
ÍNDEX GENERAL

Presentado 7

ÁLEX ALSINA, Tres classes de determinants en cátala 11
EULALIA BONET & FRANCESC TORRES-TAMARIT, Les formes d'imperatiu

seguides de clític: un cas de conservadorisme léxic 37
ANDREU BOSCH I RODOREDA, Algunes consideracions a l'entorn de la

distribució i la sonoritat de les consonants africades en alguerés.... 63
TERESA CABRÉ & MARÍA OHANNESIAN, Seqüéncies de sonicitat

decreixent en cátala i castellá JJ
ELISENDA CAMPMANY JANE, Nova proposta d'análisi deis fenómens

de contacte vocálic entre mots 95
JOSEFINA CARRERA-SABATÉ, Un parell de ments i moltes llengües:

fricatius i africats del lleidatá en nens bilingües i multilingües 123
IMMA CREUS, Els principis de naturalitat morfológica en les formes

de present de subjuntiu lleidatanes 151
NICOLAU DOLS, Calculant distancies. Els límits de l'harmonia i de la

coarticulació cvc en el cátala de Mallorca 175
DOLORS FONT-ROTCHÉS, Emfasis básics de l'entonació en els contorns

del cátala central 193
JORDI GINEBRA, Un cas de neologia léxica i sintáctica: els verbs

formats amb el prefix auto- 217
RICARD HERRERO & JESÚS JIMÉNEZ, Coarticulació i harmonia vocálica

en valencia septentrional 243
JOSÉ IGNACIO HUALDE & MARIAN NA NADEU, Lenició i contrast fonémic

en cátala central i mallorquí 275
JOAN JULIÁ-MUNNÉ, La transferencia fonotáctica en l'aprenentatge d'L2:

el cas de parlants de mandarí que aprenen cátala 295



CONXITA LLEÓ, SUSANA CORTÉS & ARIADNA BENET, Reanalitzant la vocal
neutra barceloniria 321

MARÍA-ROSA LLORET, CLAUDIA PONS & JESÚS JIMÉNEZ, Rara a/is, rara ams.
0 del comportament fonológic especial de les fricatíves labiodentals
en cátala 353

JOAN MASCARÓ, Efectes accentuals i sillábics sobre la distribució
de les vocals mitjanes en cátala central 405

MARÍA-PILAR PEREA, Els imperatius en contacte amb els enclítics
pronominals 427

MANUEL PÉREZ SALDANYA & GEMMA RIGAU I OLIVER, Totz hic viuen ací,
e yo sol no ye pnc viure!: una aproximado histórica ais adverbis
demostratius 459

PILAR PRIETO, Efectes métrics sobre l'agrupació prosódica. El cas de la
resolució de xocs accentuals en cátala 489

DANIEL RECASENS, Sobre l'elisió i el manteniment de la vocal
posttónica medial deis proparoxítons llatins en cátala
1 altres llengües romániques 501

MARÍA DEL MAR VANRELL & TERESA CABRÉ, Entonació vocativa i mot
mínim en alguerés 521

JOAQUIM VIAPLANA, Les classes flexives i la flexió nominal en cátala... 543

índex general 567

568


