III. C OM PE ND I DE GR AM ÀT IC A AM AZ IGA

2. Morfofonologia
2.1. Elements dels lexemes
La tipologia morfofonològica de l’amazic palesa la seva filiació afroasiàtica, car només la
carcassa consonàntica és portadora de valor lexicosemàntic. Això vol dir que són les consonants les
que confereixen significat als lexemes, tant nominals com verbals, mentre que les vocals (juntament
amb els afixos, que també poden contenir consonants) aporten distincions morfològiques de diversa
índole. Els lexemes d’una llengua afroasiàtica com l’amazic estan constituïts per cinc elements:
l’arrel, l’apofonia, l’esquema, el tema i els afixos.
(a) L’arrel és la carcassa consonàntica que abstraiem d’una unitat lèxica. S’obté tot prescindint de
les vocals i els afixos. Cada consonant que integra una arrel s’anomena radical (el·lipsi de
consonant radical). Per exemple, si prenem els mots ⵉⴳ
ⴳⵏⴰ ign
gna
ⴳⵏⵉ tign
gni
gn ‘ell ha cosit’, ⵜⵉⴳ
gn
‘costura’, ⵉⵎⴳ
ⴳⵏⵉ imgn
gni
ⴳⵏⵉⵜ tisgn
gnit
ⴳⵏⴰ ittugn
gna
gn ‘sastre’, ⵜⵉⵙⴳ
gn ‘agulla’ i ⵉⵜⵜⵓⴳ
gn ‘ell ha estat cosit’,
podem abstreure l’arrel operant a dos nivells:
(i) D’una banda, aïllant l’esquelet consonàntic dels afixos, de manera que obtindríem _ⴳⵏⴰ
_gna ‘ell ha cosit’, __ⴳⵏⵉ __gni ‘costura’, __ⴳⵏⵉ __gni ‘sastre’, ___ⴳⵏⵉ_, ___gni_ ‘agulla’ i
____ⴳⵏⴰ ____gna ‘ell ha estat cosit’.
(ii) D’altra banda, aïllant l’esquelet consonàntic de les vocals que no formen part d’afixos, amb
la qual cosa obtindríem, finalment _ⴳⵏ_ _gn_ ‘ell ha cosit’, __ⴳⵏ_ __gn_ ‘costura’, __ⴳⵏ_
__gn_ ‘sastre’, ___ⴳⵏ__ ___gn__ ‘agulla’ i ____ⴳⵏ_ ____gn_ ‘ell ha estat cosit’.
(iii) Com a resultat, abstraiem l’arrel √ⴳⵏ GN, que té el signifcat bàsic de ‘cosir’.
L’arrel és una abstracció sense una categoria lèxica determinada, és a dir que no és un nom ni un
verb ni cap altre tipus de mot. Per actualitzar-se en unitats lèxiques determinades, necessita
dotar-se d’una apofonia, d’un esquema, d’un tema i d’uns afixos. Com a conseqüència
d’evolucions fonètiques i analogies morfològiques, en alguns lexemes podem trobar vocals fixes,
cosa que no invalida el concepte teòric de “arrel” ni la utilitat pràctica que se’n deriva a efectes
lexicogràfics. D’altra banda, l’abundant homonímia d’arrels amazigues fa pensar que la posició
de la vocal temàtica (sobretot en el cas de les arrels verbals) hauria d’estar inclosa en l’arrel, com
a ⴰⴼ af ‘trobar’ √Vⴼ, ⴼⴰ fa ‘badallar’ √ⴼV, ⵓⴼⴼ uff ‘inflar-se’ √Vⴼː, ⵉⴼⴼ iff ‘mamella’ √Vⴼː
ⴰⴼⴰ afa ‘cim’ √VⴼV, etc. De tota manera, aquesta és una anàlisi de les arrels amazigues de
dubtosa aplicabilitat lexicogràfica —planteja complicacions de diversa mena—, i no ha estat
aplicada al present diccionari, bo i reconeixent-ne la pertinència teòrica i l’avantatge d’una
reducció considerable de l’homonímia d’arrels.
(b) L’apofonia (o alternança vocàlica) és el patró que ens proporciona la seqüència amb què les
vocals s’intercalen entre les radicals. Per exemple, els noms ⵉⵖⴱⵓⵓⵍⴰⴰ iɣbu
ulaa ‘fonts’, ⵉⵎⵓⵓⵍⴰⴰ imu
ulaa
‘obacs’, ⵜⵉⵙⵓⵓⵔⴰⴰ tisu
uraa ‘claus’, ⵜⵉⵃⵓⵓⵏⴰⴰ tiḥu
unaa ‘botigues’ tenen en comú una apofonia de plural
u_a que els oposa als singulars ⴰⵖⴱⴰⴰⵍⵓⵓ aɣbaalu
u ‘font’, ⴰⵎⴰⴰⵍⵓⵓ amaalu
u ‘obac’, ⵜⴰⵙⴰⴰⵔⵓⵓⵜ tasaaru
ut
‘clau’, ⵜⴰⵃⴰⴰⵏⵓⵓⵜ taḥaanu
ut ‘botiga’, respectivament, d’apofonia a_u. L’apofonia és igualment un
concepte abstracte, sense existència independent d’una realització lèxica concreta. L’apofonia,
que és un mecanisme morfofonològic de gran rendiment en les llengües afroasiàtiques, era
igualment important en protoindoeuropeu, i és per això que encara podem palesar-ne la
pervivència —amb major o menor productivitat— a les llengües indoeuropees històriques, com
en la flexió interna del verb anglès que significa ‘cantar’, (present) sing, (passat) sang, (participi
de passat) sung i (nom d’acció) song, que, encara que “irregular” sincrònicament, obeeix a una
antiga regularitat de caire apofònic. El procediment és tipològicament equiparable al que trobem
en la flexió apofònica del verb amazic que significa ‘partir’, (aorist) -ⴱⴹⵓⵓ- -bḍu
u- ~ (acomplert) ⴱⴹⴰⴰ- -bḍaa- ~ (acomplert negatiu) -ⴱⴹⵉⵉ- -bḍii- ~ (inacomplert) -ⴱⵟⵟⵓⵓ- -bṭṭu
u- ~ (nom d’acció)
ⴱⵟⵟⵓⵓ bṭṭu
u.
(c) L’esquema és el conjunt de l’arrel i una apofonia concreta. Per exemple, en molts verbs d’arrels
biconsonàntiques, l’esquema C1C2u proporciona el tema d’aorist, l’esquema C1C2a el
d’acomplert, C1C2i el de l’acomplert negatiu i C1C2ːu el de l’inacomplert, que exemplifiquem a
(d). Els esquemes són també meres abstraccions que necessiten actualitzar-se en temes. El curiós
esquema aC1uC2aC3 (de vegades també aC1iC2aC3) forneix noms de qualitat concreta de
defectes, com ⴰⴽⵓⵛⴰⵎ akucam ‘discapacitat’, MZƔ ⴰⴼⵓⴽⴰⵍ afukal ‘paralític, discapacitat’,
ⴰⵇⵇⵓⵔⴰⵔ aqqurar ‘paralític’, ⵜⴰⵇⵇⵓⵔⴰⵔⵜ taqqurart ‘estèril’, ⴰⴱⵓⴽⴰⴹ abukaḍ ‘cec’, RIF
ⴰⵇⵓⴹⴰⴹ aquḍaḍ ‘baix’, ⴰⴱⵉⴹⴰⵔ abiḍar / ⴰⵃⵉⴹⴰⵔ aḥiḍar ‘coix’, QBYL ⴰⵇⵓⴷⴰⵔ aqudar ‘coix’,
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QBYL ⴰⴱⵓⵀⴰⵍ abuhal ‘ximple’ (al costat de la forma més estesa ⴰⴱⵓⵀⴰⵍⵉ abuhali ‘ídem’),
ⴰⵜⵓⵜⴰⵡ atutaw / ⴰⵜⵉⵜⴰⵡ atitaw ‘quec’, QBYL ⴰⴳⵓⴳⴰⵎ agugam ‘mut’, MZƔ ⴰⵃⵓⵛⴰⵔ aḥucar
‘esguerrat’, ⴰⴱⵓⵅⴰⵍ abuxal ‘mandrós’ etc. L’apofonia de l’esquema, u_a, que apareix
generalment en noms plurals, és emprada amb una motivació expressiva en aquest noms
singulars a fi de transmetre un sentit d’inversió.
(d) El tema és la base lèxica despullada d’afixos (índexs de persona, prefixos de derivació,
partícules temporals i partícula modal en el verb; morfema de gènere, de nombre i d’estat en el
nom). És, de fet, l’actualització d’un esquema. Per exemple, si prenem d’arrel biconsonàntica
√ⴳⵏ GN ‘cosir’ i hi apliquem els esquemes assenyalats a (c), obtenim el tema d’aorist -ⴳⵏⵓ- -gnua partir de l’esquema C1C2u, el tema d’acomplert -ⴳⵏⴰ- -gna- a partir de C1C2a, el tema
d’acomplert negatiu -ⴳⵏⵉ- -gni- a partir de C1C2i i el tema l’inacomplert -ⴳⵏⵏⵓ- -gnnu- a partir de
C1C2ːu (sobre els temes aspectuals, vegeu infra, § 5.2). El tema pot ser estès si comprèn algun
dels prefixos de derivació diatètica (§ 5.3.).
(e) Els afixos són morfemes que es poden prefixar, sufixar, infixar i, fins i tot (en el cas de
l’amazic), circumfixar als temes (principalment els nominals i verbals) per tal d’informar de
categories gramaticals com la persona, el nombre, el gènere, l’estat (afixos gramaticals) i de
derivar unitats lèxiques a partir de verbs i noms primaris (afixos derivatius), fonamentalment.
Per tant, els afixos són els elements externs a l’arrel. Per exemple, el prefix ⵉ- i- de ⵉⴳⵏⴰ igna ‘ell
ha cosit’ informa de la 3a persona del singular masculí per oposició a ⵜⴳⵏⵉ tgni ‘ella ha cosit’,
on ⵜ- t- és l’índex de 3a persona del singular femení. Al mateix temps, ⵉⵜ
ⵜⵜⵓⴳⵏⴰ ittu
ttugna
‘ell ha
ttu
estat cosit’ conté el prefix ⵜⵜⵓ- ttu-, que serveix per a derivar un verb passiu a partir d’un de
primari, en aquest cas ⵉⴳⵏⴰ igna. De la mateixa arrel es deriven, mitjançant el prefix de nom
d’agent ⵎ- m-, el nom ⵉⵎ
ⵎⴳⵏⵉ im
mgni ‘sastre’ (pròpiament ‘el qui cus, cosidor’) i, mitjançant el
prefix de nom d’instrument ⵙ- s-, el nom ⵜⵉⵙ
ⵙⴳⵏⵉⵜ tissgnit ‘agulla’ (pròpiament ‘allò amb què es
cus’).

Tots aquests elements provenen de l’herència afroasiàtica de l’amazic, si bé cada branca —i
àdhuc cada llengua de cada branca— d’aquest phylum lingüístic els ha desenvolupat de manera
diferent. La manera com aquests elements s’actualitzen en amazic és descrita separadament en les
diverses seccions dedicades a la morfologia, tant nominal (§ 3) com verbal (§ 5).

2.2. Tipologia de les arrels
A diferència de la branca semítica, que ha sistematitzat les arrels triconsonàntiques d’una manera
general en els lexemes verbals i gairebé també en els nominals (en què romanen arrels
biconsonàntiques antigues), les arrels amazigues genuïnes poden tenir diverses estructures freqüents,
de manera que, a més de les triconsonàntiques, que són majoritàries, són importants també les arrels
biconsonàntiques (normals en arrels nominals i, al més sovint, reduïdes en el cas de les arrels
verbals), les monoconsonàntiques (en aquest cas sempre per caiguda d’una o dues radicals) i les
tetraconsonàntiques (al més sovint per la reduplicació d’alguna de les radicals). En proporcionem els
models possibles, classificats de menor a major nombre de radicals, acompanyats amb alguns
exemples:
(1) √C: √ⴳ G ‘fer, posar’, √ⴼ F ‘trobar’, √ⵥ Ẓ ‘acostar-se’, √ⵎ M ‘aigua’, √ⵊ J ‘bona olor’.
(2a) √C1C1: √ⴹⴹ ḌḌ ‘alletar’, √ⵍⵍ LL ‘néixer’, √ⵔⵔ RR ‘tornar’, √ⵎⵎ MM ‘dolç’.
(2b) √C1C2: √ⴷⴼ DF ‘entrar’, √ⴹⴼ ḌF ‘tenir agafat’, √ⵎⵏ MN ‘acompanyar’, √ⴷⵍ DL ‘cobrir’.
(3a) √C1C2C3: √ ⴳⴷⵍ GDL ‘protegir’, √ⴼⵔⵙ FRS ‘escurar’, √ⴼⵏⵙ FNS ‘bòvid’, √ⴳⵣⵍ GZL ‘curt’.
(3b) √C1C2C2: √ⴱⴷⴷ BDD ‘estar dempeus’, √ⴳⴹⴹ GḌḌ ‘ocell’, √ⵎⵍⵍ MLL ‘blanc’.
(3c) √C1C1C2 (raríssim): √ⴽⴽⴹ KKḌ ‘pessigolles’, √ⵊⵊⵡ JJW ‘malson’, √ⵊⵊⴳ JJG ‘flor’.
(3d) √C1C2C1 (raríssim): √ⴷⴱⴷ DBD ‘estar distret’, √ⴷⵀⴷ DHD ‘esvanir-se’, √ⴷⵔⴷ DRD ‘devorar’.
(4a) √C1C2C3C4: √ⴼⵔⵎⵛ FRMC ‘esdentegar’, √ⵖⵏⵊⵔ ƔNJR ‘nas aquilí’, √ⴳⵏⴷⵣ GNDZ ‘vedell’.
(4b) √C1C2C1C2: √ⴽⵙⴽⵙ KSKS ‘cuscús’, √ⴳⵎⴳⵎ GMGM ‘murmurar’, √ⵛⵔⵛⵔ CRCR ‘cascada’.
(4c) √C1C2C1C3: √ⴼⵔⴼⴷ FRFD ‘furgar’, √ⵇⵔⵇⴱ QRQB ‘fer soroll’, √ⵣⴳⵣⵡ ZGZW ‘verd o blau’.
(4d) √C1C2C3C3: √ⴼⵔⴽⴽ FRKK ‘esquerdar-se’, √ⴼⵔⴳⴳ FRGG ‘flama’, √ⴳⵍⵎⵎ GLMM ‘llac’.
(4e) √C1C2C2C3: √ⵊⴳⴳⵍ JGGL ‘estar penjat’, √ⵔⴽⴽⴹ RKKḌ ‘contracció’, √ⴼⵜⵜⵙ FTTS ‘esmicolar’.
(5) √C1C2C3C4,C5 (rar): √ⴽⵔⵥⵎⵡ KRẒMW ‘cranc’, √ⴼⵔⴳⵖⵍ FRGƔL ‘alosa’.
El manlleu ha eixamplat la tipologia d’estructures d’arrels lèxiques de l’amazic, no tant en el
cas dels arabismes —que, amb un triconsonantisme força sistemàtic, s’adapta perfectament al tipus 3a
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de l’amazic—, com dels gal·licismes, llatinismes antics, manlleus a llengües “orientals” (persa,
sànscrit, xinès, malai, etc.) transmesos per l’àrab, vocabulari científic de base grega o llatina i
xenismes d’altres procedències. D’aquesta manera, podem trobar en amazic —bàsicament en noms;
molt rarament en verbs— estructures d’arrels com les següents, que apareixen únicament en
xenismes:
(6) √C1C2C3C4C5C6: √ⴷⵔⵎⵜⵍⴳ DRMTLG ‘dermatòleg’ < GR.
(7) √C1C2C3C2C4C5C6: √ⵍⴽⵙⴽⴳⵔⴼ LKSKGRF ‘lexicògraf’ < GR.

2.3. Restriccions fonotàctiques dels lexemes
En les llengües afroasiàtiques en general i en amazic en particular, dins una arrel lèxica verbal o
nominal —els pronoms, numerals, adverbis, preposicions, conjuncions i partícules invariables
funcionen altrament— no poden coincidir consonants pertanyents a la mateixa sèrie, definida adés pel
punt d’articulació, adés pel mode d’articulació. En perspectiva protoamaziga, les set sèries que hem
de pendre en consideració són les següents:
1. labials
*(p > ) f
*(b)
*m
*(f)
*β
2. dentals
*t
*d
*(t’ > ) dˁ / tˁ
*s
*z
*(s’ / ʦ’) > zˁ
3. alveolars (líquides) *l
*ɾ
*n
4. palatals et velars
*ḱ
*ǵ
*(ʃ)
*(ʒ)
*(ʒˁ)
*k
*g
*(k’ > ) ʁ
5. glotals
*(h)
*ʔ
6. glides
*w
*j
7. “emfàtiques”
*(t’> ) dˁ / tˁ
*(s’ / ʦ’) > zˁ
*(k’ > ) ʁ
Les restriccions fonotàctiques del PA, amb conseqüències d’aquesta aplicació al més sovint
visibles encara AS, obeïen als següents principis:
(1) Les consonants de cada grup poden concórrer en una mateixa arrel triconsonàntica √C1C2C3 amb
consonants de les altres tres sèries, però no amb consonants de la seva mateixa sèrie llevat que
es tracti de la subsèrie de les sibilants, que poden precedir les dentals en posició C1C2. Per tant,
no és possible en amazic la presència de més d’una consonant “emfàtica” (sincrònicament
faringalitzada i diacrònicament potser ejectiva) en un mateix lexema. És en base a aquesta
restricció fonotàctica que no és adequada en AE la notació de les consonants “emfatitzades” per
propagació de l’efecte dilatori de la faringalització (vegeu § 1.3.2.h). Aquest principi explica
també per què els morfemes homònims ⵎ {m} d’agent o pacient (en derivació nominal) i de
reciprocitat (en derivació verbal) prenen l’al·lomorf alveolar ⵏ /n/ quan el lexema conté una
radical labial, com a ⴰⵏⵏⴰⵥⵓⵎ
ⵎ an
naẓum
m ‘persona en edat de dejunar’ √ⵥⵎ ẒM enfront de
ⴰⵎ
ⵎⵥⵥⴰⵍⵍⵓ am
mẓẓallu ‘que fa la pregària’ √ⵥⵍ ẒL. Com es pot veure, hi ha subjacent a aquesta
restricció una dissimilació.
(2) Les restriccions fonotàctiques són observades amb més rigor en un context d’adjacència (C1C2 i
C2C3) que dilatori (C1C3), especialment quan la consonant és idèntica. Hem vist el tipus raríssim
de 3d √C1C2C1, exemplificat a partir dels verbs ⴷⵓⴱⴷⵓ dubdu ‘estar distret’ √ⴷⴱⴷ DBD, CLḤ
ⴷⵓⵀⴷⵓ duhdu ‘esvanir-se’ √ⴷⵀⴷ DHD, CLḤ ⴷⵓⵔⴷⵓ durdu ‘devorar’ √ⴷⵔⴷ DRD (compareu
semblantment en protosemític *šmš ‘sol’, *bwb ‘porta’, *θlθ ‘tres’, *šrš ‘arrel’).
(3) Mentre que gairebé no es troben arrels en què C1 i C2 (i amb prou feines C1 i C3) siguin
idèntiques (hem vist el raríssim tipus 3c √C1C1C2, amb els exemples de ⵜⵉⴽⵉⴽⴰⴹ tikikaḍ
‘pessigolles’ √ⴽⴽⴹ KKḌ, ⵙⵇⵉⵇⵇⵉ sqiqqi ‘cloquejar’, √ⵇⵇⵢ QQY, CLḤ ⵉⵊⵉⵊⵊⵉⵡ ijijjiw ‘malson’
√ⵊⵊⵡ JJW, ⴰⵊⴻⵊⵊⵉⴳ ajǝjjig ‘flor’ √ⵊⵊⴳ JJG, ⵜⵉⴽⵉⴽⵍⴰ tikikla ‘cigne’ √ⴽⴽⵍ KKL, que, d’altra
banda, no són pas antics i remeten a formacions expressives), són nombroses les arrels en què C2
i C3 són idèntiques, cosa que s’explica perquè les arrels biconsonàntiques es poden estendre
mitjançant la reduplicació de la segona radical (vegeu § 2.4.a). En efecte, el tipus 3b √C1C2C2 és
molt productiu, com a ⴰⴱⴷⴰⴷ abdad ‘posició dempeus’ √ⴱⴷⴷ BDD, ⴰⴳⴹⵉⴹ agḍiḍ ‘ocell’ √ⴳⴹⴹ
GḌḌ, ⵉⵎⵍⵓⵍ imlul ‘ésser blanc’ √ⵎⵍⵍ MLL, etc.
(4) Les restriccions fonotàctiques s’apliquen sistemàticament als lexemes verbals, mentre que en els
noms primaris no són aplicades amb el mateix rigor. Finalment, no són pertinents en altres
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categories lèxiques, com mostren el numeral ⵙⵎⵎⵓⵙ smmus ‘cinc’ (C1C2C1) o l’adverbi ⴽⵉⴳⴰⵏ
kigan ‘molt’, amb una seqüència de dues velars homorgàniques consecutives.
(5) Les restriccions de cooccurrència són degudes en origen a dissimilacions de sons homorgànics
que remunten a l’estadi protoafroasiàtic.
Els manlleus a llengües exògenes, com són el llatí, el púnic, l’àrab (i, a través, de l’àrab, a
llengües com l’arameu, el persa i moltes altres), el francès, el grec, etc., han introduït en AS
nombrosos lexemes en què no s’observen els principis de restriccions lèxiques assenyalats. Així, per
exemple, els següents tipus d’arrels, extraordinàriament rars en el lèxic genuí, tenen una certa
implantació a través dels manlleus, tal com mostrem a continuació:
(3c) √C1C1C2: ⵉⴽⵉⴽⵔ ikikr √ⴽⴽⵔ KKR ‘cigró’ < LL AFR, ⵉⴼⵉⴼⵍ ififl ‘pebrot’ √ⴼⴼⵍ FFL < AR <
PERS, ⴰⴽⴰⴽⴰⵡ akakaw ‘cacau’ √ⴽⴽⵡ KKW < FR, ⴰⵏⴰⵏⴰⵙ ananas ‘pinya’ √ⵏⵏⵙ NNS < FR.
(3d) √C1C2C1: ⴰⵙⵏⵓⵙ asnus √ⵙⵏⵙ SNS ‘ruquet’ < LL AFR, ⴳⴰⵏⴳⴰ ganga ‘bombo’ √ⴳⵏⴳ GNG < HAUS,
ⴰⴱⴰⵎⴱⵓ abambu ‘bambú’ √ⴱⵎⴱ BMB < FR.
(5) √C1C2C3C4C5: ⴰⵙⴼⵔⵊⵍ asfrjl ‘codonys’ √ⵙⴼⵔⵊⵍ SFRJL < AR < ARAM < ACC, ⵜⴰⴱⵉⵟⵍⵊⴰⵏⵜ
tabiṭljant √ⴱ¨ⵟⵍⵊⵏ BṬLJN ‘albergínia’ < AR < PERS, ⴰⴱⵍⴰⵙⵜⵉⴽ ablastik √ⴱⵍⵙⵜⴽ BLSTK ‘plàstic’
< FR.

2.4. Extensions de les arrels
Les arrels biconsonàntiques i monoconsonàntiques són continuadores majoritàriament —en tot
cas per a les arrels verbals— d’arrels triconsonàntiques que van patir algun tipus d’erosió fonètica en
gran part ja abans de la cristal·lització del protoamazic. Quan encara no s’havien escindit els diferents
blocs que conformen el clúster dialectal amazic, es va desenvolupar un procediment —sens dubte
d’herència afroasiàtica— d’extensió de les arrels reduïdes, mentre que durant l’edat mitjana i de
manera independent en els diferents dominis dialectals es va desenvolupar un segon procediment,
que, encara que és comú a tot l’AS, s’ha concretat diferentment en cada àmbit dialectal i,
consegüentment, ha donat com a resultat nous lexemes que en cap cas han esdevingut panamazics.
Tots dos procediments continuen essent enormement productius en AS:
(a) Reduplicació d’una radical, que pot ser:
(i) De la segona radical d’arrels biconsonàntiques, concretament el tipus 3b, és a dir C1C2
→ C1C2C2, com a ⴰⴷⴰⵎⵓⵎ adamum ‘morro, musell’ √ⴷⵎⵎ DMM en relació amb ⵓⴷⵎ
udm ‘cara’ √ⴷⵎ DM, ⴰⵣⵔⵓⵔ azrur ‘penjoll’ √ⵣⵔⵔ ZRR en relació amb ⵜⴰⵣⵔⴰ tazra
‘collar’ √ⵣⵔ ZR, ⴰⵥⵔⴰⵔ aẓrar ‘codolar’ √ⵥⵔⵔ ẒRR en relació amb ⴰⵥⵔⵓ aẓru
‘roca’ √ⵥⵔ ẒR, ⵜⵉⴽⵍⵉⵍⵜ tiklilt ‘formatge’ en relació amb ⵉⴽⴽⵉⵍ ikkil ‘quallar-se’ √ⴽⵍ
KL, CLḤ ⴰⵙⵓⵍⵉⵍ asulil ‘roca, penya’ √ⵙⵍⵍ SLL en relació amb MZƔ ⵉⵙⵍⵍⵉ islli ‘llosa’
√ⵙⵍ SL, ⴳⴳⵉⵍⵓⵍ ggilul ‘penjar, suspendre’ √ⴳⵍⵍ GLL en relació amb ⴰⴳⵍ agl ‘ídem’
√ⴳⵍ GL, etc.
(ii) De les dues radicals de les arrels biconsonàntiques, concretament el tipus 4b, és a dir
C1C2 → C1C2C1C2, com a ⴱⴱⵔⴱⵔ bbrbr ‘bullir’ √ⴱⵔⴼⵔ BRBR en relació amb
ⴰⴱⵔ abr ‘bullir’ √ⴱⵔ BR, ⴼⵔⴼⵔ frfr ‘esvoletegar’ √ⴼⵔⴼⵔ FRFR en relació amb
ⵉⴼⵔ ifr ‘ala’ √ⴼⵔ(ⵡ) FR(W), WRG ⴽⴽⴼⴽⴼ kkfkf ‘escumejar’ √ⴽⴼⴽⴼ KFKF en
relació amb ⴰⴽⵓⴼⴼⵓ akuffu ‘escuma’ √ⴽⴼ(ⵜ) KF(T), etc.
(iii) De la tercera radical d’arrels triconsonàntiques, concretament el tipus 4d, és a dir
C1C2C3 → C1C2C3C3, com a ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ aglmam ‘llac’ √ⴳⵍⵎⵎ GLMM en relació amb ⴳⵍⵎ
glm ‘estancar-se’ √ⴳⵍⵎ GLM, ⴰⵙⵍⵖⴰⵖ aslɣaɣ ‘resina’ √ⵙⵍⵖⵖ SLƔƔ en relació amb
ⵙⵍⵖ slɣ ‘enganxar’ √ⵙⵍⵖ SLƔ, etc.
(iv) De la segona radical d’arrels triconsonàntiques, concretament el tipus 4e, és a dir
√C1C2C3 → √C1C2C2C3, com a ⵔⴱⵓⴱⵊ rbubj ‘estar esbotzat’ √ⵔⴱⴱⵊ RBBJ en relació
amb ⵔⴱⵊ rbj ‘estar abonyegat’ √ⵔⴱⵊ RBJ, ⴱⵔⵓⵔⵉ bruri ‘estar triturat’ √ⴱⵔⵔⵢ
BRRY en relació amb ⴱⵔⵉ bri ‘ídem’ √ⴱⵔⵢ BRY, ⵃⵔⵓⵔⴷ ḥrurd ‘arrossegar-se’
√ⵃⵔⵔⴷ ḤRRD en relació amb ⴰⵃⵔⴷⴰ aḥrda ‘agama de cua espinosa’ (rèptil de la
família dels llangardaixos) √ⵃⵔⴷ ḤRD, ⵍⴱⵓⴱⴹ lbubḍ ‘ésser llefiscós, ésser vescós’
√ⵍⴱⴱⴹ LBBḌ en relació amb ⵍⴱⴱⴹ lbbḍ ‘ésser fangós’ √ⵍⴱⴹ LBḌ, ⵏⵏⵖⵔⵓⵔⵎ
nnɣrurm ‘enravenar-se’ √ⵖⵔⵔⵎ ƔRRM en relació amb ⴰⵖⵔⵎⵉ aɣrmi ‘pinyol de dàtil’ i
altres mots de l’arrel √ⵖⵔⵎ ƔRM, etc.
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(b) Introducció d’una radical (o més d’una) al principi o al final de l’arrel. Aquesta radical pot ser en
origen o bé un dels nous fonemes introduïts en AS juntament amb els arabismes lèxics que els
contenen (bàsicament /q/, /ħ/ i /ʕ/), o bé un dels fonemes de baixa freqüència en perspectiva
protoamaziga —car no apareixen en lexemes reconstruïts en PA— que, tot i que van preexistir
probablement als inicis de l’arabització, van cobrar rellevància gràcies al fet que també existien
en àrab (/b/, /ʃ/, /ʒ/ i /χ/). Possiblement, la llatinització va ser responsable de la introducció (o
almenys de la difusió) d’alguns d’aquests fonemes de baixa freqüència, particularment /b/,
mentre que /ʃ/ podria haver-s’hi introduït a partir de l’afroromànic. Aquests “nous” fonemes han
estat explotats com a radicals d’extensió d’arrels reduïdes preexistents. Encara que algunes
d’aquestes arrels esteses hagin donat lloc a lexemes “expressius”, la motivació primària
d’aquestes radicals d’extensió és la necessitat d’allargar les arrels a fi de dotar-les de més cos
fonètic, entre altres raons per tal de desfer homonímies. Un fenomen semblant ha passat en
l’evolució del llatí al romànic, en què la motivació d’allargar el lexema va anar de la mà de les
necessitats expressives, en aquest cas bàsicament mitjançant la lexicalització d’afixos de
derivació, com a auris ‘orella’ → auricula (originàriament diminutiu) > català orella, edere
‘menjar’ → comedere (originàriament ‘menjar conjuntament’) > castellà comer. A diferència de
les llengües romàniques, però, en amazic, ultra la major rellevància d’aquest mecanisme, no hi
ha sistematicitat en l’assignació de tal o tal altre radical per a l’allargament de determinades
arrels i, a fortiori, no es pot parlar pas de “prefixos” ni de “sufixos” expressius de derivació,
perquè aquestes noves radicals no havien estat prèviament “morfemes”. Per tant, es tracta
clarament d’un mecanisme d’extensió d’arrels. Aquestes innovacions lèxiques, d’una banda,
palesen la inesgotable creativitat de l’amazic i, d’altra banda, són el principal factor de
diferenciació dialectal, atès que rarament sobreïxen d’àmbits estrictament regionals. La raó
principal per la qual prevalen àmpliament com a nous radicals d’extensió fonemes manllevats i
fonemes de baixa freqüència és òbviament la necessitat de prevenir les nombroses homonímies
que sens dubte es produirien si fossin emprats fonemes genuïns i d’alta freqüència, que donarien
lloc a seqüències radicals que ja “estaven ocupades” —de tota manera, també podem trobar
algunes consonants d’alta freqüència emprades com a radicals d’extensió—. Una segona raó
coadjuvant és que aquestes consonants “exòtiques” fan guanyar expressivitat als lexemes
resultants. Així, per exemple, el lexema estès ⴰⵇⵎⵎⵓⵎ aqmmum ‘boca; morro’ √ⵇⵎⵎ QMM
guanya dues radicals —i, consegüentment, més cos— en relació amb la designació panamaziga
ⵉⵎⵉ imi ‘boca’ √ⵎ M i, al mateix temps, pel caràcter “exòtic” (almenys en origen) que li
confereix l’oclusiva uvular, guanya en expressivitat; com que l’ona expansiva d’aquestes
innovacions és limitada, podem trobar moltes altres variants segons les regions, com ara CLḤ
ⴰⴳⴰⵎⵓⵎ agamum ‘morro’ √ⴳⵎⵎ GMM, CLḤ ⴰⴳⵎⵎⵓ agmmu ‘ídem’ √ⴳⵎ GM i MZƔ ⴰⵇⵎⵓ aqmu
‘ídem’ √ⵇⵎ QM. Entre les extensions radicals que podem trobar en AS, citem sobretot ⴱ- b-,
ⴱⴱ(ⵓ)- bb(u)-, ⴱⵛ- bc-, ⴱⵍ- bl-, ⴱⵔ- br-, ⴱⵄ- bɛ-, ⵛ- c-, ⵛⴱ(ⵓ)- cb(u)-, ⵛⵔ- cr-, ⵛⵄ- cɛ-, ⴼ- f-,
ⴼⵏ- fn-, ⴼⵔ- fr-, ⵀ- h-, ⵀⵏ- hn-, ⵃ- ḥ-, ⵃⵏ- ḥn-, ⵃⵔ- ḥr-, ⵊ- j-, ⵊⵄ- jɛ-, ⵍ- l-, ⵎⵎⵓ- mmu-, ⵎⵏ- mn-, ⵎⵔmr-, ⵎⵄ- mɛ-, ⵖ- ɣ-, ⵇ- q-, ⵅ- x-, ⵅⴱ- xb-, ⵅⵏ- xn-, ⵣ- z-, ⵣⵏ- zn-, ⵄ ɛ-. D’aquestes, les dues úniques
extensions radicals que han assolit una certa consistència semàntica —bé que aplicada a un
nombre força restringit de noms— són els dos primers que oferim en la següent classificació,
mentre que a la resta desistim d’atribuir-los cap valor semàntic precís:
(i) ⴱⵔ- br-, de valor làbilment augmentatiu / pejoratiu / depreciatiu, com a ⵉⴱⵔⴷⴰⵎⵎⵏ
ibrdammn ‘sang barrejada amb pus’ (comú a RIF, RIFO i QBYL) √ⴱⵔⴷⵎ BRDM en
relació amb ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ idammn ‘sang’ √ⴷⵎ DM, CLḤ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ibrgmmi ‘casalot’
√ⴱⵔⴳⵎ BRGM en relació amb ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ tigmmi ‘casa’ √ⴳⵎ GM.
(ii) ⵛ- c- ‘que tendeix a’, com a ⴰⵛⵎⵍⴰⵍ acmlal / ZNT ⵛⴰⵎⵍⴰⵍ camlal ‘blanquinós’ √ⵛⵎⵍⵍ
CMLL en relació amb ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ amllal ‘blanc’ √ⵎⵍⵍ MLL, FIG ⵛⴰⴷⴰⵍ cadal ‘verdós’ √ⵛⴷⵍ
CDL en relació anb ⴰⴷⴰⵍ adal ‘verd’ √ⴷⵍ DL, FIG ⵛⴰⵡⵔⴰⵖ cawraɣ ‘groguenc’ √ⵛⵡⵔⵖ
CWRƔ en relació amb ⴰⵡⵔⴰⵖ awraɣ ‘groc’ √ⵡⵔⵖ WRƔ.
(iii) ⴱ- b-, com a ⴰⴱⵉⴹⴰⵔ abiḍar ‘coix’ √ⴱⴹⵔ BḌR i QBYL ⴱⴹⵔ bḍr ‘fer la traveta’
√ⴱⴹⵔ BḌR en relació amb ⴰⴹⴰⵔ aḍar ‘peu’ √ⴹⵔ ḌR, ⴰⴱⴰⵙⴽⵔ abaskr ‘pota, peülla,
unglot’ √ⴱⵙⴽⵔ BSKR en relació amb ⵉⵙⴽⵔ iskr ‘ungla’ √ⵙⴽⵔ SKR, ⴰⴱⵔⴳⴰⵣ
abrgaz ‘home viril’ √ⴱⵔⴳⵣ BRGZ en relació amb ⴰⵔⴳⴰⵣ argaz ‘home’ √ⵔⴳⵣ RGZ,
MZƔ ⴰⴱⴰⵍⵍⴰⵖ aballaɣ ‘flama, llengua de foc’ √ⴱⵍⵖ BLƔ en relació amb ⵍⵍⵖ llɣ
‘llepar’ √ⵍⵖ LƔ, QBYL ⴰⴱⴰⵍⵉⵖ abaliɣ ‘morca’ √ⴱⵍⵖ BLƔ en relació amb ⴰⵍⵍⴰⵖ allaɣ
‘fang; pòsit, solatge, llacada’ √ⵍⵖ LƔ, CLḤ ⴰⴱⴽⵏⵉⴹ abkniḍ ‘panxa prominent’ √ⴱⴽⵏⴹ
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BKNḌ en relació amb CLḤ ⴰⴳⵓⵏⵉⴹ aguniḍ ‘abdomen’ √ⴳⵏⴹ GNḌ, ⴱⵔⴹ brḍ ‘cagar o tenir
cagarrines’ √ⴱⵔⴹ BRḌ en relació amb ⵔⴹ rḍ ‘fer un pet’ √ⵔⴹ RḌ, ⴰⴱⵓⵔⴽⵙ aburks
‘sabata’ √ⴱⵔⴽⵙ BRKS en relació amb ⴰⵔⴽⴰⵙ arkas i MZƔS ⴰⵔⴽⵙ arks ‘ídem’
√ⵔⴽⵙ RKS, RIF ⴱⵓⵀⴰⵔⵔⵓ buharru ‘lleó’ √ⴱⵀⵔ BHR en relació amb RIF ⵓⵀⵔ uhr
‘guineu’ √ⵀⵔ HR i MZB-NFS ⵡⴰⵔ war ‘lleó’ √ⵡⵔ WR.
(iv) ⴱⵊ- bj-, com a MZƔM ⴰⴱⴱⵊⴹⵔ abbjḍr ‘coixesa’ √ⴱⵊⴹⵔ BJḌR en relació amb ⴰⴹⴰⵔ
aḍar ‘peu’ √ⴹⵔ ḌR.
(v) ⵇ- q-, com a ⴰⵇⵎⵎⵓⵎ aqmmum ‘boca; morro’ √ⵇⵎⵎ QMM i MZƔ ⴰⵇⵎⵓ aqmu ‘morro’
√ⵇⵎ QM en relació amb ⵉⵎⵉ imi ‘boca’ √ⵎ M, RIF ⵇⵉⵛⵛ qicc ‘banya’~ pl ⵉⵇⵉⵛⵛⵡⵏ
iqiccwn, ⵇⵉⵛⵛⵓ qiccu ~ pl ⵉⵇⴰⵛⵛⴰⵡⵏ iqaccawn ‘ídem’, ⴰⵇⴰⵛⵛⴰⵡ aqaccaw ‘ídem’ ~ pl
ⵉⵇⴰⵛⵛⴰⵡⵏ iqaccawn √ⵇⵛⵡ QCW en relació amb ZNT ⵉⵛⵛ icc / ⵉⵛⵛⵓ iccu / ⴰⵛⵛⴰⵡ
accaw ‘ídem’ ~ pl ⴰⵛⵛⴰⵡⵏ accawn / ⵉⵛⵛⵉⵡⵏ icciwn √ⵙⴽⵡ, ⴰⵇⵣⵉⵏ aqzin ‘gos’ √ⵇⵣⵏ
QZN i QBYL ⴰⵇⵊⵓⵏ aqjun ‘gos’ (pejorativament) √ⵇⵊⵏ QJN en relació probable amb
ⴰⴽⵣⵉⵏ akzin ‘quisso’ √ⴽⵣⵏ KZN (potser a causa de la lenició de la primera radical en
els dialectes espirantitzants; cf. ƔDMS agzen i AWJ gzin ‘ídem’).
(vi) ⵅ- x-, com a ⵅⵏⵣⵔ xnzr ‘estar refredat’ √ⵅⵏⵣⵔ XNZR en relació amb ⵜⵉⵏⵣⵔⵜ tinzrt ~
pl ⵜⵉⵏⵣⴰⵔ tinzar ‘nas’ √ⵏⵣⵔ NZR.
(vii) ⵄ- ɛ-, com a ⴰⵄⴷⴷⵉⵙ aɛddis ‘panxa’ √ⵄⴷⵙ ƐDS en relació amb ⴰⴷⵉⵙ adis ‘ídem’
√ⴷⵙ DS, ⴰⵄⴱⵓⴹ aɛbuḍ, ⴰⵄⴱⴱⵓⴹ aɛbbuḍ ‘melic’ √ⵄⴱⴹ ƐBḌ en relació amb ⴰⴱⵓⴹ
abuḍ ‘melic’ √ⴱⴹ BḌ, ⴰⵄⵔⵓⵔ aɛrur ‘esquena’ √ⵄⵔⵔ ƐRR en relació amb ⴰⵔⵓⵔⵓ
aruru ‘ídem’ √ⵔⵔ RR.
(viii) ⵃ- ḥ-, com a ⵜⵉⵃⵓⴳⴳⵔⴹⴰ tiḥuggrḍa ‘a collibè’ √ⵃⴳⵔⴹ ḤGRḌ en relació amb ⴰⴳⵔⴹ
agrḍ ‘coll’ √ⴳⵔⴹ GRḌ, ⵃⵃⵉⵣⵓⵔ ḥḥizur ‘competir’ √ⵃⵣⵡⵔ ḤZWR en relació amb
ⵣⵡⵓⵔ zwur ‘ésser el primer’ √ⵣⵡⵔ ZWR, CLḤ ⴰⵃⴱⴱⵓⴹ aḥbbuḍ ‘panxa grossa’
√ⵃⴱⴹ ḤBḌ en relació amb ⴰⴱⵓⴹ abuḍ ‘melic’ √ⴱⴹ BḌ.
(ix) ⵀ- h-, com a RIF ⴰⵀⵔⴽⵓⵙ ahrkus ‘sabata’ √ⵀⵔⴽⵙ HRKS en relació amb ⴰⵔⴽⴰⵙ
arkas i MZƔS ⴰⵔⴽⵙ arks ‘ídem’ √ⵔⴽⵙ RKS.
(x) ⴽ- k-, com a QBYL ⴰⴽⴰⴼⵔⴰⵔ akafrar ‘nata’ √ⴽⴼⵔⵔ KFRR en relació amb ⴰⴼⵔⴰⵔ
afrar ‘ídem’ √ⴼⵔⵔ FRR, QBYL ⴰⴽⴼⴼⵓⵙ akffus ‘mà deforme o amputada’ √ⴽⴼⵙ KFS
en relació amb ⴰⴼⵓⵙ afus ‘mà’ √ⴼⵙ FS.
(xi) ⵍ- l-, com a MZƔ ⴰⵍⴼⵓⵙ alfus ‘estar sense ajut’ √ⵍⴼⵙ LFS en relació amb ⴰⴼⵓⵙ afus
‘mà’ √ⴼⵙ FS.
(xii) -ⵛ -c, com a RIF ⵇⵎⵎⵛ qmmc ‘fer un petó’ √ⵇⵎⵛ QMC a partir de ⴰⵇⵎⵎⵓⵎ aqmmum
‘boca’ √ⵇⵎⵎ QMM, ⴰⴱⴰⵅⵅⵓ abaxxu ‘insecte’ √ⴱⵅ BX, ⴰⴱⵅⵅⵓⵛ abxxuc ‘ídem’ √ⴱⵅⵛ
BXC en relació amb ⴰⴱⴰⵅⵅⵓ abaxxu ‘ídem’ √ⴱⵅ BX, ⴼⵔⵎⵛ frmc ‘estar esdentegat’
√ⴼⵔⵎⵛ FRMC en relació amb ⴼⵔⵎ frm ‘ídem’ √ⴼⵔⵎ FRM.
(xiii) -ⵢ -y, com a ⴰⴱⵅⵅⵓⵢ abxxuy ‘insecte’ √ⴱⵅⵢ BXY en relació amb ⴰⴱⴰⵅⵅⵓ abaxxu
‘ídem’ √ⴱⵅ BX, ⵓⵀⵓⵢ! uhuy! ‘no!’ √ⵀⵢ HY en relació amb ⵓⵀⵓ uhu ‘no’ √ⵀ H.
(xiv) Notem, finalment, un exemple de l’extraordinària labilitat amb què poden ocórrer les
radicals d’extensió: ⵡⵡⵓⵏⵣⵔ wwunzr ‘sagnar pel nas’ √ⵡⵏⵣⵔ WNZR, ⴳⴳⵓⵏⵣⵔ ggunzr
‘ídem’ √ⴳⵏⵣⵔ GNZR, ⴼⴼⵓⵏⵣⵔ ffunzr ‘ídem’ √ⴼⵏⵣⵔ FNZR, FIG ⴱⴱⵓⵏⵣⵔ bbunzr
‘ídem’ √ⴱⵏⵣⵔ BNZR en relació amb ⵜⵉⵏⵣⵔⵜ tinzrt ~ pl ⵜⵉⵏⵣⴰⵔ tinzar ‘nas’ √ⵏⵣⵔ
NZR.
El caràcter exogen de bona part d’aquestes radicals d’extensió pot donar la impressió errònia
que els mots que les contenen són manlleus, quan, de fet, tant el procediment com els lexemes
resultants són ben genuïns en amazic —encara que, ocasionalment, ens puguem trobar amb algun
paral·lelisme amb l’àrab magribí—, que, en virtut d’un singular bricolatge lexicològic, recicla
materials fonètics de procedència diversa amb resultats sovint sorprenents. Naturalment, aquests
bricolatges no discriminen l’etimologia dels lexemes que motiven les creacions amb extensions
radicals, de manera que poden partir de xenismes. Notem que l’afinitat lexemàtica amb alguna arrel
preexistent sovint no és evident, de manera que podem trobar innovacions lèxiques aparentement
immotivades.

