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0. Introdución1

Nas descricións fonolóxicas do galego sinálase que os fonemas representados por meo

dos símbolos /b d / se realizan a través de cadansúa parella de alófonos, de modo que

cada un destes fonemas ten unha realización non continua e outra continua. Debido á

súa distribución, acostuma a sinalarse que a presenza dos alófonos continuos se debe a

un proceso histórico de lenición que produciu un abrandamento dos segmentos

oclusivos voceados. Na lingüística histórica galega non se foi máis aló na descrición de

como se chegou a este punto. Este desleixo non deixa de ser sorprendente se se observa

polo miúdo a natureza do fenómeno.

Neste traballo quero mostrar os problemas que esta alternancia lle pode levantar ó

estudoso da gramática histórica, quer desde o punto de vista dunha teoría fonética, quer

desde o punto de vista dunha teoría fonolóxica; deixo para outra ocasión os problemas

do lingüista sincrónico. En § 1 describo os fonos implicados e as alternancias, en § 2

mostro os feitos problemáticos e en § 3 presento unhas breves reflexións nas que indico

os feitos que ó meu xuízo deberan ser investigados para achar unha solución.

1. Distribución e descrición dos alófonos dos segmentos implicados

Aínda que existe un consenso case xeral á hora de sinalar que en galego os fonemas

/b d / presentan nas súas realizacións alofónicas unha alternancia entre segmentos non

continuos e segmentos continuos2, non se dá un acordo tan xeral canto á distribución

dos segmentos nin á súa estrutura interna. Non é esta unha cuestión menor: as

implicacións sincrónicas e diacrónicas son diferentes se nos atopamos ante os alófonos

non continuos fricativos ou aproximantes, ou se poden aparecer tódolos alófonos non

continuos á dereita dos segmentos laterais ou só algúns deles... É preciso saber coa

maior exactitude que trazos se ven envoltos nas alternancias alofónicas e en que

contextos se producen estas, non só para lograr unha adecuación descritiva, senón tamén

para conseguir unha adecuación explicativa.

                                                  
1 Agradezo os comentarios con que Joaquim Brandão de Carvalho, Xosé Luís Regueira e Sonia Colina contribuíron a mellorar

versións anteriores deste traballo.
2 Estas alternancias teñen varias características: a) a distribución dos segmentos alternantes descríbense só con ferramentas

fonolóxicas, sen que sexa preciso referirse a restricións léxicas ou sintácticas; b) as alternancias obsérvanse dentro dos límites das
palabras e entre palabras, sen que sexa preciso tomar en consideración para describilas lindes morfolóxicas ou sintácticas; c) as
alternancias non teñen excepcións e obsérvanse sempre que se dea o contexto fonolóxico adecuado; d) os trazos implicados son
redundantes, xa que os membros das parellas [b] ~ [], [d] ~ [] e [] ~ [] aparecen en distribución complementaria. Todos estes
elementos retratan as alternancias como posléxicas ou alofónicas.



Neste traballo presentarei dúas descricións do fenómeno de alternancia: a primeira, de

índole fonética, empregará un conxunto de trazos inspirados pola teoría de Ladefoged e

Maddieson (1996); a segunda, de índole fonolóxica, empregará un conxunto de trazos

inspirados polas teorías fonolóxicas de Halle (1992) e de Clements e Hume (1995).

1.1. As alternancias

Como xa sinalei, non existe ningún tipo de discrepancia á hora de sinalar os valores

correspondentes dos segmentos non continuos, que son oclusivos orais voceados. Canto

ós alófonos continuos, no presente traballo seguirei a postura hoxe máis aceptada, que

os trata como segmentos aproximantes orais voceados; a razón desta escolla baséase no

feito de que a existencia de alófonos aproximantes está ben testemuñada por meo de

repetidas análises espectrográficas levadas a cabo no laboratorio de fonética do ILG3.

Polo tanto, dou por boas as descricións dos segmentos e dos contextos que ofrece

Regueira Fernández (1996: 121):

The consonants represented in the table above as /b d / are only realized as a plosive
after a pause or after a nasal consonant (and also after a lateral in the case of [d]),
whereas in other positions they have approximants variants [  ] respectively.

Deste xeito, a distribución dos alófonos de /b d / fica como se ilustra en (1):

(1) a) [baso] [den te] [ato]
b) [um baso] [un dente] [u ato]
c) [mil asos] [mil den tes] [mil atos]
d) [o aso] [o ente] [o ato]
e) [d asos] [d entes] [d atos]
f) [os asos] [os entes] [os atos]
g) [te asos] [te entes] [te atos]

1.2. Descrición fonética e fonolóxica dos segmentos alternantes

A descrición fonética que corresponde ós segmentos [b d ] é, como xa dixen,

[oclusivo oral voceado], pois realízanse cunha pechazón total do tracto vocálico,

acompañada de elevación do veo do padal e vibración das cordas vocais; a súa

descrición como segmentos fonolóxicos é [+cons, -soan], [+voz], [-cont]. A descrición

fonética que corresponde ós segmentos [  ] é [aproximante oral voceado], pois

realízanse cunha aproximación dos articuladores bucais tal que non se produce ningún

corte na saída do aire nin ningún tipo de ruído de fricción, elevación do veo do padal e

                                                  
3 Tiago Vidal (1997) sinala para o dialecto galego tradicional de Vigo alófonos oclusivos voceados para /b/ e /d/ en tódolos

contextos (// está realizado pola gheada e, polo tanto, presenta outra serie de cuestións conflitivas); para este autor, os alófonos
aproximantes de /b/ e /d/ aparecen fundamentalmente nos dialectos máis castelanizados. Veiga (2002) defende, sen achegar
probas, que só existen alófonos oclusivos.



vibración das cordas vocais; a súa descrición como segmentos fonolóxicos é [-cons,

+soan], [+voz], [+cont] (véxase Dubert 2001).

As alternancias dos alófonos de /b d / parecen non implicar ningún cambio

significativo no Punto de Articulación (PA). Desde un punto de vista fonético, o PA de

[b] e [] é [bilabial], o de [d] e [] parece ser [dentialveolar]4 e o PA de [] e [] é

[velar]. Desde un punto de vista fonolóxico, os alófonos de /b/ presentan o trazo de

nodo [Lab], os de /d/ o trazo de nodo [Cor] e os alófonos de // presentan o trazo de

nodo [Dors]; estes PA son consonánticos ou principais, PA-C, pois non se refiren a

articulacións vocálicas secundarias, PA-V (Clements e Hume 1995). Con todo, os trazos

[PA-C Cor] e [PA-C Dors] son insuficientes para describir os alófonos de /d/ e de //,

pois [Cor] recobre segmentos dentais coma [l, ], alveolares coma [l, s ], postalveolares

ou palatoalveolares coma [] e, quizais, segmentos palatais coma []; [Dors] recolle

segmentos palatais coma [] e velares coma [,  ]. Polo tanto, para describir os

alófonos de /d/ e // debo botar man dos trazos dominados por [Cor] e [Dors],

respectivamente. Deste xeito, os alófonos [d] e [] especifícanse como [Cor, +ant, +dist,

_estrid], pois realízanse coa punta da lingua estendida horizontalmente nunha área

anterior á zona postalveolar; os alófonos [] e [] cos trazos [Dors, +post], pois

articúlanse levando o dorso da lingua contra a zona velar. En (2a) mostro o conxunto de

trazos fonéticos e en (2b) o conxunto de trazos fonolóxicos que describen os alófonos:

(2a) [b] [oclusivo, bilabial, voceado, oral]
[] [aproximante, bilabial, voceado, oral]
[d] [oclusivo, dentialveolar, voceado, oral]
[] [aproximante, dentialveolar, voceado, oral]
[] [oclusivo, velar, voceado, oral]
[] [aproximante, velar, voceado, oral]

(2b) [b] [+cons, -soan], [+voz], [-cont], [PA-C Lab]
[] [-cons, +soan], [+voz], [+cont], [PA-C Lab]
[d] [+cons, -soan], [+voz], [-cont], [PA-C Cor, +ant, +dist, -estrid]
[] [-cons, +soan], [+voz], [+cont], [PA-C Cor, +ant, +dist, -estrid]
[] [+cons, -soan], [+voz], [-cont], [PA-C Dors, +post]
[] [-cons, +soan], [+voz], [+cont], [PA-C Dors, +post]

                                                  
4 Unha consideración importante sobre o trazo [dentialveolar]: “The term alveolar by itself can refer to sounds that involve the

alveolar ridge and either the tip or blade of the tongue, and thus can describe either an apical or a laminal articulation. For some of
the sounds in the alveolar region there is a traditional term that incorporates both the apical/laminal distinction and a more precise
description of the target region. Thus, dentialveolar is often used to refer to sounds that are articulated in the dental region and
involve the blade of the tongue. The name is appropriate in that it seems that laminal dental sounds always involve contact in the
front part of the alveolar region as well as on the teeth” (Ladefoged e Maddieson 1996: 14).



1.3. Descrición fonética e fonolóxica dos segmentos que conforman o contexto

Todo parece indicar que os segmentos que condicionan a actual distribución dos

alófonos son os situados á esquerda dos segmentos alternantes (Holt 2002: § 2.1). Como

vemos en (1b), á dereita dos segmentos nasais aparecen os alófonos oclusivos de

/b d /; desde un punto de vista fonolóxico, esta clase de segmentos nasais, alén de

conteren o trazo [Nasal], descríbense botando man dos trazos [+cons, +soan], [+voz], [-

cont]. É importante sinalar que as consoantes nasais neste contexto comparten o PA-C

da oclusiva oral que anteceden, polo que deben recibir a mesma especificación de PA-C

cós alófonos de /b d /.

Os datos de (1c) mostran que á dereita dun fono lateral aparecen os alófonos

aproximantes de /b /, mentres que á dereita do fono lateral aparece o alófono oclusivo

de /d/. As consoantes laterais son, desde un punto de vista fonético, segmentos voceados

aproximantes, pois durante a súa articulación o aire corre por un ou polos dous lados da

lingua sen ruído de fricción. Polo tanto, as consoantes laterais parecen cumprir tamén os

requisitos para seren consideradas [+cont] desde un punto de vista fonolóxico; con todo,

esta consideración xa ten sido recoñecida como problemática (véxase, por exemplo,

Holt 2002: § 2.2). Isto non é de estrañar se temos en conta que: a) as consoantes laterais

se articulan impedindo a saída do aire polo centro da boca e b) que o lugar en que se

produce esta obstrución é o que marca o seu PA-C. Por estas razóns serán consideradas

[-cont]5. Deste modo, definirei desde un punto de vista fonolóxico as consoantes laterais

como [+cons, +soan], [+voz], [-cont], [Lat]. Polo que respecta ós PA-C, o segmento

lateral do grupo [ld] é, desde un punto de vista fonético, [dental] (posiblemente, mellor

dentialveolar, que implica tamén laminal); desde un punto de vista fonolóxico é un

segmento [PA-C Cor, +ant, +dist, -estrid]. O trazo de PA-C fonético do fono lateral do

grupo [l] é [apicoalveolar]; a descrición fonolóxica do seu PA-C é [PA-C Cor, +ant, -

dist, -estrid]. Máis complicada é a descrición do PA-C do fono lateral no grupo [l],

que acostuma a recibir unha especificación problemática, froito da confusión entre os

PA-V e os PA-C habitual na lingüística galega6. Desde un punto de vista fonético, este

                                                  
5 “Los sonidos producidos con una constricción primaria que permite que el aire pase a través del centro de la cavidad oral son

[+cont]; los sonidos que se producen con una oclusión sostenida son [-cont]” (Durand 1990: 56).
6 Por exemplo, Martínez Celdrán (2002) considera [palatal] un fono cando “gran parte do predorso da lingua contacta co padal

duro[...]. O diacrítico que expresa palatalización é []”; non define palatalización (p. 34) nin aclara se o concepto se refire a un
PA-C ou a un PA-V; clasifica un fono transcrito [n] como nasal palatalizado e inclúeo pé de [], considerado palatal (pp. 48-50).
Freixeiro (1998) define o fono transcrito [s] como fricativo semipalatalizado, descrito como un fono apicoalveolar cunha “lixeira



fono lateral é [apicoalveolar] cun punto de articulación vocálico (PA-V) [velarizado]; a

súa definición fonolóxica é [PA-C Cor, +ant, -dist, -estrid] cunha articulación vocálica

secundaria, descrita como [PA-V Dors +post]. Está claro que cando pronunciamos este

fono lateral nunha palabra coma [alo] algo a coroa da lingua está apoiada contra a

parte anterior do ceo da boca, o que nos mostra un segmento de articulación [Cor], o

que claramente non sucede cando pronunciamos a nasal de [kaa]7.

En (1d) ilustro como á dereita de calquera vogal só aparecen alófonos aproximantes; o

mesmo vale para as semivogais: houbo [owo], saiba [saja]. A descrición fonética

destes segmentos non é simple; neste estudo vou atribuírlles a etiqueta [aproximante]

(Dubert 2001). A descrición fonolóxica é [-cons, +soan], [+voz], [+cont]. Nin o PA-V

destes segmentos nin o seu grao de abertura inflúe na escolla dos alófonos de /b d /,

pois levarán estas especificacións con independencia do tipo de vogal que anteceda:

[aa] ‘aba’, [a] ‘Eva’, [dea] ‘deba’ (deber)’, [ria] ‘riba’, [ua] ‘uva’.

En (1e, f) vemos que á dereita dos segmentos fricativos aparecen os alófonos

aproximantes; os fonemas /s/ e // son os únicos segmentos fricativos que poden

aparecer en posición de coda no léxico patrimonial. A descrición fonética de [s ] é

[fricativo apicoalveolar sibilante voceado]; a de [] é [fricativo laminodental non

sibilante voceado]8. A descrición fonolóxica para [s ] é [+cons, -soan], [+voz], [+cont],

[PA-C Cor, +ant, _dist, +estrid]; a de [] é [+cons, -soan], [+cont], [+voz], [PA-C Cor,

+ant, +dist, _estrid].

Finalmente, en (1g) comprobamos que á dereita de [] aparecen os alófonos

aproximantes de /b d /. Mentres que describir [] desde o punto de vista da teoría

fonética é fácil, [apicoalveolar voceado batido], a descrición na teoría fonolóxica é

complicada, pois resulta difícil atribuírlle un valor ó trazo [cont] (sería ademais

interesante meditar sobre as posibilidades de establecer a existencia dun trazo [Rótico] e

                                                                                                                                                    
palatalización, intermedia entre [s ] e [], de forma que se aproxima ben dun [] semidespalatalizado, ou dun [s ] semipalatalizado,
que representaremos por [s]” (p. 168); por esta razón cabe entender que para Freixeiro, semipalatalizado e semidespalatalizado
son PA-C. Véxase en Vidal (1993) unha crítica desta tradición.

7 De feito, a velarización de /l/ pode producirse sempre que estea na coda, aínda que o lateral non vaia seguido dun segmento velar,
coma en [mal ] mal, ou, o que é máis indicativo, aínda que vaia seguido dun segmento coronal, coma en [kal  do] caldo. A
velarización pode ocorrer, incluso, en posición intervocálica (Vidal 1997: 322; Dubert 1995: 147-148). En todo caso, existen en
todos estes contextos realizacións con e sen [PA-V Dorsal, +post]. De feito, a aparición deste trazo en posición de coda ou en
posición de ataque pode estar correlacionada con factores sociolingüísticos, de modo que os segmentos con articulación
secundaria sexan máis comúns nos falantes cun galego máis tradicional.

8 “Interdental fricatives are, of necessity, laminal; the constriction is between the blade of the tongue and the lower edges of the
upper incisors” (Ladefoged e Maddieson 1996: 143-144).



atribuírllo tanto a [] coma a [r]). En todo caso, parece non haber problema en

adxudicarlle os trazos [+cons, +soan]; neste traballo atribuireille o trazo [-cont], pois

este segmento realízase cunha pechazón da canle no tracto bucal (aínda que é unha

pechazón moi breve); en tanto que voceado, debemos consideralo tamén [+voz].

En (3a) presento a relación da descrición fonética e en (3b) a descrición fonolóxica dos

segmentos que conforman o contexto:

(3a) [m] [oclusiva, bilabial, nasal, voceada]
[n] [oclusiva, dentialveolar, nasal, voceada]
[] [oclusiva, velar, nasal, voceada]
[l] [aproximante, lateral, dental, voceada]
[l] [aproximante, lateral, apicoalveolar, voceada]
[l] [aproximante, lateral, apicoalveolar, velarizada, voceada]
[V] [aproximante] (onde [V] representa calquera vogal ou semivogal)
[s ] [fricativa, central, apicoalveolar, voceada, sibilante]
[] [fricativa, central, laminodental, voceada, non sibilante]
[] [batido, apicoalveolar, voceada]

(3b) [m] [+cons, +soan], [+voz], [-cont], [Nasal], [PA-C Lab]
[n] [+cons, +soan], [+voz], [-cont], [Nasal], [PA-C Cor, +ant, +dist, -estrid]
[] [+cons, +soan], [+voz], [-cont], [Nasal], [PA-C Dors, +post]
[l] [+cons, +soan], [+voz], [-cont], [Lat], [PA-C Cor, +ant, +dist, -estrid]
[l] [+cons, +soan], [+voz], [-cont], [Lat], [PA-C Cor, +ant, -dist, -estrid]
[l] [+cons, +soan], [+voz], [-cont], [Lat], [PA-C Cor, +ant, -dist,-estrid; PA-V Dors, +post]
[V] [-cons, +soan], [+voz], [+cont] (onde [V] representa calquera vogal ou semivogal)
[s ] [+cons, -soan], [+voz], [+cont], [PA-C Cor, +ant, -dist, +estrid]
[] [+cons, -soan], [+voz], [+cont], [PA-C Cor, +ant, +dist, -estrid]
[] [+cons, +soan], [+voz], [-cont] [PA-C Cor, +ant, -dist, -estrid]

2. Os feitos problemáticos

A pouco que se analice, pódese comprobar como o único cambio natural é o que

produce segmentos aproximantes cando /b d / vai precedido de vogal (1d). Os

alófonos aproximantes coinciden no valor dos trazos fonolóxicos de clase maior [cons]

e [soan] e no valor do trazo fonolóxico [cont] coas vogais; e tamén coinciden no valor

[aproximante] do trazo de constrición fonético; deste modo, o abrandamento creou

segmentos fonéticos e fonolóxicos máis similares: compárense os trazos dos segmentos

das secuencias [ab, ad, a] cos trazos dos segmentos das secuencias [a, a, a].

Pola súa parte, a secuencia [mb, n d, ] representada en (1b) permaneceu inalterada.

Como viamos arriba, as consoantes nasais comparten cos segmentos que está á súa

dereita o valor dos trazos fonolóxicos [cons] e [cont] e o valor do trazo fonético de

constrición [oclusivo]. Fronte ó que sucedía nas vogais, non deixa de ser interesante que

o valor do trazo fonolóxico [soan] da nasal non afecte de ningún xeito ó segmento



seguinte9. Nos tres casos, vemos que a constrición oclusiva relacionada cos trazos

[+cons] e [-cont] se verifica no mesmo PA-C nas consoante nasais e nas consoantes

oclusivas orais contiguas.

Moito máis interesante é o que presenciamos en (1c): o segmento lateral aproximante

[l ] vai seguido de [d], oclusivo, mentres que os segmentos aproximantes [l] e [l ] van

seguidos dos aproximantes [ ], o que parecería significar que o trazo [aproximante]

non se estendeu de [l ] a [d], que son homorgánicos, pero si de [l] e de [l ] a [] e a [],

respectivamente, que son heterorgánicos. Pola súa parte, o segmento fonolóxico [+cons

+soan], [-cont], [Lat], vai seguido de [d ], [+cons, -soan], [-cont], mentres que vai

seguido de [ ], [-cons, +soan], [+cont]; isto parece significar os dous segmentos

homorgánicos do grupo [ld] comparten os valores dos trazos [cons] e [cont], pero non o

valor do trazo [soan], mentres que nos grupos [l] e [l], os segmentos heterórganicos

comparten o valor do trazo [soan], pero non o valor dos trazos [cons] nin [cont]. Como

vemos, é unha distribución confusa, quer desde un punto de vista fonético, quer desde

un punto de vista fonolóxico. Nótese, porén, que [l ] se articula cunha constrición central

total no mesmo PA-C ca [d] (que é un segmento central), mentres que nin o segmento

lateral de [l] nin o segmento lateral de [l ] se articulan cunha tal constrición central no

mesmo PA-C có segmento aproximante seguinte (no caso de [l] isto sería imposible,

pois non existen segmentos laterais labiais). Este carácter de interrupción central nas

laterais é o que nos permite consideralas segmentos con valor [-cont] desde un punto de

vista fonolóxico10. Polo tanto, [+cons] e [-cont] son trazos relacionados co mesmo PA-C

en [l] e en [d], exactamente igual que acontecía coas nasais.

Como vemos en (1e, f), o abrandamento produciuse tamén, sen excepcións, cando os

alófonos de /b d / ían precedidos dun segmento fricativo: [s b] > [s ], [s d] > [s ] e [s]

> [s]. A importancia do proceso radica en que non se produciu unha simple

asimilación dos valores dos trazos do segmento precedente ou dos segmentos

                                                  
9 Isto é comprensible se nos decatamos de que, fóra dos segmentos róticos e dos laterais, non existen nas linguas do mundo

segmentos orais que sexan [+cons, +soan], [-cont].
10 Nótese tamén que, se consideraramos os segmentos laterais como [+cont], seguiriamos tendo unha distribución problemática. No

grupo homorgánico [l d] teriamos que un segmento [+cont] seguido doutro [-cont], mentres que no caso dos heterorgánicos [l] e
[l] teriamos dous segmentos [+cont] seguidos. Polo tanto, non se solucionaría ningún problema e cumpriría buscar unha
solución que explicase esta alternancia e que, posiblemente, sería diferente da que encontrásemos para outros casos (compárese
con [nd], por exemplo). En todo caso, pódese explorar a posibilidade.



circundantes... Se fose así, tralas fricativas deberiamos esperar fricativas, pero o que

temos é aproximantes; porén, fricativas e aproximantes só comparten o trazo fonolóxico

[cont], pero non comparten os valores de [cons] nin [soan], nin evidentemente, o trazo

fonético de constrición [aproximante]. Polo tanto, desde un punto de vista fonolóxico,

tralas fricativas produciuse un cambio de [+cons, -soan], [-cont] a [-cons, +soan],

[+cont]. Como vemos, primeiro, os novos segmentos aproximantes non coinciden co

fricativo situado á súa esquerda nos valores dos trazos de clase maior; segundo, os

novos segmentos aproximantes son cuantitativamente máis distintos do segmento

fricativo situado á esquerda cós vellos segmentos oclusivos, pois comparten menos

trazos e ningún dos valores dos trazos de clase maior. Porén, os novos segmentos

aproximantes comparten co segmento fricativo situado á súa esquerda o valor do trazo

[cont]. Se houbo algún tipo de asimilación, foi o valor deste último trazo, que non é de

clase maior. Cómpre sinalar que, salvo no caso do grupo [], en que ámbolos dous son

[PA-C Cor, +ant, +distr, -estrid], [+cont], ningún dos fonos que se agrupan en (1e, f)

comparten PA-C. Isto é prístino no casos de [s , , s , ], pero tamén é certo en

[s]: descritos en trazos fonéticos, o segmento [s ] é [apicoalveolar] e o segmento [] é

[dentialveolar]; en trazos fonolóxicos, o fono [s ] é [PA-C Cor, +ant, -distr, +estrid],

mentres que [] é [PA-C Cor, +ant, +distr, -estrid]11.

As consoantes oclusivas voceadas tamén se abrandaron a aproximantes tralos

segmentos róticos, que en galego son, en principio, dous, [r] e [], aínda que parece que

tamén existe un segmento aproximante apicoalveolar [] que alterna con []12. Xa dixen

que os segmentos róticos [r] e [], que reciben as especificacións [+cons, +soan],

[+voz], son moi conflitivos en canto á especificación do trazo [cont]. Do visto ata agora,

a especificación deste trazo parece que resulta fundamental para aclarar a evolución dos

alófonos de /b d /. Porén, cómpre indicar que, calquera que sexa a especificación para

o trazo [cont], estes róticos non comparten PA-C con ningún dos alófonos de /b d /, o

que a estas alturas xa está claro que tamén é moi importante para explicar o cambio e a

distribución dos alófonos aproximantes de /b d /. Neste sentido, existe unha
                                                  
11 Nótese que [s] e [] tamén se diferencian no valor do trazo [estrid]; en todo caso, creo que é posible considerar [estrid] un modo

de articulación subordinado ó PA-Cor e non un grao de constrición. De feito, algúns autores consideran que [estrid] non debe estar
subordinado a ningún PA-C.

12 As descricións habituais sinalan que [r] e [] poden aparecer no ataque con valor distintivo, mentres que na coda só aparece [];
con todo, no uso real, calquera destes segmentos pode aparecer na coda, só que sen valor distintivo de ningún tipo; sexa como for,
calquera destes segmentos provoca un alófono aproximante de /b d /.



distribución relacionada á que viamos cos segmentos vocálicos, fricativos e laterais:

aparecen alófonos [-cons], [+cont] á dereita cando non se verifica unha pausa ou unha

constrición [+cons], [-cont] homorgánica á esquerda.

Coda.

A explicación histórica destas alternancias debe atender a dúas cuestións: a) a relación

estreita entre os trazos [+cons], [-cont] do segmento da esquerda (ou da pausa á

esquerda de /b d /) e o valor compartido dos trazos de PA-C nos dous segmentos: [l d],

[mb], [n d] e [] fronte a [s ], [s ], [s ], [], [l], [l], [a], [a] ou [a] (véxase en

Holt 2002 un tratamento desta cuestión); b) a relación entre [cont], [cons] e [soan], de

modo que se explique por que o cambio no valor do trazo [cont] implicou tamén un

cambio nos valores antigos [+cons, -soan]; nótese que en [ab] > [a] os dous segmentos

comparten [+cont] [-cons, +soan], pero que en [s] só comparten [+cont], polo que o

cambio de [+cons, -soan] a [-cons, +soan] non se pode atribuír a /s/.

A falta de espazo non me permite afondar nestas cuestións nin ofrecer unha

explicación xustificada, pero en todo caso quero sinalar que considero que o cambio non

se debeu á asimilación do trazo [+cont], senón a unha lenición das oclusivas orais

voceadas (véxanse en Hock 1991 as relacións entre lenición e asimilación); esta

lenición produciuse en tódolos contextos posibles, pero só neles, pois as posicións de

segmento tras pausa ou segmento tras outro segmento [+cons], [-cont] homorgánico non

son de lenición, senón de fortalecemento. Esta lenición afectou principalmente ó valor

dos trazos [cont] e [cons] e, como resultado, e quizais en virtude dunha restrición

universal, ó valor do trazo [soan], pois non existen segmentos [-cons, -soan]; a lenición

deixou inalterados os trazos distintivos PA-C e [+voz]. Todo isto parece indicar que a

lenición foi guiada, dun lado, por unha tensión os principios de easy of articulation (os

falantes queren transmitir significados co mínimo esforzo posible) e de sufficient

perceptual separation (os oíntes queren entender o significado co menor esforzo

posible; Ladefoged 1993: 267-268) e, por outro lado, unha serie de restricións

universais na combinatoria e relacións que os trazos manteñen dentro dos segmentos e

entre os segmentos.
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