, ⵖⵖⵓⵏⵣⵔ ɣɣunzr
‘emmurriar-se’, ⵖⵖⵓⵢⵢⵍ ɣɣuyyl
‘fer el ruc’,
ɣɣ
ɣɣ
ɣɣ
QBYL ⵖⵖⵓⵏⵊⵔ ɣɣunjr
‘tenir el nas aquilí’, FIG ⵖⵖⵓⵙⵙ ɣɣuss
‘endurir-se’) i ⵡⵡ ww /wː/ (com a
ɣɣ
ɣɣ
ⵙⴽⵉⵡ
ⵡⵡⵙ! skiww
wws!
‘seu!’,
ⴰⵃⵡ
ⵡ
ⵡ
ⴰⵇ
aḥww
wwaq
‘gambuix’),
però
rarament
en oposició amb una laxa
ww
ww
corresponent, com al RIF (aorist) -ⵎⵖⴷ- mɣd ~ (inacomplert) -ⵎⵖ
ⵖⵖⴷ- mɣɣ
ɣɣd
ɣɣ ‘estirar-se a terra’; la
tercera és habitual en manlleus de l’àrab que tenen w com a segona radical (com a ⴰⵙⵡ
ⵡⵡⴹ
asww
wwḍ
ww ‘assot’), fora, per tant, del joc d’oposició amb la laxa que teòricament li escauria, ⵡ w /w/.
Les consonants tenses ⵇⵇ qq /qː/ i ⵟⵟ ṭṭ /tˁː/ molt rarament remeten a una laxa corresponent ⵇ q
/q/ i ⵟ ṭ /tˁ/, per bé que en algun cas escadusser ens ho podem trobar, com en el recercat parell
mínim assenyalat al quadre.
Els fonemes marginals ⵋ ẓ̌ /ʒˁ/ i ⵕ ṛ /ɾˁ/ i els d’introducció moderna  p /p/ i  v /v/ no entren en
el joc d’oposicions generat per la tensió, per bé que existeixen les formes tenses de totes excepte
de  v /v/.
Les africades, <ⵜⵛ> tc /ʧː/ i <ⴷⵊ> dj /ʤː/, que ja són per natura tenses en amazic, no coneixen
l’oposició de tensió.
Els dialectes espirantitzants (§ 1.3.4.) han transformat l’oposició del mode d’articulació oclusiu
en una oposició fricativa ~ oclusiva, com a ⵉⵥⵔⴰ-ⵜ
ⵜ iẓra-tt ‘l’ha vist’ ~ ⵉⵥⵔⴰ-ⵜ
ⵜⵜ iẓra-tt
tt ‘l’ha
vista’, pronunciat [ɪzˁɑθ] ~ [ɪzˁɑt], respectivament. Es manté igualment l’oposició i, per tant, el
sistema de la llengua no es veu alterat, però el procediment fonètic és diferent que en els
dialectes oclusius, més conservadors a aquest respecte.

1.3.2. Faringalització
Les consonants faringalitzades són aquelles que, a una articulació primària determinada,
(concretament, en amazic, dentoalveolar i marginalment prepalatal), afegeixen un estrenyiment de la
faringe que s’obté mitjançant la retracció de l’arrel de la llengua, amb un efecte semblant al de la l
catalana [ɫ], fortament velaritzada especialment en posició implosiva, com a galta [gaɫ̪tǝ]. Convé no
confondre les consonants faringalitzades (en què la faringalització és una articulació secundària) amb
les consonants veritablement faringals, ⵃ ḥ /ħ/ i ⵄ ɛ /ʕ/.
Les úniques consonants faringalitzades d’origen protoamazic són ⴹ ḍ /dˁ/ i ⵥ ẓ /zˁ/, amb les
corresponents tenses ⵟⵟ ṭṭ /tˁː/ i ⵥⵥ ẓẓ /zˁː/, respectivament. Diacrònicament, també era
faringalitzada ⵖ ɣ /ʁ/ i la seva corresponent tensa ⵇⵇ qq /qː/, fet que s’ha de tenir en compte des del
punt de vista de les restriccions fonotàctiques (vegeu § 2.3).
(a) <ⴹ> ḍ /dˁ/: oclusiva dental sonora faringalitzada. Dóna lloc a nombroses oposicions amb la no
faringalitzada corresponent, ⴷ d /d/, com a ⴰⴷ
ⴷⴰⵏ addan [ɐdɐn] ‘budells’ ~ ⴰⴹ
ⴹⴰⵏ aḍḍan [ɑdˁɑn] ‘nits’.
De manera esparsa, l’articulació d’aquest fonema és sord, concretament en alguns oasis de la vall
del Dads (de dialecte MZƔM), en QBYLO, en ƔMR, en el parlar tunisià de SND, així com també en
els dialectes orientals de NFS, AWJ i SIW i, difusament, en TRG. Tal distribució geogràfica de la
variant sorda exclou, d’una banda, que es tracti d’una isoglossa transmesa per difusió areal i,
d’altra banda, que sigui una innovació poligenètica. Probablement les “emfàtiques”
protoamazigues eren en realitat ejectives (un subtipus de glotalitzades), que són sons que no
generen oposició de sonoritat, per la qual cosa el pas de glotalizada */t’/ a faringalitzada sonora
/dˁ/ o sorda /tˁ/ es va produir de manera desigual pertot de la geografia de Tamazga, amb
prevalença de la variant sonora. Això explicaria per què la corresponent tensa d’aquesta
consonant és invariablement sorda, ⵟⵟ ṭṭ /tˁː/, a més d’altres raons d’ordre merament fonètic.
Consegüentment, tant la realització sonora com la sorda d’aquest fonema, reflectides a la grafia
unificadament com ⴹ ḍ, mereixen ser igualment elevades a l’estàndard, com a ⴰⴹ
ⴹⴰⵔ aḍḍar
[ɑdˁɑɾˁ] O [ɑtˁɑɾˁ] / ZNT ⴹⴰⵔ ḍar [dˁɑɾˁ] O [tˁɑɾˁ] ‘peu; cama’, bo i tenint en compte que la
realització sonora és clarament majoritària.
(b) <ⵥ> ẓ /zˁ/: fricativa dental sonora faringalitzada. És un fonema força estable gairebé pertot,
també en la corresponent tensa ⵥⵥ ẓẓ /zˁː/. Diacrònicament, és probable que vingui d’una
consonant ejectiva (i, per tant, sorda) protoamaziga, possiblement */s’/ o /ʦ’/ > /zˁ/; en tot cas,
en AOC és sorda (/θˁ/ en ZNG i /sˁ/ en TSR). En alguns casos escadussers, aquest fonema pot
ensordir dialectalment en AS, però sempre davant d’una consonant sorda, com a ⵓⵥ
ⵥⴽⴰⵢ uẓẓkay
[ʊsˁkɑj] ‘llebrer’, que manté la pronúncia sonora originària en algunes contrades. Com en casos
semblants d’assimilació, només la grafia <ⵥ> ẓ, que reflecteix la pronúncia més conservadora,
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és elevada a l’estàndard en aquest exemple i en d’altres de semblants. En RIF la faringalització
d’aquest fonema és fonèticament menys marcada, però, en l’estàndard oral, convé reforçar
l’oposició amb la no faringalitzada corresponent, ⵣ> z /z/, que dóna lloc a nombrosos parells
mínims, com ara ⵉⵣ
ⵣⵉ izzi [izi] ‘mosca’ ~ ⵉⵥ
ⵥⵉ iẓẓi [ɪzˁɪ] ‘vesícula biliar’.
A més d’aquestes faringalitzades genuïnes, s’han introduït en amazic alguns fonemes
faringalitzats més d’origen àrab magribí juntament amb els manlleus lèxics que els contenen,
concretament ⵟ ṭ /tˁ/, ⵚ ṣ /sˁ/ i ⵕ ṛ /ɾˁ/.
(c) <ⵟ> ṭ /tˁ/: oclusiva dental sorda faringalitzada. És un fonema d’una certa inestabilitat fonèmica,
atès que molts lexemes d’origen àrab que el contenen són adaptats mitjançant la sonora ⴹ ḍ /dˁ/,
com en el verb ⴼⴹ
ⴹⵔ! fḍḍr! [fdˁɾ̩ˁ] ‘esmorza!’, que ve d’una arrel àrab √FṬR, o en el nom
ⵜⴰⵇⵉⴹ
ⴹⵓⵏⵜ taqiḍḍunt [tɑqɪdˁʊnt] (al costat del CLḤ ⵜⴰⴳⵉⵟ
ⵟⵓⵏⵜ tagiṭṭunt [tɑgɪtˁʊnt]) ‘tenda de
campanya’, que ve de l’arrel àrab √QṬN. La raó d’aquesta sonorització —que és general però no
sistemàtica— no és fonètica sinó fonològica: Com que ⵟ ṭ /tˁː/ existeix en el lèxic genuí
únicament com a corresponent tensa ⵟⵟ ṭṭ /tˁː/ de ⴹ ḍ /dˁ/, és interpretada com si fos aquesta en
els manlleus, mentre que, inversament, la tensa ⴹⴹ ḍḍ /dˁː/ d’origen àrab és generalment
interpretada —tampoc sistemàticament—com la genuïna ⵟⵟ ṭṭ /tˁː/.
(d) <ⵚ> ṣ /sˁ/: fricativa dental sorda faringalitzada. S’ha adaptat bé a l’amazic, atès que no concorre
amb cap fonema genuí. Són veritablement rars els lexemes genuïns que contenen aquest fonema
en AS, com el del verb ⵙⵉⵏⵚⴳ sinṣg ‘xiular’, que s’explica ad hoc per mera mètatesi de l’èmfasi
(tenint en compte el cognat TRG sǝnsǝɣ).
(e) <ⵋ> ẓ̌ /ʒˁ/: fricativa prepalatal sonora faringalitzada. Es tracta d’un fonema d’escàs rendiment en
el conjunt de l’AS (també en la corresponent tensa ⵋⵋ ẓ̌ẓ̌ /ʒˁː/), possiblement major en MZƔM que
en altres dialectes, però en tot cas present en tot l’AS, com a ⵜⴰⵡⵋⵋⴰ tawẓ̌ẓ̌a ‘pilota’, ⵜⴰⵡⵋⵋⴰ ⵏ
ⵓⴹⴰⵔ tawẓ̌ẓ̌a n uḍar ‘futbol’, ⴰⵡⵋⵋⴰ awẓ̌ẓ̌a ‘part rodona d’un os; pòmul’, ⵉⵋⵋⵉⵋ iẓ̌ẓ̌iẓ̌ ‘cabellera
esbullada’, CLḤ ⵜⴰⵡⵋⵔⴰⵔⵜ tawẓ̌rart ‘turmell’, CLḤ ⵡⴰⵡⵋⵋ wawẓ̌ẓ̌ ‘perdigot’ (ocell), QBYL
ⴰⵔⵋⵔⵋ arẓ̌rẓ̌ ‘malson’, WRG-FIG-JRB ⵜⵉⵋⵋⵍⵜ tiẓ̌ẓ̌lt / ⵜⴰⵋⵋⵍⵍⵜ taẓ̌ẓ̌lt ‘ronyó’. Si bé els parells
mínims amb la no faringalitzada <ⵊ> j /ʒ/ es redueixen a casos escadussers, particularment els
que donen entre les arrels √ⵊ ‘fer bona olor’ ~ √ⵋ ‘fer pudor’, el fet que puguin ocórrer en els
mateixos contextos amb significats antònims pot donar lloc, per escrit, a confusions intolerables
si no es manté la grafia diferenciada entre ⵉⵊ
ⵊⵊⴰ ijj
jja
ⵋⵋⴰ- iẓ̌ẓ̌ẓ̌žạ [ɪʒˁːɑ] ‘fa
jj [iʒːa] ‘fa bona olor’ ~ ⵉⵋ
pudor’, ⵜⵓⵊ
ⵊⵊⵓⵜ tujjjut [tuʒːut] ‘flaire’ ~ ⵜⵓⵋ
ⵋⵋⵓⵜ- tuẓ̌ẓ̌žụ t [tˁʊʒˁːʊtˁ] ‘pudor’, ⵜⵙⵓⵊⵊⵉⴷ [tʒuʒːid] ‘has
perfumat’ ~ ⵜⵙⵓⵋⵋⵉⴷ [tˁʒˁʊʒˁːɪdˁ] ‘has empudegat’. També està motivada fonològicament
l’oposició entre els antònims ⵜⴰⵔⵊⵉⵜ tarjit ‘somni’ i QBYL ⴰⵔⵋⵔⵋ arẓ̌rẓ̌ ‘malson’, en què la
variant faringalitzada té també el significat pejoratiu.
(f) <ⵕ> ṛ /ɾˁ/: ròtica bategant faringalitzada. Es tracta d’un so innovat en àrab magribí —és estrany,
pel que sembla, a l’àrab clàssic i oriental—, atès que ocorre en lexemes d’origen àrab. En amazic
existeix una gran labilitat sobre l’adaptació, faringalitzada o no, d’aquest so d’origen àrab, de
manera que podem sentir en amazic, àdhuc en una mateix regió, ⵔⴱⴱⵉ rbbi [ɾ̩bːi] o [ɾ̩ˁbːɪ] ‘el
Senyor’. En el dialecte de FIG, la faringalització de r afecta també el lèxic genuí, com a ⵊⴰⵔ jar
[ʒɑɾˁ] ‘entre’, ⵛⵔⴰ cra [ʃɾˁɑ] ‘quelcom’, i podem trobar fins i tot mots que presenten una
pronúncia faringalitzada en un poble i sense faringalització en el poble del costat, com a
ⴰⵙⵀⵔⵓⵔⵉ ashruri [ɐshɾuɾi] o [ɑsˁhɾˁʊɾˁɪ] ‘cançó de bressol’; de fet, aquest és un parlar amb
forta tendència faringalitzadora. A causa d’aquesta labilitat de [ɾˁ], en desestimem la notació
sistemàtica en AE, si no és en casos en què la representació de <ⵕ> ṛ /ɾˁ/ és útil per a distingir
parells mínims que oposen gairebé sempre una forma faringalitzada d’origen àrab a una de no
faringalitzada genuïna, com ara ⵉⵏⴽⵕ inkṛ [ɪnkɾ̩ˁ] ‘ell ha negat’ (verb manllevat de l’àrab) ~
ⵉⵏⴽⵔ inkr [inkɾ̩] ‘ell s’ha aixecat’, ⴰⵕⵕⵓⵣ aṛṛuz [ɑɾˁːʊzˁ] ‘arròs’ (nom manllevat de l’àrab) ~
QBYL ⴰⵔⵔⵓⵣ arruz [ɐɾːuz] ‘lligam, retenció, annexió’ ⵉⵕⵛⵎ iṛcm [ɪɾˁʃˁm
̩ ˁ] ‘ell ha anotat’ (verb
igualment manllevat de l’àrab) ~ ZNT ⵉⵔⵛⵎ ircm [iɾʃm̩ ] MZB ‘està en remull’, FIG ‘està mullat’,
WRG ‘estova la bugada a cops’, verb genuí que en el dialectes no ZNT és ⵉⵔⴽⵎ irkm (vegeu §
1.3.5). Per tant, no atorguem al grafema <ⵕ> ṛ més valor que el merament diacrític. Aquest és
un punt revisable en la mesura en què les pronúncies faringalitzades de les r d’origen àrab
puguin esdevenir generals en AS. Ara com ara sembla que no s’ha arribat encara a aquest punt.
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(g) No hi ha grafema per a ḷ /lˁ/, líquida faringalitzada que es pronuncia molt semblant a la l catalana
[ɫ], ni sembla necessari. En AS és un fonema que amb prou feines té més rendiment que a la
família lèxica del teònim d’origen àrab ⵍⵍⴰⵀ Llah
Ll [lˁːɑh] ‘Déu’, que, d’altra banda, dóna lloc a
nombroses interjeccions, com ⵢⴰⵍ
ⵍⵍⴰⵀ! yallllah!
[jɑlˁːɑh] ‘anem!’, ⵓⵍ
ⵍⵍⴰⵀ! ull
llah!
[ʊlˁːɑh] ‘per
ll
ll
Déu!, ⵃⵎⴷⵓⵍⵉⵍ
ⵍⵍⴰⵀ! ḥmdulillllah!
[ħm̩ dulɪlˁːɑh] ‘gràcies a Déu!; encara bo!’, ⴱⵉⵙⵎⵉⵍ
ⵍⵍⴰⵀ!
ll
bismill
llah!
[bismɪlˁːɑh]
‘som-hi!’,
ⵏⵛⴰⵄⵍ
ⵍ
ⵍ
ⴰⵀ!
ncaɛll
llah
[n
ʃɑʕlˁːɑh]
‘si
Déu
vol!;
tant
de
bo!’,
̩
ll
ll
ⴱⴰⵔⴽⵍ
ⵍⵍⴰⵀ! barkllllah!
[bɑɾklˁːɑh] ‘felicitats!, enhorabona!, ⵍⵍⴰⵢⵀⵏⵏⵉⴽ! llayhnnik!
[lˁːɑjhnːɪk]
ll
ll
‘adéu!’ i encara d’altres.
(h) Com hem pogut observar a partir dels exemples, la faringalització té una gran influència
dilatòria, fins al punt que es pot propagar a tots els sons d’un mot, encara que no siguin contigus.
D’aquesta manera, les vocals <ⴰ> a /ɐ/, <ⵉ> i /i/ i <ⵓ> u /u/ s’obren en [ɑ], [ɪ] i [ʊ],
respectivament, tal com hem vist més amunt (§ 1.2.1.a), i les consonants esdevenen
faringalitzades, com a ⴰⵏⵥⴰⵔ anẓar /ɐnzˁɐɾ/ [ɑnˁzˁɑɾˁ] ‘pluja’. Com que les restriccions
fonotàctiques (vegeu § 2.3) de l’amazic impedeixen l’ocurrència de més d’una consonant
faringalitzada per lexema, només cal notar en grafia estàndard la consonant “emfàtica”
fonològica, que pot ser qualsevol de les que hem tractat en aquesta secció més ⵖ ɣ /ʁ/ i la seva
corresponent tensa ⵇⵇ qq /qː/, que diacrònicament també eren emfàtiques. Per tant, les
consonants “emfatitzades” per contaminació de les faringalitzades mantenen la grafia
fonològica. Amb això no solament restem més a prop de la notació fonològica sinó que també
alleugerim la notació, atès que <ⵔ>, <ⵙ>, <ⵣ> i <ⴷ> són grafemes més simples que <ⵕ>,
<ⵚ>, <ⵥ> i <ⴹ>, respectivament, que no són més que (amb l’excepció de <ⴹ>) variants
diacrítiques de les primeres.

1.3.3. Labialització
La labialització és una articulació secundària que consisteix en l’arrodoniment dels llavis en el
moment de l’articulació primària d’una consonant, en el cas de l’AS en l’ordre de les velars i de les
uvulars (en menor mesura, també la bilabial sonora). Encara que, fonèticament, la labialització pot
afectar [kw], [gw], [χw], [ʁw], [qw] i [bw], només adquireix valor fonemàtic en l’ordre de les velars, és a
dir ⴽⵯ kw /kw/ i ⴳⵯ gw /gw/, així com les corresponents tenses ⴽⴽⵯ kkw /kːw/ i ⴳⴳⵯ ggw /gːw/. Només les
velars labialitzades, doncs, queden recollides en l’estàndard. L’abast de la labialització és
considerable en els dialectes no ZNT majors de l’AS, és a dir CLḤ, MZƔ i QBYL (a excepció del QBYLO),
mentre que l’impacte és molt menor en el grup ZNT i en els dialectes amazics de fora del diasistema
septentrional, particularment el TRG, que desconeix aquest tret.
Diacrònicament, la labialització pot tenir tres orígens diferents:
(a) Pot ser l’empremta d’una *ŭ originària (protoamaziga o d’altra procedència), com a ⴰⴳⵯⵔⴰ agwra
‘cuscussera; galleda de fusta’, del qual hi ha testimoniatge d’una forma paleoamaziga
interpretable com a *ǵŭrā. La velar labialitzada pot precedir, com en l’exemple de la cuscussera,
o subseguir la *ŭ etimològica sincopada, com a ⴰⵙⴽⴽⵯⴰⵔ askkʷar ‘sucre’ < AR sukkar (< GR
savkcar(on) < PAL sakkharā).
(b) Pot haver sorgit per analogia a una forma de plural apofònic u-a (§ 3.2.1), com a ⵜⴰⵔⴳⵯⴰ targwa
‘rec, canal’, en què la velar s’ha labialitzat per analogia amb el plural ⵜⵉⵔⴳⵯⴰ tirgwa
(versemblantment < *tirŭga), al costat de ⵜⵉⵔⴳⴳⵯⵉⵏ tirggwin.
(c) Com a tensa, ⴳⴳⵯ ggw /gwː/ pot correspondre’s amb la laxa ⵡ w /w/, mentre que ⴳⴳ gg /gː/ (no
labialitzada) és la corresponent tensa de ⴳ g /g/. Això és pales en centenars d’exemples, com ara
ⴰⵍⴳⴳⵯⴰⵖ alggwaɣ ‘dolç’, nom de qualitat concret derivat del verb ⵉⵍⵡⵉⵖ ilwiɣ ‘ésser dolç’.
Les consonants labialitzades són sempre monofonemàtiques, és a dir que ⴳⵯ gw /gw/ (un sol
fonema) no equival pas a ⴳⵡ gw /gw/ (dos fonemes) ni ⴽⵯ kw /kw/ (un sol fonema) a ⴽⵡ kw /kw/ (dos
fonemes). Per tant, és sensible l’oposició ⵉⴳⵯⴷⴰⵔ igwdar /igwdɐɾ/ (plural de ⴰⴳⴷⵓⵔ agdur ‘olla’) ~
ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ igudar /igudɐr/ (plural de ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ agadir ‘mur; graner fortificat’). Són rars els parells mínims
que es poden obtenir a partir del tret de +labialització (n’hi ha algun, però, com ara ⵉⴳⵯⵔⴰ igwra
[igwrɐ] ‘granotes’ ~ ⵉⴳⵔⴰ igra [igrɐ] ‘ha llançat’), atès que, tant si es tracta de l’empremta d’una
antiga vocal breu sincopada (a), d’un resultat analògic (b) o de l’evolució fonètica de la corresponent
tensa de /w/ (c), la labialització no ha estat aprofitada —o amb prou feines— per a generar
oposicions. Dit altrament manera, mentre que els dos trets descrits a les seccions precedents (la tensió
i la faringalització) es van desenvolupar a fi d’enriquir les possibilitats de generar oposicions
fonològiques amb productivitat morfològica, la labialització és un tret “accidental” —podríem dir fins
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i tot que “residual”—. És freqüent que un mateix mot tingui una variant labialitzada al costat d’una
que no ho és; totes dues variants, tanmateix, tenen cabuda en l’estàndard.

1.3.4. Espirantització
L’espirantització és un tipus de lenició (és a dir, d’afebliment) que consisteix en la
fricativització de les oclusives, sovint amb el pas intermedi de l’africació. Com a fenomen fonètic
general està a bastament estudiat d’ençà de la formulació de la famosa llei de Grimm, que concernia
les llengües germàniques en relació amb la resta de branques de la família indoeuropea, com podem
observar somerament en les correspondències entre el català i l’anglès a peix : fish, tres : three (amb
[θ], corn : horn.
En l’àmbit amazic, l’espirantització és el tret fonètic que més diferencia, sincrònicament, els
dialectes amazics, però, alhora, no afecta les correspondències fonològiques. Per aquesta raó,
l’espirantització no incideix en la grafia estàndard, que és de caire fonologicoetimològic. Com que els
contextos d’espirantització són regulars en tots els dialectes espirantitzants, la pronúncia que escau a
cada component és sempre predictible a partir de la grafia, fins i tot si la fonètica pot variar
considerablement entre dialectes i àdhuc entre parlars propers.
L’espirantització és un fenomen de difusió areal —és a dir que no és pas un tret genealògic—
probablement secundari (tot i que tampoc modern) i que, per tant, no es pot utilitzar com a isoglossa
per a la subclassificació dialectal de l’amazic, de manera que la caracterització que presentem a
continuació té pertinència bàsicament tipològica. En efecte, entre els dialectes espirantitzants n’hi ha
de ZNT i de no ZNT (com el QBYL); i, inversament, entre els dialectes “oclusius” n’hi ha de no ZNT i de
ZNT (com el WRG). Geogràficament, l’espirantització abasta des de Tunísia a l’est fins al Rif, a l’oest,
amb una incursió vers l’Alt Atlas Central, al sud (vegeu el mapa la Introducció, § 1.3), on no afecta
encara tots els ordres oclusius. Dins l’AS, els dialectes que espirantitzen totes tres sèries d’oclusives
són QBYL, CW, RIF i els que no coneixen l’espirantització són CLḤ i WRG; MZƔ, MZB i FIG estans
parcialment afectats per l’espirantització, tal com es pot apreciar en el quadre següent, en què hem
inclòs també, per interès comparatiu, un dialecte que no forma part de l’AS, el TRG:
TRG

CLḤ

MZƔM

MZƔS

QBYL

RIF

CW

FIG

MZB

WRG

(Ayt Saddn)

espirantizació
de la labial
espirantizació
de les dentals
espirantizació
de les velars

no

no

no

no

sí

sí

sí

no

no

no

no

no

no

sí

sí

sí

sí

no

no

no

no

no

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

En l’ordre de les velars, l’espirantització va acompanyada al més sovint d’un avançament del
punt d’articulació, de manera que el resultat sol ser palatal. La seqüència jeràrquica de
l’espirantització en els dialectes amazics és sempre velar > dental > bilabial, és a dir que
l’espirantització de les oclusives dentals en un dialecte implica les velars però no inversament i
l’espirantització de l’oclusiva bilabial en un dialecte implica les velars i les dentals però no
inversament. Això vol dir que l’espirantització comença diacrònicament en l’ordre de les velars (el
més posterior) i avança cap a l’ordre de les dentals fins a estendre’s a la bilabial. Es tracta, doncs,
d’un procés gradual que pot presentar en AS les diferents línies d’evolució que mostrem a continuació
—la majoria de dialectes han pervingut a estats intermedis d’aquesta evolució, dels quals l’africació
és el més inestable, i hi ha passos intermedis que es poden saltar—:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

PA */k/ o */c/ > [ç] > [ʃ]
PA */k/ o */c/ > [j]
PA */k/ > [ʧ]
PA */g/ > [ʝ] > [j]
PA */g/ > [ʤ]
PA */ɟ/ > > [ʤ] > [ʒ]
PA */t/ > [θ] > [h] > Ø
PA */t/ > [ʦ] > [s]
PA */d/ > [ð]
PA */t’/ (*/dˁ/ o */tˁ/) > [ðˁ]
PA */b/ > [β] > [v]
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En el següent quadre de correspondències podem apreciar exemples de totes aquestes evolucions
constatades en AS llevat de (h), que afecta només un parlar de CLḤ i que tractem en una secció
específica (§ 1.4.1). Hi incloem, a tall de comparació, un dialecte que no pertany al diasistema
septentrional (el TRG). Les dades MZƔM estan basades en el parlar dels ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ Ayt Ɛṭṭa (un dels
més meridionals del dialecte MZƔ), mentre que les de MZƔS estan basades en el parlar dels ⴰⵢⵜ ⵙⴰⴷⴷⵏ
Ayt Saddn (un dels més septentrionals del mateix dialecte), a fi de copsar millor el contrast entre els
dos extrems del dialecte en què millor es pot resseguir, de vall a vall i de tribu a tribu, la transició de
l’espirantització:
TRG

ⴱ b /b/
ⴰⴱⵔⵉⴷ abrid ‘camí’
ⵜ t /t/
ⵜⴰⵎⴰ tama, ZNT ⵜⵎⴰ ‘vora’
ⴷ d /d/
ⵓⴷⵎ udm ‘cara’
ⴹ ḍ /dˁ/
ⵉⴹⵙ iḍs ‘son’
ⴽ k /k/ < */k/
ⵜⴰⴽⵏⴰ takna ‘coesposa’

CLḤ

MZƔM MZƔS

QBYL

RIF

CW

MZB-WRG

FIG

[b]
[abɐɾid]

[b]
[b]
[b]
[β], [v]
[ɐbɾid] [ɐbɾid] [ɐbɾið] [ɐβɾið]

[β], [v] [β]
[ɐβɾið] [ɐβɾið]

[t]
[tɐmˁa]

[t]
[t]
[θ]
[θ]
[tɐmɐ] [tɐmɐ] [θɐmɐ] [θɐmɐ]

[θ]
[θ]>[h]>Ø [t]
[θmɐ] [θmɐ]
[tmɐ]

[t]
[tmɐ]

[d]
[udǝm]

[d]
[d]
[ð]
[ð]
[udm̩ ] [udm̩ ] [uðm̩ ] [uðǝ̆m]

[ð]
[ð]
[uðǝ̆m] [uðm̩]

[d]
[udǝ̆m]

[d]
[udǝ̆m]

[dˁ], [tˁ]
[ðˁ]
[ðˁ]
[ɪdˁʌ̆sˁ]/[ɪtˁʌ̆sˁ] [ɪðˁʌ̆sˁ] [ɪðˁsˁ]

[dˁ]
[ɪdˁʌ̆sˁ]

[dˁ],[tˁ]
[ɪtˁʌ̆sˁ]

[k] > [ʧ]
[tɐknɐ] >
[tɐʧnɐ]
[ʃ]
-

[ʃ]
[tɐʃnɐ]

[g] > [ʤ]
[ɐɾgɐz] >
[ɐɾʤɐz]
[ʤ] > [ʒ] [ʒ]
[ʤɐɾ],[ʒɐɾ] [ʒɐɾ]

[dˁ]
[tˁ]
[tˁ], [dˁ]
[ɛtˁǝs]/[ɛdˁǝs] [ɪdˁsˁ] [ɪtˁsˁ]
[k]
[takˁnɐ]

ⴽ k /k/, ZNT ⵛ c /ʃ/ <*/c/ [k]
ⴰⴽⴰⵍ akal, ZNT ⵛⴰⵍ cal ‘terra’ [ɐkal]
[g]
ⴳ g /g/ < */g/
ⴰⵔⴳⴰⵣ argaz ‘home’ [aɾɐgaz]
‘sandàlia’
[g]
ⴳ g /g/, ZNT ⵊ j /ʒ/ < */ɟ/
ⴳⵔ gr, ZNT ⵊⴰⵔ jar ‘entre’ [geɾ], [gǝɾ]

[ðˁ]
[ɪðˁsˁ]

[ç]
[ç]
[ç]
[k]
[tɐknɐ] [tɐçnɐ] [θɐçnɐ] [θɐçnɐ]

[ʃ]
[ç]
[θɐʃnɐ] [θɐçnɐ]

[k]
[ç]
[ɐkɐl] [ɐçɐl]

[ʃ]
[ʃaɾ]

[ç]
[ɐçɐl]

[ç]
[ɐçɐl]

[ʃ]
[ʃɐl]

[b]
[ɐbɾid]

[b]
[ɐbɾid]

[ʃ]
[ʃɐl]

[g]
[ʝ]
[j]
[ʝ]
[ɐɾgɐz] [ɐɾʝɐz] [ɐɾjɐz] [ɐɾʝɐz]

[j]
[ʝ] > [j]
[ɐɾjɐz] [ɐɾjɐz]

[g]
[ɐɾgɐz]

[g]
[gɾ̩]

[ʒ]
[ʒaː]

[ʒ]
[ʒɑɾˁ]

[ʝ]
[ʝr̩ ]

[j]
[injɾ̩]

[ʝ]
[ʝǝ̆r]

En els dialectes espirantitzants, les oclusives etimològiques es pronuncien fricatives en un
context no condicionat, és a dir quan estan en distribuciól lliure. En canvi, després de lateral, ròtica i
de nasal homorgànica (és a dir /n/ en l’ordre de les dentals i /m/ en el de les labials) conserven
generalment el mode d’articulació oclusiu —el comportament no és idèntic a tots els parlars de tots
els dialectes espirantitzants—, com en els següents exemples:
•
Després de nasal: RIF ⵜⴰⵎⴷ
ⴷⵉⵏⵜ
ⵜ tamddint [θɐn̪ din̪ t] i no **[θɐn̪ ðin̪ θ] ‘ciutat’, QBYL ⴰⵏⴷ
ⴷⴰ andda
[ɐn̪ dɐ] i no **[ɐn̪ ðɐ] ‘on?, RIFO ⵜⴰⵎⴷ
ⴷⴰ tamdda [θɐmdɐ] i no **[θɐmðɐ] ‘bassal’, RIFO ⴰⵏⴳ
ⴳⵓⵍ
anggul [ɐngul] i no **[ɐnʝul] ‘pa rodó’, QBYL ⵜⴰⵏⴽ
ⴽⵔⴰ tankkra [tɐnkɾɐ], i no **[tɐnçɾɐ]
‘aixecament’.
•
Després de lateral: QBYL ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ
ⵜ tamllaltt [θɐmlːɐl̪ t] i no **[θɐmlːɐl̪ θ] ‘ou’, QBYL ⴰⵍⴷ
ⴷⵓⵏ
alddun [ɐl̪ dun] i no **[ɐl̪ ðun] ‘plom’, RIFO ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ
ⵜ taqbiltt [θɑqbil̪ t] i no **[θɑqbil̪ θ]
‘tribu’.
ⴽⴰ irkka [iɾkɐ], al costat de [iɾçɐ] ‘està podrit’, QBYL ⵜⴰⵔⴳ
ⴳⵉⵜ
•
Després de ròtica: QBYL ⵉⵔⴽ
targgit [tɐɾgit], al costat de [tɐɾʝit] ‘somni’.
A més, les consonants espirantitzades que són sonores ensordeixen quan precedeixen una sorda,
principalment /-bt/ > [-fθ], com a RIF ⵜⴰⵄⵔⴰⴱ
ⴱⵜ taɛrabbt [θaʕɾafθ] ‘llengua àrab’.
Mentre que les consonants faringalitzades i les labialitzades estan igualment afectades per
l’espirantització, les tenses, en canvi, estan estortes d’espirantització (amb una excepció important en
QBYL que tractem infra, § 1.4.3). En els dialectes espirantitzants, l’oposició -tensa ~ +tensa s’ha
convertit, fonèticament, en una oposició fricativa ~ oclusiva, bé que aquest canvi de joc contrastiu no
té reflex a la notació estàndard, com en l’exemple que hem vist a § 1.3.1.e ⵉⵥⵔⴰ-ⵜ
ⵜ iẓra-tt [ɪzˁɑθ] ‘l’ha
vist’ ~ ⵉⵥⵔⴰ-ⵜ
ⵜⵜ iẓra-tt
tt [ɪzˁɑt] ‘l’ha vista’, a més de molts altres contextos, també a efectes de
fonètica sintàctica, com a ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ tamṭṭutt [θˁɑmtˁːʊθˁ] ‘la dona’ ~ ⴷ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ d tamṭṭut [tˁɑmtˁːʊθˁ]
‘és la dona’.

1.3.5. Tractament de les “tectals”
L’única diferència fonològica rellevant en el si del diasistema amazic septentrional és l’evolució
diferenciada que els fonemes protoamazics que anomenem tectals —concepte manllevat de la
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lingüística indoeuropea que inclou oclusives palatals, velars i uvulars— han rebut en els dos grups
dialectals principals, els ZNT i els no ZNT. De fet, aquest és el més important dels cinc trets en què es
basa el subagrupament dialectal ZNT. La comparació protoamaziga mena a la reconstrucció de dues
sèries d’oclusives “tectals”, */k/ ~ */ḱ/ per a la sorda i */g/ ~ */ǵ/ per la sonora. La natura fonètica
dels fonemes que notem */ḱ/ i */ǵ/ és incerta; podrien haver estat oclusives palatals ([c] i [ɟ],
respectivament) o oclusives velars palatalitzades ([kj] i [gj], respectivament). El que és menys dubtós
és que, tal com apreciem en les sèries de correspondències següents, cal postular per al PA quatre
fonemes “tectals”:
(a) Correspondències de PA */k/:
Exemple: ⵜⴰⴽ
ⴽⵏⴰ takkna ‘coesposa’:
•
Dialectes no ZNT: TRG [takˁnɐ], CLḤ [tɐknɐ], MZƔM [tɐçnɐ], MZƔS [θɐçnɐ], QBYL [θɐçnɐ].
•
Dialectes ZNT: RIF [θɐʃnɐ], CW [θɐçnɐ], WRG [tɐknɐ], MZB [tɐʧnɐ], FIG [tɐʃnɐ].
Exemple: -ⴰⴽ
ⴽ -akk ‘et, a tu’ (pronom personal datiu singular masculí):
•
Dialectes no ZNT: TRG [ak], ƔDMS [ak], CLḤ [ɐk], MZƔ [ɐç], QBYL [ɐç].
•
Dialectes ZNT: RIF [ɐʃ], RIFO [ɐç], CW [ɐʃ], FIG [ɐʃ], WRG [ɐk], MZB [ɐʧ].
(b) Correspondències de PA */ḱ/:
Exemple: ⴰⴽ
ⴽⴰⵍ akkal, ZNT ⵛⴰⵍ cal ‘terra’:
•
Dialectes no ZNT: TRG [ɐkal], ƔDMS [okal] / [okɐl], CLḤ [ɐkɐl], MZƔ [ɐçɐl], QBYL [ɐçɐl].
•
Dialectes ZNT: RIF [ʃaɾ], RIFO [ʃɐl], CW [ʃɐl], CNW [ʃɐl], FIG [ʃɐl], GRR [ʃɐl].
Exemple: ⴽⵔⴰ kra, ZNT ⵛⵔⴰ cra ‘cosa, quelcom, algun, una mica’:
•
Dialectes no ZNT: ƔDMS [kaɾa] AWJ [kìɾa] / [kəɾa], ZNG [kaːɾɐ(h)], CLḤ [kɾɐ], MZƔ [çɾɐ],
QBYL [çɾɐ].
•
Dialectes ZNT: RIFO [ʃɾɐ], MZB [ʃɾɐ], WRG [ʃɾɐ], CW [ʃɐl], FIG [ʃɾˁɑ], GRR [ɐʃɾɐ], ZWR [ʃɐɾɐ].
Es comporten també com els dialectes ZNT alguns dialectes orientals: FQH [ʃiːɾɐ], SIW [ʃɾɐ].
(c) Correspondències de PA */g/:
Exemple: ⴰⵔⴳ
ⴳⴰⵣ arggaz ‘home’:
•
Dialectes no ZNT: TRG [aɾɐgaz] ‘sandàlia’, AWJ [ɐɾǝgɐz] ‘individu’, CLḤ [ɐɾgɐz], MZƔM
[ɐɾjɐz], MZƔS [ɐɾjɐz], QBYL [ɐrʝɐz] ‘home’.
•
Dialectes ZNT: RIF [ɐɾjɐz], CW [ɐɾjɐz], CNW [ɐɾgɐz], MZB [ɐɾʤɐz], WRG [ɐɾgɐz], FIG [ɐɾgɐz]
‘home’.
(d) Correspondències de PA */ǵ/:
Exemple: ⴳⵔ gr / ZNT ⵊⴰⵔ jar ‘entre’:
•
Dialectes no ZNT: TRG [geɾ] / [gǝɾ], ƔDMS [ʝaɾ], NFS [ɐgɐɾ], AWJ [ɐguɾ], CLḤ [gɾ̩], MZƔ [ʝɾ̩],
QBYL [ʝǝ̆ɾ].
•
Dialectes ZNT: RIF [ʒaː], RIFO [ʒɐɾ], CW [ʒɐɾ], CNW [ʤɐɾ] > [ʒɐɾ], MZB [ʒɐɾ], WRG [ʒɐɾ], FIG
[ʒɐɾˁ].
L’anàlisi tipològicament més plausible des del punt de vista diacrònic que explicaria aquestes
dues sèries de correspondències és que s’hauria produït una confluència fonèmica (en anglès
phonemic merger) entre les sèries velar i palatal en tots els dialectes menys els ZNT, que serien més
conservadors en aquest tret, fins i tot si els resultats fonètics resultants poden ser més o menys
allunyats dels sons de partença. El que és rellevant és que haurien mantingut (almenys en principi) el
joc binari d’oposicions velars ~ palatals, tal com podem esquematitzar a continuació:
Evolució en els dialectes no ZNT:

*/k/
ⴽ k /k/ (> [ç])
*/ḱ/
*/g/
ⴳ g /g/ (> [ʝ] > [j])
*/ǵ/

Evolució en els dialectes ZNT:

*/k/

>

ⴽ k /k/ (> [ʧ > ][ç] > [ʃ])

*/ḱ/

>

ⵛ c /ʃ/
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*/g/

>

ⴳ g /g/ (> [ʝ] > [j])

*/ǵ/

>

ⵊ j /ʒ/

Tal com podem observar, en alguns dialectes ZNT s’ha esvaït secundàriament l’oposició entre
ambdues sèries en el cas de la sorda, concretament a la major part de domini RIF i en FIG, de manera
que són la resta de dialectes ZNT els que ens ajuden a saber si hem d’escriure ⴽ k o ⵛ c. En el cas de la
sonora, no hi ha confusió possible entre ⴳ g o ⵊ j; només pot haver-hi alguna dificultat a discriminar
entre ⴳ g i ⵢ y en virtut de l’espirantització, no pas del tractament de les tectals; però en aquest cas la
comparació amb els dialectes ZNT permet dilucidar el fonema subjacent i, consegüentment, la grafia
correcta.
Així doncs, a l’hora de fer les cerques a la part amazic-català del diccionari, l’usuari trobarà
remissions a les arrels d’acord amb els següents principis (vegeu també Introducció, § 5.3):
(a) Per als continuadors de PA */k/ no és necessària cap discriminació per als dialectes ZNT.
Exemples: ⴽⵔⴹ krḍ ‘pentinar’ → √ⴽⵔⴹ KRḌ. Encara que en alguns dialectes ZNT es pronuncia
[ʃɾ̩dˁ], els testimoniatges de MZB i WRG [ǝkɾˁʌ̆dˁ], els ajuden a saber que la grafia correcta és amb
ⴽ k i no amb **ⵛ c. Si a WRG tenim [ɐmçli] ‘dinar’, la grafia estàndard, també per al component
ZNT, és ⴰⵎⴽ
ⴽⵍⵉ amkkli, mentre que, si hi trobem [iɾʃɐ] ‘està podrit’, la grafia estàndard serà ⵉⵔⵛ
ⵛⴰ
ircca per al component ZNT i, en aquest cas, ⵉⵔⴽ
ⴽⴰ irkka per a la resta, com a (b).
(b) Per als continuadors de PA */ḱ/ convé establir una discriminació per als dialectes ZNT.
ⴽⴰⵍ akkal, ZNT ⵛⴰⵍ
Exemples: ⴽⵔⴰ kra / ZNT ⵛⵔⴰ cra ‘quelcom, algun, una mica’ → √ⴽⵔ KR, ⴰⴽ
cal ‘terra’ → √ⴽⵍ KL.
(c) Per als continuadors de PA */g/ no és necessària cap discriminació per als dialectes ZNT.
Exemples: ⴰⴳ
ⴳⵍⵎⴰⵎ agglmam / ⴰⴳ
ⴳⵍⵎⵉⵎ agglmim ‘llac’ → √ⴳⵍⵎⵎ GLMM, ⵉⴳ
ⴳⵔ iggr ‘camp’ → √ⴳⵔ
GR , ⴳⵎⵔ gmr ‘caçar’, ⵜⴰⴳ
ⴳⵎⵔⵜ taggmrt ‘caça’ → √ⴳⵎⵔ GMR.
(d) Per als continuadors de PA */ǵ/ convé establir una discriminació per als dialectes ZNT.
ⴳⵔⵉⵙ aggris / ZNT ⴰⵊ
ⵊⵔⵉⵙ ajjris ‘glaçada’,
Exemples: ⴳⵔⵙ grs / ZNT ⵊⵔⵙ jrs ‘estar congelat’, ⴰⴳ
ⵜⴰⴳ
ⴳⵔⵙⵜ taggrst / ZNT ⵜⴰⵊ
ⵊⵔⵙⵜ tajjrst ‘hivern’ → √ⴳⵔⵙ GRS.

1.3.6. Ruptura de hiatus
L’amazic és una llengua radicalment antihiàtica, és a dir que no permet seqüències de dues
vocals consecutives (llevat que formin un diftong) ni de dos nuclis sil·làbics consecutius (vegeu §
1.5.1). Quan, per fonètica sintàctica, dues vocals entren en contacte, els mecanismes antihiàtics que
poden entrar en funcionament són els següents:
(a) Inserció d’una iod epentètica ⵢ y /j/. És molt freqüent en els següents contextos: (i) amb el
vocatiu ⴰ! a! + nom començat per ⴰ- a-, com a ⴰⵢⵢ ⴰⵔⴱⴰ! ayy arba! ‘noi!’, enfront de ⴰ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ! a
tarbat! ‘noia!’, o ⴰⵢⵢ ⵓⵍ-ⵉⵏⵓ! ayy ul-inu! ‘oh, cor meu!’; (ii) amb els pronoms personals febles, com a
ⵉⵏⵏⴰ-ⵢⵢⴰⵙ inna-yyas ‘li va dir’ (datiu de tercera persona del singular, § 4.1.2), enfront de ⴼⴽ-ⴰⵙ fkas ‘dóna-li’; (iii) entre un tema verbal acabat en vocal i una terminació verbal que comença per
vocal, com a ⴷⴷⵓⵢⵢⴰⵜ! dduyyat! ‘aneu!’ o ⴰⵙⵉⵢⵢⴰⵜ! asiyyat! ‘preneu!’, enfront de ⴰⵎⵥⴰⵜ! amẓat!
‘agafeu!’; (iv) amb els demostratius, com a ⴰⵔⴱⴰ-ⵢⵢⴰⴷ arba-yyad ‘aquest noi’, enfront de
ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ-ⴰⴷ tarbat-ad ‘aquesta noia’, entre d’altres. Podem dir, doncs, per exemple, que el
morfema del pronom personal de datiu {ɐs} té dons morfs, /ɐs/ i /jɐs/, el segon amb iod
epentètica antihiàtica. Aquesta solució alterna amb la (b).
(b) Contracció de les dues vocals en contacte a la cadena fònica, com a ⵉⴳⴰⴰ ⴰⴹⴱⵉⴱ igaa aḍbib
[igɑdˁbˁɪbˁ] ‘és metge’. Una alternativa a ⵉⵏⵏⴰ-ⵢⴰⵙ inna-yas [inːɐjɐs] ‘li va dir’ és [inːɐs], que en
aquest cas s’escriu ⵉⵏⵏⴰ-ⴰⵙ inna-as, és a dir amb un hiatus merament gràfic, però mai fonètic.
Aquest procediment és igual de freqüent que l’(a) i es troba semblantment estès pertot de l’AS,
és a dir que no es pot dir que hi hagi preferències dialectals en aquest sentit; de fet, l’opció per
l’epèntesi de iod o per l’elisió d’una vocal sol ser pragmàtica o prosòdica i, en poesia, mètrica.
(c) Diftongació de les dues vocals en contacte a la cadena fònica en cas que una de les dues sigui
alta (/i/ o /u/), com a ⵉⵏⵏⴰⴰ ⵉⵃⵍⵍⴰⵍⵏ innaa iḥllaln [inːɐjħlːɐln̩ ] ‘ha dit mentides’. La resil·labació
resultant és merament fonètica, i no té reflex en l’ortografia, com en català entra i tanca la porta
[en̪ tɾǝjtaŋkǝɫǝpɔɾtǝ].
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1.3.7. Anaptixi
De la mateixa manera que una iod d’inserció epentètica ⵢ y /j/ s’empra per a desfer el hiatus (§
1.3.6), l’al·lòfon vocàlic d’inserció anaptíctica ⵉ i [i] s’empra per a desfer el contacte de dues
oclusives, al més sovint homorgàniques —és a dir que tenen el mateix punt d’articulació—, com a
ⴰⵡⵉ-ⵜ-ⵉⵉⴷ awi-t-iid ‘porta’l aquí’, ⴷⴰ ⵜⵉ-ⵜⵜⵥⵥⵓⵏ da ti-ttẓẓun ‘els planten’, però de vegades també
heterorgàniques —és a dir que no tenen el mateix punt d’articulació—, com a ⴰⵛⴽ-ⵉⵉⴷ ack-iid ‘vine’,
ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ-ⵉⵉⵏⵓ tarbat-iinu ‘la meva nena’ enfront de ⴰⵔⴱⴰ-ⵏⵓ arba-nu ‘el meu nen’. En el cas del
pronom personal sufix de nom (o pronom genitiu), la vocal d’anaptixi coincideix, de fet, amb el
pronom de suport de determinació (§ 4.3.1.d).

1.4. Trets fonètics dialectals
1.4.1. Particularitats del taixelhit
El CLḤ és el dialecte no solament del diasistema amazic septentrional sinó també de tot el
clúster dialectal amazic que presenta un consonantisme més conservador i, consegüentment, més
proper a la grafia estàndard, que és de base fonològica. El CLḤ resta fora de l’abast del corrent
espirantizador que ha arribat fins al dialecte veí MZƔM, amb el qual està en contacte geogràfic a través
de l’Alt Atlas Central i el curs alt del Dra però que no li ha comunicat aquest tret més que en alguns
parlars limítrofs (vegeu § 1.3.4). Val a dir, però, que un tipus diferent i de gènesi independent
d’espirantització que culmina en assibilació es troba en el parlar CLḤ de l’Anti-Atlas occidental, on
trobem un fenomen d’espirantització que primerament africa i a continuació fricatitza fins a
l’assibilació les oclusives dentals. L’evolució fonètica és la següent:
•
ⵜ t /t/ > [ʦ] > [s], com a a ⵜⴰⵙⵏⵓⵙⵜ
ⵜ tasnustt [sɐsnusː] ‘somereta’.
•
ⴷ d /d/ > [ʣ] > [z], com a a ⵓⴷ
ⴷⵎ uddm [uzm̩ ] ‘cara’.
Aquesta particularitat fonètica no té reflex gràfic en l’estàndard.

1.4.2. Particularitats del tamazight
El MZƔ és el dialecte en què millor es pot resseguir l’avenç de l’espirantització, que en els
parlars més septrionals de l’Atlas Mitjà afecta no solament l’ordre de les velars sinó també el de les
dentals. A mesura que ens dirigim cap al sud en direcció a l’Alt Atlas Central, la vall del Dads i el
massís de Saghru, els parlars són més oclusius i, per tant, més propers fonèticament al CLḤ. De fet,
alguns parlars de la vall del Dads (principalment els dels ⴰⵢⵜ ⵜⴷⵓⵖⵜ Ayt Tduɣt i ⴰⵢⵜ ⵙⴷⴷⵔⴰⵜ Ayt
Sddrat) romanen enterament oclusius, envoltats dels nòmades ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ Ayt Ɛṭṭa, que majoritàriament
fricativitzen les velars.

1.4.3. Particularitats del cabilenc
El QBYL, juntament amb el CW i el RIF, espirantitza tres ordres d’oclusives, fet que genera un
distanciament considerable entre la fonètica i l’escriptura estàndard. Aquest distanciament no ha estat
obstacle perquè els cabilencs emprenguessin abans que els altres amazics l’aventura d’una escriptura
estàndard moderna de base fonològica, que a hores d’ara ja està comunament assumida. Assenyalemne altres trets fonètics importants:
(a) Africació de l’oclusiva dental sorda tensa ⵜⵜ tt /tː/ > [ʦː], com a ⵉⵜ
ⵜⵜⴰⵡⵉ itt
ttawi
[iʦːɐwi] ‘porta’,
tt
també a nivell translèxic, és a dir en contextos de fonètica sintàctica, com a ⴷ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ d
tamɣart [ʦːɐmʁɐɾθ] ‘és una dona gran’.
(b) Africació tensa de les palatals ⵜⵛ tc /ʧː/ i ⴷⵊ dj /ʤː/ (vegeu § 1.2.3).
(c) Ensordiment de ⴱⴱ bb /bː/ en la pronúncia femenina, com a ⵜⴰⴱ
ⴱⴱⵓⵔⵜ tabb
bburt
bb [θɐpːuɾθ]. Es
tracta d’un tret sociolectal.

1.4.4. Caracterització del grup zenata
El tractament de les oclusives tectals és el tret fonològic més rellevant que permet caracteritzar
el grup ZNT dins el diasistema septentrional (§ 1.3.5). Els trets morfològics són tractats a les seccions
corresponents: temes nominals en CV- (§ 3.3.1.3), tema verbal d’inacomplert negatiu (§ 5.2.5).
1.4.4.1. Particularitats del rifeny
A més dels trets que són comuns al conjunt del bloc ZNT i de l’espirantització de les tres sèries
d’oclusives (que compateix amb un dialecte no ZNT com és el QBYL), el RIF presenta cinc trets fonètics
addicionals que converteixen aquest dialecte en el més aberrant, de llarg, de tot el diasistema
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septentrional. A més a més, com que cap d’aquestes evolucions fonètiques particulars és retinguda en
la notació estàndard, la distància entre el dialecte i l’estàndard és en RIF molt més gran que en cap
altre component de l’AS.
(a) Rotacisme de la lateral ⵍ l /l/ [ɾ], com a ⵓⵍ
ⵍ ull [uɾ] ‘cor’.
(b) Palatalització de la lateral tensa ⵍⵍ ll /lː/ [ʤ], com a ⴰⵊⵍ
ⵍⵍⵉⴷ ajlllid [ɐʒʤið] ‘rei’.
(c) Africació del grup consonàntic ⵍⵜ lt /lt/ [ʧ], com a ⵓⵍ
ⵍⵜⵎⴰ ult
ltma
lt [uʧmɐ] ‘(ma) germana’.
(d) Ensordiment del grup consonàntic ⵢⵜ yt /jt/ [çθ], com a ⵜⴰⵖⵏⵊⴰⵢⵢⵜ taɣnjayt
yt [θɐʁʌ̆nʒɐçθ] ‘cullera’ i
ⵜⴰⵇⵍⵄⴰⵢⵢⵜ taqlɛayt
yt [θɐqʌ̆ɾˁɐçθ] ‘de Kelaia’. Aquest tret és comú al CW.
(e) Elisió de ⵔ r /ɾ/ en posició de coda sil·làbica amb allargament vocàlic compensatori, que sol
anar acompanyat de l’obertura de la vocal precedent, com ⴰⵎⵖⴰⵔ
ⵔ amɣarr [ɑmʁɑː] ‘vell’, ⴰⵔ
ⵔⴳⴰⵣ
arrgaz [aːjɐz] o [æːjɐz] ‘home’, ⵜⴰⵙⵉⵔ
ⵔⵜ tasirrt [θɐsjaːθ] ‘molí’ i ⵓⵔ
ⵔ urr [waː] ‘no’.
Cadascun d’aquests trets individuen distintivament el RIF. Quan, a més, es combinen diverses
particularitats en un sol mot, aleshores les dificultats d’intel·ligibilitat augmenten per als amazics
d’altres regions, com a ⵜⴰⵎⵍ
ⵍⵍⴰⵍ
ⵍⵜ tamllllalt
ll lt [θɐmʤɐʧ] ‘ou’.
Tots aquests trets no s’han consumat en tots els parlars del dialecte RIF. D’altra banda, el RIFO és
generalment aliè a totes aquestes especificitats i és més proper fonèticament a altres parlars ZNT, com
el FIG.
1.4.4.2. Particularitats del xaui
Hi ha una considerable variació fonètica interna dins l’immens espai dialectal CW, que, d’altra
banda, és el menys estudiat i, per tant, el menys conegut dels dialectes septentrionals majors.
(a) Igual que el QBYL i el RIF, el CW espirantitza tres ordres de les velars, amb una particularitat
remarcable, i és la culminació del cicle lenitiu ⵜ t /t/ [θ] > [h] > Ø (la debucalització ocorre
bàsicament en posició inicial i en els paradigmes pronominals) en un bon nombre de parlars, com a
ⵜⴰⵙⴽⴽⵓⵔⵜ
ⵜ taskkurtt [θɐskːurθ] > [hɐskːurθ] > [ɐskːurθ] ‘perdiu’, ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ
ⵜ tamṭṭutt [θɑmtˁːʊθ]
> [hɑmtˁːʊθ] > [ɑmtˁːʊθ] ‘dona’, ⵜⵓⴼⴰ-ⵜ
ⵜⵏ tufa-ttn [θufɐθn̩ ] > [hufɐhn̩ ] ‘ella els ha trobat’. Tots
els passos del cicle lenitiu estan presents en els diferents parlars del dialecte CW.
(b) Igual que el RIF, el CW ensordeix el grup consonàntic ⵢⵜ yt /jt/ [çθ], com a ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵢⵜ tazdayt
yt
[θɐzdɐçθ] ‘palmera’ i ⵜⴰⵀⵢⵓⵢⵢⵜ tahyuyt
yt [θɐhjuçθ] ‘noia’.
1.4.4.3. Particularitats dels dialectes zenates oasites mozabita, wargli i figuiguià
Dels dialectes ZNT dels oasis de Mzab, Wargla i Figuig, el WRG roman oclusiu, mentre que els
altres dos espirantitzen les velars: el MZB amb resultat africat i el FIG amb resultat fricatiu (vegeu §
1.3.4). Totes aquestes varietats oasites són força conservadores fonèticament i no presenten
evolucions ni en el consonantisme ni en el vocalisme que les caracteritzin significativament dins el
marc dialectal de l’AS. En això es distancien considerablement dels dos dialectes ZNT muntanyencs
demogràficament majors, el RIF i el CW. Assenyalem només que, en alguns parlars del dialecte de FIG,
ⴳⴳⵯⵍ
la corresponent tensa de ⵡ w /w/ és ⴽⴽⵯ kkw /kːw/ en lloc de la general ⴳⴳⵯ ggw /gːw/, com a ⵉⴷⴳ
ⴳⵯ
idgg
ggwl [idkwːl̩ ] ‘torna constantment’, pronunciat fora d’allà [idgwːl̩ ]. Aquest tret és comú al RIFO.

1.5. Sil·labació
La sil·labació és sens dubte el principal escull amb què es pot trobar un catalanoparlant a l’hora
d’enraonar correctament l’AS. Per aquesta raó i, a diferència de la poca atenció que sol rebre aquest
apartat en les gramàtiques amazigues generals, el tractem amb deteniment a continuació, de manera
que caldrà introduir algunes nocions teòriques bàsiques.
Abreviatures emprades en aquesta secció: A = atac, AN = atac que conté el nucli, Af = africada,
C = coda, F = fricativa, H = seminucli, N = nucli, O = oclusiva, R = rima, S = sonant, V = vocal.

1.5.1. Estructura sil·làbica i jerarquia de sonoritat
Una síl·laba ha de contenir necessàriament un atac i una rima, constituïda al seu torn per un
nucli i, opcionalment, per una coda. També pot tenir, segons les llengües, un seminucli. Tot allò que
no és nucli és el marge sil·làbic, concepte que inclou l’atac, el seminucli i la coda. Per simplificar la
representació, prescindirem en la present anàlisi del concepte de “rima”. Aquests constituents de la
síl·laba es poden estructurar de la següent manera, amb exemples presos del català: AN (com ara la
preposició a), AN-C (com a en), AN-H-C (com a amb), A-N (com a pa), A-H-N (bla), A-N-C (com a
cos), A-H-N-C (com a brou), A-N-H-C (port), A-H-N-H-C (com a claus o com en l’anglès strengths
[stʃɹɛŋ(k)θs], per posar un exemple de monosíl·lab de complexitat màxima).
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Els sons més aptes per a funcionar com a nucli sil·làbic són les vocals; solen funcionar com a
seminucli les glides (semivocals i semiconsonants), les nasals, les laterals, les ròtiques i les fricatives;
finalment, les consonants, en general (oclusives i fricatives, a més de les nasals, laterals, ròtiques i
glides) solen funcionar com a marge sil·làbic. La major o menor aptitud per a funcionar com a nucli
sil·làbic o com a marge sil·làbic depèn de la jerarquia de sonoritat, segons la qual, com més gran sigui
la sonoritat d’un so —o, expressat en termes fonètics, com més formants vocàlics contingui un so—,
més “vocàlic” és i més apte per a funcionar com a nucli sil·làbic resulta, mentre que, com menys
formants vocàlics contingui, més “consonàntic” és i més apte per a funcionar com a marge sil·làbic
resulta. Amb rigor, des del punt de vista estrictament fonètic, no hi ha una distinció binària entre
“consonants” i “vocals”, sinó una gradació entre sons amb menys formants vocàlics i sons amb més
formants vocàlics.
La sil·labació és un fenomen translèxic, és a dir que no està circumscrit a l’entorn de les unitats
lèxiques (els mots), sinó que les síl·labes es constitueixen en el marc d’una cadena fònica, com a
l’amazic ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴷⴷⵓ! ad ur iddu! ‘que no se’n vagi!’ [ɐw-ɾi-dːu], on podem observar que els dos
fonemes que componen el morfema de negació {wɾ} queden distribuïts en síl·labes diferents i on la
primera síl·laba conté al mateix temps la partícula modal i el primer fonema de la negació, o a
ⵇⵇⴰⵔⵏⵏ-ⴰⴰⵙ qqarn
n-aas ‘l’anomenen’ [qːɑɾ-nɐs], on podem observar que el pronom personal feble de
datiu singular {ɐs} queda distribuït a la mateixa síl·laba que l’índex de 3a persona del plural {n} del
verb.
Com que, a efectes de sil·labació, el que compta és la fonètica i no la fonologia, hem inclòs en
el següent quadre una gran nombre d’al·lòfons de l’amazic. No hi hem posat, en canvi, les
corresponents tenses, que tenen el mateix comportament que les laxes a efectes de jerarquia de
sonoritat:
← consonantisme creixent
sonoritat creixent →
oclusives oclusives
fricatives
fricatives
nasals líquides glides vocals vocals vocals
sordes
sonores
sordes
sonores
lateral/ ròtica
altes mitjanes baixes
ptkq
bdg
fθsʃçχħh βvðzʒʝʁʕɦ mn
ɾl
wj
uʊiɪ ǝɐ
aɑ
tˁ
dˁ
sˁ
ðˁ zˁ ʒˁ
ɾˁ lˁ
En català, només les vocals pròpiament dites poden funcionar com a nucli sil·làbic. Coneixem
moltes llengües en què les sonants (nasals, laterals i ròtiques) poden funcionar també com a nucli
sil·làbic, com la l de l’anglès people [ˈpi-pl̩ ], la n de l’anglès often [ˈɒ-fn̩ ], la r del l’endoglotònim
sànscrit, saṃskṛtam [ˈsə̃s-kɹ̩-t̪ əm], etc. Fins i tot a nivell de fonètica sintàctica, no és necessari sortir
del nostre àmbit indoeuropeu per a trobar alguna llengua en què són possibles llargues seqüències
fòniques sense cap vocal pròpiament dita, com podem observar en l’embarbussament txec (llengua de
la branca eslava) strč prst skrz krk ‘fica’t el dit a la gola’, segmentable sil·làbicament així:
[ s t ɾ̩ ʧ - p ɾ̩ s t - s k ɾ̩ z - k ɾ̩ k ]
F O S Af O S F O F O S F O S O
A NC ANHC
A NC AN C
Com podem observar, la ròtica bategant fa de “vocal” de cadascuna de les síl·labes d’aquesta oració.
Si la sil·labació de l’amazic septentrional s’ha fet famosa entre els fonetistes generals és per per la
capacitat que tenen tots els fonemes d’esdevenir nucli sil·làbic, no solament les vocals i les sonants
sinó també les fricatives i fins les oclusives, de la manera que assajarem d’exposar a continuació.

1.5.2. La sil·labació en taixelhit i tamazight
Els estudis de la mètrica dels gèneres poètics tradicionals dels àmbits CLḤ i MZƔ han revelat que
els aedes (ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ amdyaz en l’àmbit MZƔ i ⴰⵔⵔⴰⵢⵙ arrays en l’àmbit CLḤ) són capaços de generar
espontàniament peus mètrics basats en combinacions d’estructures sil·làbiques de diversa mena
segons el gènere. Les regles en què es basa el coneixement implícit de la mètrica poètica han estat
traslladades amb èxit pels lingüistes a l’anàlisi de la sil·labació en la parla corrent, que és el que atreu
aquí la nostra atenció. Els principis en què es basa la sil·labació en l’àmbit CLḤ-MZƔ són els següents:
(1) Per jerarquia decreixent de sonoritat, el nucli que cada síl·laba pot ser una vocal, una glide, una
líquida (ròtica o lateral), una nasal, una fricativa sonora, una fricativa sorda, una oclusiva sonora
o una oclusiva sorda (vegeu el quadre a § 1.5.1). Com menys jerarquia té el nucli sil·làbic, més
estranya resulta l’estructura sil·làbica resultant al parlant d’una llengua romànica:
a. El nucli sil·làbic és una vocal:
•
ⵜⵉⵉⵙⵓⵓⵔⴰⴰ tiisu
uraa ‘claus’
[ t i - s u - ɾ ɐ ]
O V FV SV
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A N AN AN
•
ⵉⵛⴽⴷ ickd ‘extrem’
[ i ʃ k d ]
V SOO
ANH H C
•
ⵉⵔⵥⵎ-ⴰⴰⵙ irẓm-aas ‘li ha obert’
[ ɪ ɾ ˁ z ˁ - m ɑ s ˁ ]
V S F
S VF
ANH C
A NC
b. El nucli sil·làbic és l’al·lòfon vocàlic d’una glide. En aquest cas preval la notació
fonètica, que ajuda a una correcta sil·labació:
•
ⴰⵙⵔⵓⵓⵙ asru
us /ɐsɾws/ ‘comparació’ √ⵔⵡⵙ RWS (diferent fonològicament però
idèntic fonèticament i gràficament que ⴰⵙⵔⵓⵓⵙ asru
us /ɐsɾus/ ‘dipòsit’ √ⵔⵙ RS)
[ ɐ s - ɾ u s ]
VF S VF
ANC A N S
El nucli silàbic és /w/ i no /ɾ/ (**[ɐ-sɾ̩-ws]) perquè, com hem vist al quadre, les
glides tenen més jerarquia de sonoritat que les líquides.
•
ⵉⵍⵍⵉⵉ-ⵏⵏ illii-nn /ilːjnː/ ‘fes-te enllà’ √ⵍⵢ LY (diferent fonològicament però idèntic
fonèticament i gràficament que ⵉⵍⵍⵉ-ⵏⵏ illi-nn /ilːinː/ ‘la meva filla que és allà’ √ⵍ L)
[ i - l ː i n ː ]
V S VC
AN A N C
El nucli silàbic és /j/ i no /n/ (**[ilː-jn̩ ː]) perquè, com hem vist al quadre, les glides
tenen més jerarquia de sonoritat que les nasals.
•
ⵜⴰⴷⵓⵓⵙⵉ tadu
usi /tɐdwsi/ ‘força’ √ⴷⵡⵙ DWS
[ t ɐ - d u - s i ]
OV O V FV
AN A N A N
•
ⵜⴰⵍⵓⵓⵖⵉ talu
uɣi /tɐlwʁi/ ‘suavitat, tendresa’ √ⵍⵡⵙ LWƔ
[ t ɐ - l u - ʁ i ]
OV S V FV
AN A N A N
c. El nucli sil·làbic és una líquida (lateral o ròtica):
•
ⵔⴳⵍ! rgl! ‘tanca!’, ⵜⵔ
ⵔⴳⵍⴷ trrgld ‘has tancat’ enfront de ⵜⵔ
ⵔⴳⵍ-ⴰⵙ trrgl-as ‘li has
tancat’
[ ɾ̩ - g l̩ ] [ t ɾ̩ - g l̩ d ]
[ t ɾ̩ - g l ɐ s ]
S OS
O S O S O
O S OS V F
AN A N
A N A N C
A N AH NC
•
ⵔⵟⵟⵍ
ⵍ! rṭṭll! ‘continua prestant!’
[ ɾ̩ - t ˁ ː l̩ ]
S O
S
AN A
N
•
ⵔⵥⵎ
ⵎ! rẓm
m! ‘obre!’
[ ɾ̩ˁ - z ˁ m̩̩ˁ ]
S F
S
AN A N
•
ⵉⵙⵍ
ⵍⵎⴰⵏ isllman ‘peixos’
[ i - s l̩ - m ɐ n ]
V FS S VS
AN A N A N C
•
ⵜⵍ
ⵍⴷⵉ tlldi /tldi/ ‘ella ha estirat’ enfront de ⵉⵍⴷⵉ ildi /jldi/ ‘ell ha estirat’
[ t l̩ - d i ]
[ i l - d i ]
O S O V
V S OV
AN C A N
A N AN
En el primer exemple, la [l̩ ] és nucli sil·làbic perquè té més jerarquia de sonoritat que
[t]; en canvi, en el segon exemple, la mateixa [l] és marge sil·làbic (coda en aquest cas)
perquè té menys jerarquia de sonoritat que /j/ [i].
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•

ⵡⴰ ⴷⴰ ⵏⵔⴰ, ⵓⵔ
ⵔ ⵜ-ⵓⴼⵉⵖ wa da nra, urr t-ufiɣ ‘el que volem, no l’he trobat’ (poesia)
[ w ɐ - d ɐ n - ɾ ɐ - w ɾ̩ - t u - f i ʁ ]
SV O VS SV
S S OV F VF
A N A NC AN AN AN ANC
Aquí [ɾ̩] és el nucli sil·làbic encara que té menys jerarquia de sonoritat que [w]
perquè preval el caràcter radicalment antihiàtic de la sil·labació amaziga (§ 1.3.6).
d. El nucli sil·làbic és una nasal:
•
ⵎⴷⴷⵏⵏ mddn
n ‘gent’
[ m̩ - d ː n̩ ]
S O S
AN A N
•
ⵎⴳⴳⵔ! mggr! ‘continua segant!’
[ m̩ - g ː ɾ̩ ]
S O S
AN A N
•
ⵉⵣⵎ
ⵎ izm
m ‘lleó’
[ i - z m̩ ]
V F S
AN A N
•
ⴷⵎ
ⵎⵏⴰⵜ Dm
mnat ‘Demnat’ (topònim)
[ d m̩ - n ɐ t ]
O S
SVO
A N ANC
•
ⵜⵓⵔⵎ
ⵎⴷ turm
md ‘has tastat’
[ t u - ɾ m̩ d ]
OV S S O
AN AN C
•
ⵜⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵓⵜ timit n tanut ‘la boca del pou’
[ t i - m i - t n̩ - t ɐ - n u t ]
OV S V O S OV S VO
AN AN AN AN A NC
•
ⵜⵣⴷⵎ
ⵎⴷ tzdm
md ‘has arreplegat llenya’ enfront de ⵜⵣⴷⵎ-ⴰⵙ tzdm-as ‘li ha arreplegat llenya’
[ t z̩ - d m̩ d ]
[ t z̩ d - m ɐ s ]
OF O S O
OF O
S V F
AN A N C
ANC
A N C
e. El nucli és una fricativa sonora:
•
ⵉⵣⴷⵖ
ⵖ izdɣɣ ‘ell habita’
[ i z - d ʁ̩ ]
VF O F
ANC A N
•
ⵜⵣ
ⵣⴷⵎⴷ tzzdmd ‘has arreplegat llenya’
[ t z̩ - d m̩ d ]
OF O S O
AN A N C
•
ⵙⵔⴽⵙⵖ
ⵖ-ⵜ srksɣɣ-t ‘l’he barrejat’
[ s ɾ̩ k - s ʁ̩ t ]
F SO F FO
A NC AN C
•
ⴼⴼⵖ
ⵖⵖ ffɣɣ
ɣɣ ‘he sortit’
[ f ː ʁ̩ ː ]
F F
A N
•
ⵣⴷⵖ
ⵖⵖ zdɣɣ
ɣɣ ‘habito’
[ z d ʁ̩ ː ]
FO F
A N
El nucli és [ʁ̩ ː] perquè, com a fricativa sonora, té més jerarquia de sonoritat que [fː],
fricativa sorda.
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f.
•

•

•

•

g.
•

h.
•

•

•

•

•

i.

•

•

El nucli és una fricativa sorda:
ⵜⴼ
ⴼⵜⴰ tffta ‘ella se n’ha anat’
[ t f̩ - t ɐ ]
OF OV
AN AN
ⵜⵛ
ⵛ! tcc! ‘menja!’
[ t ʃ̩ ]
O F
AN
ⴼⵙ
ⵙⵜ! fsst! ‘calla!’
[ f s̩ t ]
FFO
ANC
ⵜⵙ
ⵙⴹⵔⴷ tssḍrd ‘has fet caure’
[ t ˁ s̩ ˁ - d ˁ ɾ̩ ˁ d ˁ ]
O F O S O
A N A N C
El nucli és una africada:
ⴼⵙⵜ, ⵜⴻⵜ
ⵜⵛⵜ! fst, tǝttct! ‘calla i menja!’
[ f s̩ t - t̩ - ʧ t ]
F F O O Af O
A N C AN AN C
El nucli és una oclusiva sonora: Entre dues oclusives pot aparèixer una xevà ultrabreu
quan una de les dues és sonora, que fa que vibrin les cordes vocals.
ⴱⴷⴷ bdda ‘sempre’
[ b̩ - d ː ɐ ] o [ b ǝ̆ - d ː ɐ ]
O O V
OV O V
AN A N
AN A N
ⴱⴷⴷ! bdd! ‘alto!’
[ b̩ d ː ] o [ b ǝ̆ d ː ]
O O
OVO
ANC
A NC
ⴱⵟⵟⵓ bṭṭu ‘divisió’
[ b̩ - t ˁ ː ʊ ] o [ b ǝ̆ - t ˁ ː ʊ ]
O O
V
OV O
V
AN A
N
AN A
N
ⴰⴷ ⵜⴳ
ⴳ ad tgg ‘que ella sigui’
[ ɐ - t ǝ̆ g ]
V O V O
AN A N C
ⵉ ⵜⴱ
ⴱⴷⵔⵉⵏ i tbbdrin ‘per a les paneroles’
[ i t - b d̩ - ɾ i n ] o [ i t - b ǝ̆ d - ɾ i n ]
VO OO SV S
VO OVO SV S
ANC A N A N C
ANC A N C A N C
El nucli és una oclusiva sorda: Al més sovint no se sent res més que la simple explosió
de la consonant que fa d’atac sil·làbic, sense cap vibració de les cordes vocals. En
contra del que és tipològicament habitual, és possible —en major mesura en CLḤ i en
menor mesura en MZƔ— que una oclusiva sigui nucli sil·làbic sense l’anaptixi d’una
xevà ultrabreu. Com més lenta sigui la dicció, més possibilitats hi ha que sigui audible
algun lleu formant vocàlic, que, en tot cas, no ocorre més que al costat d’una
consonant sonora i mai entre consonants homorgàniques.
ⵔⴰⴷ ⵜⴽⵜⵉ rad tkti ‘ella recordarà’
[ ɾ ɐ - t̩ k - t i ]
SV OO OV
A N ANC A N
ⴰⴷ ⵜⴽⴽ ad tkk ‘que ella passi’
[ ɐ - t̩ ː k ː ]
V O O
AN AN C
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(2) No pot haver-hi dos nuclis sil·làbics consecutius (vegeu § 1.3.6), de manera que la vocal més
baixa fa de nucli sil·làbic i la més alta de marge (de seminucli):
•
ⵉⵍⵍⴰⴰ ⵓⵙⵎⵎⵉⴹ illaa usmmiḍ ‘fa fred’
[ i - l ː ɐ w s - m̩ ː ɪ d ˁ ]
V S V S F
S VO
AN A N H C
A NC
(3) Les consonants tenses són generalment tautosil·làbiques, fins i tot a nivell translèxic (vegeu §
1.3.1):
•
ⵜⴷ
ⴷⴷⴰ tdd
dda
dd ‘se n’ha anat’
[ t̩ - d ː ɐ ]
O O V
AN A N
•
ⵉⵙ
ⵙⵙⵡⵉ iss
sswi
ss ‘reg’
[ i -s ː w i ]
V F
SV
AN A H N
•
ⵉⵅⴷ
ⴷⴷⵎ ixdd
ddm
dd ‘treballa’
[ ɪ χ - d ː m̩ ]
VF O S
ANC A N
•
ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ tiwtmin
n n uzaɣar ‘les dones de la plana’
[ t i w t - m i - n ː ʊ - z ɑ - ʁ ɑ ɾ ˁ ]
OVS O S V S V
FV F V S
ANHC A N A N AN ANC
No obstant això, poden ser ambisil·làbiques —pel que sembla, sobretot en poesia i com a
llicència mètrica, però no únicament— i, en tal cas, es comporten com a geminades:
•
ⵏⵍ
ⵍⵍⴰ nlllla
ll ‘estem’
[ n l̩ - l ɐ ] al costat de la normal [ n - l ː ɐ ]
S S S V
S
S V
N
A N AN
A N A
•
ⴰⵢⵜ ⵜⴷⵓⵖⵜ Ayt Tduɣt (etnònim)
[ ɐ j t - t̩ - d ʊ ʁ t ]
VSO O OV FO
ANHC AN A N H N
(4) Les fricatives que precedeixen una consonant són tautosil·làbiques i, per tant, formen part de
l’atac (com en anglès star), tant si és en posició inicial com si és enmig d’una cadena fònica:
•
ⴼⵜⵓ! ftu! ‘vés-te’n!’
[ f t u ]
FOV
A N
•
ⵃⵎⵎⵓ Ḥmmu (antropònim)
[ ħ m ː u ]
F S V
A
N
•
ⵙⴽⵔ! skr! ‘fes!’
[ s k ɾ̩]
FOS
A N
•
ⵙⴳⵯⴷⵎ! sgwdm! ‘capgira!’
[ s g w - d m̩ ]
FO
O S
AN
A N
•
ⴰⵢⵜ ⵙⵖⵔⵓⵛⵛⵏ Ayt Sɣruccn (etnònim)
[ ɐ j t - s ʁ ɾ ʊ - ʃ ː n̩ ]
VSO F F SV
F S
A HN A N
ANHC
•
ⴰⵢⵜ ⵃⴷⵉⴷⴷⵓ Ayt Ḥdiddu (etnònim)
[ ɐ j t - ɦ d i - d ː u ]
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VSO
ANHC

F OV O
A N A

V
N

1.5.3. La sil·labació en cabilenc i zenata
En altres dominis dialectals de l’AS de què disposem d’estudis sil·làbics (bàsicament el QBYL i
alguns dialectes del grup ZNT), en canvi, les regles de sil·labació no són iguals que en CLḤ-MZƔ en
alguns aspectes. Els principis de sil·labació en QBYL-ZNT són els següents:
(1)
Davant d’una seqüència de dues consonants podem trobar una xevà anaptíctica que
s’insereix de dreta a esquerra. La inserció de la xevà pot no variar el nombre de síl·labes que
hem vist en CLḤ-MZƔ, com en el següent exemple:
•
ⵜⴼ
ⴼⵀⵎ tffhm
m ‘ella ha entès’
[ t ǝ̆ f - ɦ ǝ̆ m ] enfront de CLḤ-MZƔ [ t f̩ - ɦ m̩ ]
O VF
F V S
OF F S
A NC A N C
AN AN
Però sí que varia el nombre de síl·labes en altres casos:
•
ⵉⵍ
ⵍⵙ ills ‘llengua’
[ i - l ǝ̆ s ] enfront de CLḤ-MZƔ [ i l s ]
V S V F
VS F
AN A N C
ANH C
•
ⴽⵔ
ⵔⵣ! krz! ‘llaura!’
[ (ǝ̆) ç - ɾ ǝ̆ z] enfront de CLḤ-MZƔ [ k ɾ̩ z ]
V F SV F
O S F
(AN)C A N C
A NC
(2)
Les consonants tenses poden ser ambisil·làbiques i comportar-se, per tant, com a
geminades:
•
ⴱⴷ
ⴷⴷⵍ! bdd
ddl!
dd ‘canvia!’
[ b ǝ̆ d - d ǝ̆ l ] enfront de CLḤ-MZƔ [ b̩ - d ː l̩ ]
O VO OVS
O O S
A NC
ANC
AN A N
(3)
La xevà no pot ocórrer mai en síl·laba oberta. No seria possible, per tant, una sil·labació
com la següent:
•
ⵜⴰⵎ
ⵎⵟⵟⵓ¨ⵜ tam
mṭṭut ‘dona’
**[ θ ɑ - m ǝ̆ - tˁː ʊ θ ] enfront de la correcta [ θ ɑ m - tˁː ʊ θ ]
FV S V
O V F
F V S
O V F
AN A N
A NC
A N C
A V C
(4)
Les excepcions lèxiques a la regla (1) són tan nombroses que, a efectes d’ortografia, la
labilitat de la xevà no permet una fixació a nivell de l’AE:
•
ⴰⴷⵖ
ⵖⵙ adɣɣs ‘calostre’
[ ɐ - d ǝ̆ x s ] en lloc de l’esperable **[ ɐ d - ʁ ǝ̆ s ]
V
OVF F
V O F V F
AN A V H C
AN C A N C
•
ⵉⵏⵔ
ⵔⵣ inrrz ‘taló’
[ i - n ǝ̆ ɾ z ] en lloc de l’esperable **[ i n - ɾ ǝ̆ z ]
V S VS F
V S
SVF
AN A V H C
AN C A N C
(5)
Els afixos i els díctics poden resil·labificar seqüències foniques:
•
ⵉⵟⵟⴼ
ⴼ iṭṭff ‘ell té agafat’ enfront de (amb díctic de proximitat) ⵉⵟⵟⴼ
ⴼ-ⴷ iṭṭff-d
[ ɪ - tˁː ʌ̆ f ]
[ ɪ tˁː - f ʌ̆ d ]
V O VF
V O F VO
AN A V C
AN C A N C
El sufix de femení -ⵜ -t no permet la inserció de la xevà:
•
ⵜⴰⵙⵍⵎⵜ taslmt ‘peix’ (femení) enfront de ⴰⵙⵍⵎ aslm ‘peix’ (masculí)
[ t ɐ s - l ǝ̆ m t ]
[ ɐ s - l ǝ̆ m ]
OVF SV S O
V F S V S
ANC ANH C
ANC A N C
(6)
Hi ha molts pocs casos en què la diferència en el comportament sil·làbic dels dos models
hagi de comportar una diferenciació gràfica. Normalment es tracta d’arrels amb segona
radical glide. En casos així és necessari integrar la variació en l’estàndard, atès que la grafia
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diferenciada permet sil·labar correctament cada variant d’acord amb cada component, adés
amb variació en el nombre de síl·labes, adés sense variació:
•
CLḤ-MZƔ ⵜⴰⵙⵓ
ⵓⵍⴰ taru
ula /tɐɾwla/ ‘fuita’ √ⵔⵡⵍ RWL enfront de QBYL-ZNT ⵜⴰⵔⵡ
ⵡⵍⴰ
tarw
wla
[ t ɐ - ɾ u - l ɐ ]
[ t ɐ - ɾ ǝ̆ w - l ɐ ]
OV SV SV
OV SV S
SV
AN AN AN
AN ANC
AN
•
CLḤ-MZƔ ⴰⵎⵔⵓ
ⵓⵍ amru
ul /ɐmɾwl/ ‘fugitiu’ √ⵔⵡⵍ RWL enfront de QBYL-ZNT ⴰⵎⵔⵡ
ⵡⵍ
amrw
wl
[ ɐ m - r u l ]
[ ɐ - m ɾ̩ - w l̩ ]
V S S VS
V S S S S
ANC
ANC
AN A N A N
•
CLḤ-MZƔ ⵉⵎⵔⵓ
ⵓⵍⵏ imru
uln /imɾwln/ ‘fugitius’ √ⵔⵡⵍ RWL enfront de QBYL-ZNT ⵉⵎⵔⵡ
ⵡⵍⵏ imrw
wln
[ i m - r u - l n̩ ]
[ i m - ɾ ǝ̆ w - l n̩ ]
VS
SV SS
V S SV S
SS
ANC A N A N
ANC A N C
AN
•
CLḤ-MZƔ ⵜⴰⵍⵓⵙⵜ talu
ust /tɐlwst/ ‘cunyada’ √ⵍⵡⵙ LWS enfront de QBYL-ZNT ⵜⴰⵍⵡ
ⵡⵙⵜ talw
wst
[ t ɐ - l u s t ]
[ t ɐ l - w ǝ̆ s t ]
OV SV FO
OVS
S V F O
ANC
A N H C
AN A N H C
Val a dir, però, que, en el cos del diccionari, no en fem un marcatge dialectal, atès que el
subagrupament QBYL-ZNT enfront de CLḤ-MZƔ només és pertinent a efectes de sil·labació.

1.5.4. Notació de la xevà i sil·labació
En AE només és necessària la notació de la xevà quan perilla la segmentació sil·làbica i la
distinció de morfemes, especialment per coalescència d’una laxa amb una tensa idèntica. Que
existeixi o no fonèticament depèn tant dels dialectes com de la fluïdesa de la dicció. Vegem-ne alguns
exemples:
•
ⵜⴰⵎⵎⴻ
ⴻⵎⵜ tammǝǝmt ‘mel’
[ t ɐ - m ː m̩̩ t ] o [ t ɐ - m ː n̩ t ]
OV S
S O
OV S
S O
AN A N C
AN A N C
Encara que pot no existir-hi fonèticament, la inserció gràfica de la xevà ajuda a segmentar
correctament aquest nom, que pertany a la família lèxica del verb ⵉⵎⵉⵎ imim ‘ésser dolç’ √ⵎⵎ MM.
•
ⴷⴰ ⵜⵜⴻ
ⴻⵜⴰⵀⴰⵍⵏ da ttǝǝtahaln ‘ells sempre es casen’
[ d ɐ - t ː ǝ̆ - t ɐ - ɦ ɐ - l n̩ ] o (més sovint) [d ɐ - t ː ɐ - ɦ ɐ - l n̩ ]
OV O V OV FV S S
OV O V FV S S
AN A N AN AN AN
AN A N AN AN
•
ⵜⴻ
ⴻⵜⵜⵓ tǝǝttu ‘ella ha oblidat’
[ t ǝ̆ - t ː u ] o [ t̩ - t ː u ]
O V O V
O O V
A N A N
AN A N
•
ⵜⴻ
ⴻⵜⵜⵔ tǝǝttr ‘ella ha demanat’
[ t ǝ̆ - t ː ɾ̩] o [ t̩ - t ɾ̩]
O V O S
O
O S
A N A N
AN
A N
•
ⵜⴻ
ⴻⵜⵜⴰⵡⵉ tǝǝttawi ‘ella continua portant’
[ t ǝ̆ - t ː ɐ - w i ] o [ t̩ - t ɐ - w i ]
O V O V S V
O OV S V
A N A N A N
AN A N A N
•
ⵎⴻ
ⴻⵎⵎⵉ mǝǝmmi ‘(mon) fill’
[ m ǝ̆ - m ː i ] o [ m̩ - m ː i]
S V S V
S
S V
A N A N
AN A V
•
ⴰⴷⵎⵎⴻ
ⴻⵎ admmǝǝm ‘súplica’
[ ɐ d - m ː ǝ̆ m ]
VO S V S
AN C A N C
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•

ⴰⴷⵍⵍⴻ
ⴻⵍ adllǝǝl ‘subhasta’
[ ɐ d - l ː ǝ̆ l ]
VO S VS
AN C A N C
•
ⵜⵉⵍⴻ
ⴻⵍⵍⵉ tilǝǝlli ‘llibertat’
[ t i - l ǝ̆ - l ː i ]
OV S V S V
A N AN A N
•
ⴰⵣⴻ
ⴻⵣⵣⵓ azǝǝzzu o ⴰⵣⵣⵓ azzu ‘argelaga’
[ ɐ - z ǝ̆ - zː u ] o [ ɐ - z ː u ]
V FV F V
V F V
AN A N A N
AN A N
•
RIF ⵉⵍⵖⴻ
ⴻⵖ ilɣǝǝɣ ‘és suau’
[ i l - ʁ ǝ̆ ʁ ] o [ i l - ʁ ʁ̩̩ ]
VS F V F
VS F F
AN C A N C
AN C A N
•
ⴷⴰ ⵜⴻ
ⴻⵜⵜⴻⵜⵜ da tǝǝttǝtt ‘ella menja’
[ d ɐ - t ǝ̆ - t ː ǝ̆ t ː ] o [ d ɐ - t̩ - t̩ ː t ː ]
OV O V O V O
OV O O O
A N A N A N C
A N AN AN C
L’ús estàndard corrent en QBYL des dels anys 1970 —i, per propagació, també en escriptors
d’altres dominis dialectals— ha generalitzat l’ús de la xevà a imitació de les notacions
prefonològiques d’autors francesos d’època colonial, que empraren la e muet del francès per adaptar
artificialment “l’exòtica” sil·labació de l’amazic als usos gràfics del francès, en què, per posar un
exemple, a frère Jacques [fʁɛʁ-ʒak] s’escriuen quatre vocals però només se’n pronuncien dues, si no
és en la dicció arcaïtzant de la famosa cançó de bressol. Aquest ús contrasta amb el dels textos
manuscrits de la literatura amaziga escrita pels propis amazics en caràcters àrabs als segles XVIIXVIII, que recorren al sukūn, és a dir al signe que marca l’absència de vocal, i també amb el del
pioner alemany H. Stumme, acostumat a escriure en una llengua en què llargues seqüències
consonàntiques no generen el sentiment de horror uacui que generen en un romànic. En l’àmbit
científic, ha estat L. Galand qui més fermament ha combatut aquesta interferència del francès en la
notació de l’amazic. No obstant això, com que, d’una banda, les regles d’inserció en què es basen
aquests principis ortogràfics no solament no ajuden a sil·labar correctament l’amazic sinó que
generen més confusió i, d’altra banda, aquests principis són inassumibles en els dominis dialectals en
què la sil·labació funciona de manera diferent que en QBYL i en bona part del grup ZNT (especialment
en CLḤ-MZƔ), és desaconsellable, permor de la unitat ortogràfica de l’estàndard del diasistema
septentrional —amb evidents avantatges lexicogràfics, com posa de manifest el present diccionari—
fer l’ús extensiu de la xevà actualment en curs en els usos moderns de QBYL, ús que no substituteix la
descripció de la sil·labació que hem assajat de precisar amb la màxima claredat possible en la present
secció. La sil·labació de l’AS és certament singular, però la inserció artificial de la xevà no fa sinó
esgarriar el lector de la pronúncia real.

1.6. Accent
En AS no hi ha prominència accentual sil·làbica, ni tonal ni d’intensitat. Això vol dir que ni
l’elevació del to ni la intensitat amb què la sí·laba d’un mot pugui destacar-se de les altres és amb
prou feines remarcable (sobretot en mots en què els nuclis sil·làbics són vocals) i, en tot cas, no té
pertinència fonològica. L’accent, per tant, és irrellevant per a establir distincions lèxiques (a
diferència del català, com a fressa /ˈfɾesa / ~ fressar /fɾeˈsa/) i gramaticals (a diferència del català,
com a acaba /aˈkaba/ ~ acabar /akaˈba/). Així doncs, és difícil distingir quina de les tres síl·labes
d’un mot com ⵜⵉⵙⵓⵔⴰ tisura [ti-su-ɾɐ] ‘claus’ és més prominent que les altres.
Les diferències en l’entonació en AS són més aviat atribuïbles a la prosòdia i la pragmàtica —
que afecten a nivell oracional— que no pas a l’accent lèxic. És en aquest sentit que són perceptibles
les diferències entre dialectes. La “cantarella” de l’entonació de cada dialecte és sovint força
distintiva.
Segons l’estat actual de la recerca, l’únic dialecte septentrional en què l’accent és
fonològicament pertinent és el ZWR, possiblement per influència dels dialectes orientals propers, en
què sí que està més ben descrit. També en TRG l’accent és pertinent fonològicament.

