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4.5. CONCLUSIONS

EIs experiments descrits representen un intent d'explo-

rar les tres dimensions físiques que semblen ser importants

per a determinar l'accent en castella: quantitat, intensitat i

freqüencia fonamental. Les combinacions aplicades sobre les pa

raules mizo, jaja i tude, que cobreixen les cinc vocals caste-

llanes, permeten concloure la importancia relativa de les qua-

tre variables estudiades - to, durada, intensitat i canvi de

to.

Com hem demostrat al llarg de la interpretaci6 deIs re-

sultats, el to és la variable més important en la percepci6 de

l'accent, tant ailladament com en combinació¡ de tal manera

que qualsevol combinació que inclogui T sera la que indiqui la

presencia de l'accent. El to fins i tot marcara l'accent quan

s'oposi en solitari a les altres tres variables, tal i com mos

trem al paragraf f.4.2.2.

A gran distancia el segueix en importancia la durada i

per últim la' intensitat, de molt escassa rellevancia en tots

els c�sos(S).

El canvi de to es comporta de manera inconsistent, apa

reixent de vegades com tan important com la durada, de vega-

des com tan poc important com la intensitat. Aixo és degut al

fet que la variable T té un nivell de to més alt que no pas

vT, i essent el nivell de to el parametre més important, T em

quan
mascara el valor de vT totes dues interaccionen. Quan T no és
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pres ent ,
vT apaze.í.x amb el seu valor real, semblant al de D,

tal i com e.s mostra a 4.4.2 .. 3.

De tot aixo es pot concloure que les claus tonals s6n

Lea mé s Lmpor tan t.s per a la percepci6 de l' accent. Les formes

en que es manifesta la prominencia tonal són variades i in

clouen contrasts com to alt/oaix, inflexi6 tonal i to cons

tant.

S'ha de tenir en compte, pero, que el canvi de to no és

sempre pres�nt a la vocal accentuada, a diferencia de les al

tres variables, A causa d'aquest fet el canvi de to sembla te

nir un estatus diferent respecte als altres parametres, i és

difícil de quantificar la seva importancia respecte a ells.

L'únic que podem concloure sobre el seu funcionament és el que

dernostra L' expe r tmerit; marginal (3 .. 3): un canvi de t.o en la vo

cal indica la presencia de l'accerit enfront d'un to constant

1Ilés óaix.

Respecte a les tres variables restants, es pot en cer

ta �anera quantificar la seva influencia en la percepci6 de

l'accent oDservant els resultats del paragraf 3, que estan ba

sats en la parau la mí.zo s

FT - 250,0

FD - 26,01

Fr - 6,28

El to semblq ser deu vegades més important que la dura

da, i aquesta cinc vegades roés rellevant que la intensitat.
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Obviament aquests valors no s6n absoluts sin6 que estan sub

jectes a les modificacions pertinents que s'introdueixen en

estudiar les altres paraules, com queda explicat al para-

graf 4-.4.4.

També hem notat que en absencia de claus tonals, els

factors de durada i intensitat s6n els que marquen l'accent.

Quan aquests dos factors entren en conflicte, predomina la

durada .

....

Es interessant d'observar que aquests resultats es

correlacionen amb els obtinguts en experiments complementa-

ris per Bolinger i Hodapp (1961), Contreras (1963) i Quilis

(1911). En particular, Contreras va demostrar que l'efecte

de l'accent pot ser aconseguit amb una inflexi6 tonal ascen

dent o descendente Amb les excepcions ja esmentades, aquest

resultat coincideix amb el del nostre experiment marginal

sobre el canvi de to i amb els resultats del paragraf

4.4.2.3: quan el to absolut no entra en joc, la inflexi6 to

nal és la indicaci6 predominante També coincidim amb aquests

investigadors en el fet que quan les claus tonals no s6n

presents, l'accent és marcat perceptivament per la durada i

la intensitat, predominant la primera. La coincidencia de

resultats en experiments i dades diferents atorga fiabili�

tat tant al disseny experimental com a les seves troballes.

Els resultats d'aquest experiment estan d'acord amb

la major part d'investigacions realitzades fins ara sobre

la naturalesa física i perceptiva de l'accent en diferentes



llengües. Un interessant recull d'aquestes investigacions

secundari" (p!g. 326) (9 )

apareix a Quilis (1981: 320-326), el qual després d'analit-

zar-les conclou que "hi ha acord gairebé general en desta-

car la freqüencia del fonamental com a índex de l'accent,

seguit per la durada; la intensitat queda com a índex molt

Finalment,ens permetem de repetir que la percepció

de l'accent en la parla real depen de la complexa interac-

ció d'un cert nombre de factors. EIs experiments de la me-

na que hem descrit requereixen una simplificació drastica

l'accent i, fins i tot així, hi ha encara un cert nombre

de les condicions en que s'efectua la identificació de

,

de factors que no poden ser controlats fins que es realitzin

nous estudis sobre el tema. L'estructura de formants i la

qualitat conson!ntica poden també jugar un paper important

en la identificació de l'accent.
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4.6. SUGGERlMENTS PER A UN NOU EXPERlMENT

Es cIar que aquest experiment ha estat un d'explora

ció i per tant que els seus resultats no són definitius.

Ates que no es tenia un coneixement previ de la im

portancia de les variables, ha calgut captar una amplia

gamma de possibilitats per veure "per on anaven els trets".

Aixo ha exigit doblar el nombre d'estímuls per esbrinar si

els mateixos canvis efectuats a la primera o la segona vo

cal tenien un efecte similar. Com que s'ha demostrat que

existeix una simetria en els canvis, és a dir, que tenen el

mateix efecte independentment de la posició, en un futur es

tudi,no caldria sintetitzar estímuls simetrics, sinó que

els resultats obtinguts en una posició es podrien genera

litzar a les altres basant-se en la simetria demostrada en

aquest experimente

'En �n futur treball caldria esbrinar l'efecte en la

percepció de l'accent de canvis continus i graduals en les

quatre variables. En comptes de triar només els valors ma

xims i mínims com hem fet, seria interessant estudiar va

lors intermedis per esbrinar si aquests canvis graduals es

perceben de manera categorica o contínua. La percepció con

tínua de la variable vindria representada per la següent

corba:



% de

id. de
...

cvcv

1 3 5 7

valor mínim

i la percepció categorica per:

valor maxim

id. de

.

% de

..

cvcv

1 3 5 7

La hipotesi a contrastar es formularia:

H : Si els 8 (o qualsevol altre nombre de) canvis graduals

es perceben de manera continua, el percentatge d'identifica

ció d'un determinat patró accentual als diferents nivells

sera 1 < 2 < 3 e 4 < 5 < 6 < 7 < 8. Si els canvis es perceben

categoricament, 1=2=3=4, 5=6=7=8

Si l'efecte de les variables és continu, com va re-

sultar en el primer experiment sobre la durada i la inten-

sitat (paragraf 1.4), caldria esbrinar si el canvi de la

variable en la percepció de l'accent és dependent o inde

pendent del nivell de la variable. És a dir, si es tracta

d'un efecte lineal (qualsevol canvi té el mateix efecte in-
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cremental) :

% de

id. de
�

CVCV

1 3 5 7

o si, al contrari, �s no-l�neal:

% de

id. de
�

CVCV

1 3 5 7

L'efecte �s lineal si la diferencia entre cada canvi

consecutiu �s constant, i �s no-lineal en cas contrari. Cal-

dria esperar, a priori, que l'efecte fos no-lineal, com la

majoria de les funcions psicofisiologiques, �s a dir, que

un cert canvi tingu�s una influencia m�s marcada quan esti-

gués a un nivell intermedi la qual cosa dembstr.aria que els

parlants s6n m�s sensibles a les variacions al voltant del

llindar.

Un experiment d'aquest tipus, on les quatre variables

es canviin contínuament i gradualment, permetra d'investi-

gar els canvis mínims a que s6n sensibles els parlants. A

l'experiment pilot sobre la durada i la intensitat es va de

mostrar que 5 dB en intensitat i 10 mil.lisegons en durada

feien canviar significativament la identificaci6 de l'accent

d'un model accentual a l'altre, la qual cosa prova que els

parlants varen acusar aquests canvis tan petits.



APENDIX 1

Fulls de resposta per a l'experiment sobre .la percepció de

l'accent.
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EXPERI!4ENTO SOBRE LA PERCEl?CION DEL ACENTO

.NOltmRE ••••••••• �.••_. • • • •••

, _"
.

¿ QUE PALABRA ES ESTA?

I I

2.MIZOD rr11ZOO
I I

3. MIZO c::I MIZO c:J
, /

4. MIZO CJ MIZO O
I 1._

5. MIZO O MIZOU
I . /

6. TUDEO TUDEO
I /

7 •. r4IZO 1 I MIzoD
"

I I

8. MIZOD MIZOD

9. MIZ6D rwrfzo O
/ I .

.10. JAJAD JAJAD

/ I
.

11. MIZO O r,!IZO. O
I I

.12.MIZOD MIZOa
I I

13 • 11IZO O MIZO O
I I

14. TUDED TUDE CJ
I I

15.M1ZOrl MIZOD
I I

16.MIZO I� MIZO l-I'
/

17.JAJAD
I

18.MIZO O
. 19.JAn O

/

JAJAD
r

�tIZO O
/

JAJAD

--_. .. _-

María José Solé

Enero 1981 •

/
I /
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I

�1. MIZO.tJ MIZOCJTUD3D
. ....
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25. MIZO .
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/

.

/
.

.
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I

MÍZO 11
1 I
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I I
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MIzoD 49. MIZOD MIZOCI
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30. MIZO O 50 • JAJAj I JAJA!,

/ I

31. JAJAO JAJA CI
/ /

32. MIZO O MIZOCJ
I I

33. TUDEO TUDEI l.
.

/ /
34. r.tIzo t:J M1ZO-r=!

l' I

'35. !tlIZO O MIZO 1,:]
/ I

36.MIZOD !,1IZO I I
I I

3i .MIZO tJ ��:1ZO D
I /
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I I
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I /
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APErmIX I1

Aquestes taules representen el valor de cada una de

les variables en totes les seV€s possibles combinacions.

La primera columna de valers corresp6n al % de id. de CVCV

per a la combinaci6 a l'esquerra. Les segUe�ts columnes

representen el va.lor afegit par cada. w.riable a aquestes

comb.ínacd ons ,

T�ula l. Efecte de l'addici6 de les variables en requadre

'a vT (aquesta oposada a un� variable).

�
vT « ) D 48.5 15.8

v.r ( ) I 63.5 11.8

vr ( ) T 21.2

w W
15.2

15.6

0.6 14.4

Taula 2. Afecte de l'addici6 de les variables en requadre

a T (aquesta oposada a una variable).

� liJ �
T ( �D 64.1 0.2 13.3

T f---+ 1 72.5 2.5 7.4

T f----+vT 77.8 -2.2 0.3

Taula 3. Efecte de l'addició de les variables en requadre

a I (aquesta opesada a una variable).



[i] EiJ �
I4 } D 44.3 38.1 19.4

I ( )VT 36.5
.

39.1 19.7

I' � T 27.5 -5.7 16.2

Taula 4. Efecte de l'addici6 de les variables en requa,rITe

a D (aquesta oposada a una variable).

� @] 0
D ( ) 1 55.7 24.2 23.1

D�vT 51.5 26.6 4.7

De ) T 35.9 -0.3 -2.2

Taula 5. Bfecte de l'addici6 de les varibles en requadre,

a la combinació T + x (oposada a �� variable)

m [[l
T +vTE ) D 64.3 5.7

T +vT � 1 75 1.2

[!iJ [pJ
-T + I ( )D 82.4' -12.4

T + I�vT 75.6 o

Ivrl [TI
T + D �I 79.9 ''';'3.7
T + D �vT 78.1 -2.5

T�ula 6. Efecte de l'addici6 de les variables e� requadre
a la combinaci6 vT � x (oposada a U�� variable).

296
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[Lf [QJ
vr .... I f ) D .63.7 6.3

v:r + 1 f ) T 21.8 23.9

00 [D
vT + D , � I 78.2 -2.6

vT + D �T 35.6 10.1

Taula 7. Efecte de l'addici6 de les variables en requadre
a la. combinaci6 D + x (oooeada a una variable).

D + 1 ( �VT

D + 1 < � T

56.2

33.7 12

Taula 8. Efecte de l'addici6 de les variables en requadre
.

a D (oposada a dues var-í.ab.Le s ).

D< �T-+vT

D< )T-+ 1

D +-4 vT -f. 1

35.7

17.6

36.7

[JJ
1.2

16.2

36.8

Taul� 9. Efecte de l'addici6 de les variables en requadre

a 1 (oposada a dues variables).

1 < ... T � vr

I�T-+D

I �vT -+ TI

25

20.1

21.2

�
12.9

6.8'

45



Taula 10. Efecta de l'�ddici6 de les variables en requadre
a vT (oposada a dues variables).

w � [i]
vT ( ) T + D 21.9 r-

.?

vr ( ) T t 1 24.4 9.4

vr� D + 1 43.8 19.3

Taula 11. Efecte de l' ad.dici6 de les variables en requadre
a T (oposada a dues variables).

m []] @]
,

T ( ) vJ: + D 64.4 1.8

':r � v-r + 1 78.2 -5.1

T E � D + r' 66.3 -3.2



-

x= 0,528

APENDIX ¡.II

Analisi de la variancia de la inflexió tonal (qtadre 2)

on N= 160 x 8 = 1280

2
k (�x)2SS = ¿_ x - ¿

w -- = 298,26nk
on k= 8 caselles

nk= 160

graus de llibertat: k(nk-l)=1272
n = 4 (nombre de columnes)

e

graus de llibertat: 3

= 0,427 on

e

SST= 19,05

SSvT)(r 1,254

S�T/3
FVT= SS /1272

= 0,61
-

w

g. de 11.: 1

g. de 11.: 3

'If*

F = 1,79
ví ... T



....

APENDIX IV

Analisi de la variancia del to, inflexió tonal,durada i intensitat (quadre 1)

- 2

SStotal= z.. (x-x) = 319,034
N

= 257,582

=

on x = 0,4725
N = 80 x 16

on k = 16 caselles
n = 80

k
graus de llibertat=k(nk-1)=1264

on n = 80 x 8

graus de llibertat: 2-1=1

(� n)2
- -- = 50,94N

F =

SST/1
250,0**SS /1264

=

T
w

SS F g.ll.

T 50,94 250 00** 1,

vT 0,8 3 92* 1,

D 5,3 26,01** 1
" 1 .1,3 6,28* 1

TxvT 0,48 2,35 1

TxD 0,98 4,81* 1

TxI 0,5 2,45 1

vTxD 0,3 1,47 1

vTxI 0,0 0,0 1

DxI 0,07 0,34 1

La significativitat de les F ha resultat de comparar-les amb

F1 1264=3,84 (6,64) per 5% i 1% respectivament.
,



APENDIX V

.301
/

Quadres de l'analisi de la variancia de les combinacions que

apareixen al quadre 1.

Els següents quadres combinen un a un els quatre parametres i

mostren els resultats que se'n deriven. Al marge del quadre aparei

xen els resultats associats a les variacions d'un sol parametre sen

se tenir en compte els altres. Els resultats estan expressats en %

d'identificació de mízo, quan els parametres afavoreixen la percep

ció de mízo o mizó, segons s'indica.

mízo
T

mizó

vT
mízo
mizó

mízo
mízo

67,78
66,61

31,85
22,78

49�81
44,69

mízo '67,19

mízo

27,31

T

mizó

D
mízo
mizó

mízo
mízo

70,90
63,49

36,52
18,10

53,71
40,80

mízo 67,19

mízo

27,31

T

mizó

1
mízo
mizó

mízo
mízo

68,40
65,99

32,45
22,18

50,42
44,08

mízo 67,19

mízo

27,31

D

mizó

vT
mízo
mizó

mízo
mízo

57,78
49,65

41,85
39,74

49,82
44,70

mízo 53,71

mízo

40,80

D

mizó

1
mízo
mizó

mízo
mízo

56,20
51,23

44,65
36,94

50,42
44,09

mízo 53,72

mízo

40,80

1

mizó

vT
mízo
mizó

mízo
mízo

53,08
47,78

46,55
41,61

49,82
44,70

mízo 50,42 44,08



APENDIX VI

Mostra deIs fulls d'ordinador amb binformació de la síntesi

Aquests fulls contenen els valas utiJi. tzats per a la síntesi de Ls

estímuls presentats a l'experiment sobre la percepció de l'accent.

Proveim, com amostra, els fulls corresponents a la combinació 53

(quadre 1) de les paraules mizo, jaja i tude. En ells es poden

apreciar les quatre variables en acció: el to, la durada i la in

tensitat afavoreixen la percepció del patró accentual c1cv, mentre

la inflexió tonal afavoreix CVCV.

3�n. ",'
',' ,.,.:,.



1KMON-F-Ille�al COffimC��

.RKLArr ___ o __._._, , _ __. •• _� _o•• o __ • .......__
• . __ ••• •• __ •••. _. __ • ••••• ...... , _ : .... • __ ... __ , _

WELCOME JO KLTEXC. VERSION 3 ocrODE.<. 1978

rYf'E M FOf� MENU

• __ • - ' •• __ •••• 0 , •• • ••••••• •
._. h o, ••• o- __ ,_, _ •• _

KLATTNEWS:USE @WV AND @PR TO LIST WAVE FILES AND
PARAMETER FILES RESPECTIVELY

NEXT:
F
FETCHf'ARAMETEr� NAMf�",,=>MZ5J·· ------ ----------.-----

NEXT'L
ENTER60CHAf,S 1 {I-- >

----------- -------------_ ---- .. _. __ ._--_.

, Combinacióo 53. (quadre 2)

dé--I1-é-stímul--ffii'zo
--

[lATE: 23-NOV-80 SIGNAl.. MAX �

GLOBALPARAMETERS
F4C/f'SW F GL TRES D Gl. TRES F Gl T ZRO B Gl T· ZRO . . . B4 .- .' . F5 .. . - . o. li5 F6

J:300....-- 0- ..
· ---.- .-- .... - 0·--------------- 100 --------1500- .. ------.. óOOO .. ---·------250-----..,.�.JB50-__,_-- .. ·--20O'·------4�00

BNSLPOL[c
100

MSECAV
O.12
s,24
10.35
H�.47
20.5B
zs,50
.':30.-fjB..

35.5B
40.SU
4�j.-5B-

so.58
¡;;0l:'_suJ,J.

60.50
65.58
'lO.sa
7b.-5H
ao,�:;O
ss,:�jO
90.�:jB
9:�j•bO

I
..!

L

-1

[«6 F NSL f'OL
--1000 - - - - --- -250 ....

NSL ZRO F RAD ZRO SAMP RATE SAMP/LINE SCAL AMP BGLT RES2 NOT USED NO. CAS FOR COR SW NOT USED

100·· ... -- - - 99------- - --10000 .. - --- --- - .. -- 50--- -- - --------4� .... ---·-------;WO------·--- .. -- 0------- .. ----- .. -.----5 ----_.------ --1------------· -----·0

AF AH AS FO Fl F2 FJ NI AN Al A2 A3 A4 AS Ah AB - Bl 82 BJ
O -oo- o. O . 1 a 1 .. - ::.WO--·l1 00 -2150 250 .-- 0----- o - -o -- 0- -- 0-- 0--··-0--0---60-110-.. 1-30
o o o 181 200 1100 2150 250 o o o O o o o o 60 110 130
o o O 181 200 1100 2150 250 o o O o o o o o 60 110 130

.(). -o o - 181------200 .. 1100 - 2150 --2fiO---- o - . o -- ()----O-----O-- .. O-�O----O---hO---l-H-)--la()---- ------------- -----.

o () o 181 200 1100 2150 250 o o o () o - o 0·- O 60 110 130 -'.

O O () 181 200 1100 2150 250 O O o 0- O -o o O 60 110 130

O --- () - () -.- 181 ---- 200 -1100- 215()--2�0--·0 -- ()---- o --O -- 0---0 ---�-�() ---60 --110--1-30--·---------·--------_
o o O 181 200 1100 2150 250 o O o o o o o o 60 110 130
o o o 181 200 1100 2150 250 o o o o o o o o 60 110 130
o - o - O ----181 .. - .. -200 -1100·-2150-2f.�O-.. o -- 0·--0·--0 - 0---0-- 0----O---60---1-1(}--1-JO------·------ .. -�·-----------------

O· o o 181 300 2250 2700 250 O JO 28 2�) 25 20 20 -o· 90 110 110 .

O o o 181 300 2250 2700 250 o 40 35 30 30 20 20 - o 90 110 110---

o O- () 181 300 2250 2700 2tiO---0-t.jO-43-3f,;··3§--20·-20·...:..-O-----90·-11-0··110--------------- .. ---.------------ .. -- .. -----.--.-

o o o 181 300 2250 2700 250 o 60 50 40 40 20 20 o 90 110 110
o O o 181 300 2250 2700 250 o 60 50 40 40 20 20 o 90 110 110
() . () o 181- .. - 300 2250 2700 2§() - o 60--5()·--40- 40 ·20·-20---0----90--1!0---110--- .. ------------·-----------·-·----

o O o 181 300 2250 2'100 250 o 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110

o o O 181 300 2250 2'100 250 O 60 50 40 40 20 20 o 90 110 110

() () () In! ;300 22�)() 270() 2:7;0 o so 50 40 40 20 20' -o-----�-o 110 110

() () () 1 (1 1 . ]()() 22ti() 2100 -...1250 .-. () -60 . 50 40 --40-<�O -26----t) ----9()- 110 -110 - . __ .. --------_ ... _-.-_... _--

o"'It,· '\ '\ ....'.'�,'\ ")0::-/\ (\.: 1\ o::;{) /1() �o ':10 ':I() () 90 1" o 1 -, ()



y�. �� o o o 181 300 2250 2700 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
100. 58 O O O 181 300 2250 2700 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
105. 58 O O O 181 300 2250 2700 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
110. 58 O O O 181 300 2250 2700 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
115. 58 O O O 181 300 2250 2700 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
120. 58 () O --0···t81 300-2250 2700,250- -O 60-50 -40' 40-20-20-'-'0---90"110110 --.- .. - -----------.----- ... - ... -.

125. 58 O O O 181 300 2250 2700 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
130. 58 O O O 181 300 2250 2700 250 O 60 50 �O 40 20 20 O 90 110 110
135. 58 O· O O 181 300 2250 2700 250- -0--60 50 -40 40 20 20-- () -' 90 -H.O -110 - .... - 0- .. - ......._-- - - _. _.

140. 58 O O O 181 300 2250 2700 250 O 60 50 -40 40 20 20 O 90 110 110
145. 58 O O O 181 290 2219 2700 250 O 58 46 38 38 18 18 O 90 110 110

- - -- - -150 ..
· 58 oo - O··· O O .. ·-181-- 280-· 2188 .. �700 250- O 55 43 -'35-- 35-· H:; - 15--· J)--- 90 -110-- 110 _ .. .:..- ..... - ...

155. 58 O O O 181 270 2156 2700 250 O 53 39 33 33 13 13 O 90 110 110
160. 44 O O O 181 260 2113 2700 250 O 50 35 30 30 10 10 O 90�110 1.10
165. -29 7 .. O O 179 .. 287 -1775- 2493 250-' e -33 23"'20-20 -. 8 '- 8 19- 143 -113 140
170. 15 14 O o 176 313 1438 2287 250 O 17 12 10 19 5 5 38 197 117 170
175. O 21 O O 174 340 1100 2080 250 O O O o O 3 3 57 250 120 200

-'-- - 180. - O· 29 ---o -- 0- 171· - 340--1100 -20aO--25&--·--()·--0-_·0 - 0--'--0 --o --0 57 --250- 120 200 ----- ---"--0- ._- --- ---

lB5. O 36 O O 169 340 1100 2080 250 O O O O O o O 57 250 120 200
190. O 43 O o 167 340 1100 2080 250 O O O O O O O 57 250 120 200

- ·195.· 0--43 - 0 .. - O· -164 _. 340 --1-100--2080 -250 -·-0 --o - o - .. 0--0- --o ---0 57 -250 -120 200 . oO-' .--- -'--'-' -. • -.' ..

200. O 43 O O 162 340 1100 2080 250 O O O O o o o 57 250 120 200
205. O 43 O O 160 340 1100 2080 250 O O o O O O o 57 250 120 200

_o. --.--- -210 •... o 43 .. 0-·_-0 --157 ---340 -1 HH)----2080 -250--· O .. -O--·-�--o---o -- o ---o -57- 250--120--200 -------.-

215. O 43 o O 155 340 1100 2080 250 O o O O o O O 57 250 120 200
220. O 50 o o 152 340 1100 2080 250 o o O o o O O 57 250 120 200
225. ··-044 0--0--150 - .. 340 1100·-208()---2§O·---0- --0---0-0- 0----0-·---0 57 250 120200-·-- .... ·-·

230. o 39 o O 148 340 1100 2080 250 o o o o o O o 57 250 120 200
235. O 33 o o 145 340 1100 2080 250 o o o O o o o 57 250 120 200

I),jl _

• -- oo •• -----. 240.- -. 8 28 -- o .. o - 143- - .. 341---116§-·2150 -250- - {) -.. 8--·--,-- ó----{)--- -1-----1-- .. 48- -223- 118--185-·----------- - ----- ".-0-- -'--"- -- "-oO-' .- - --

¡,

245. 16 22 o o 141 343 1229 2220 250 o 17 13 11 10 3 3 38 197 117 170
250. 24 17 o O 138 344 1294 2290 250 o 25 20 17 15 6 6 29 170 115 155
255." 32--11 O ---o· -136 --345 -1359--2360---250---0-·33--26·---22-20---]---7-1-9-143-113-·1-40 ---.- .. _- .. -

260. 40 6 O O 133 347 1423 2430 250 O 42 33 28 25 9 9 10 117 112 125
265. 48 O O O 131 348 1488 2500 250 O 50 39 33 30 10 10 O 90 110 110

-270.· 48---0---0--0 -134--384-1388-2443-250---0 53 39 .. -3-3 33-1-3 13--0 -,90-110-110, .. ---··_-· --- .. -.-

275. 48 O O O 136 402 1300 2414 250 O 54 41 34 34 14 14 O 90 110 110
\

280. 48 O o O 139 420 1213 2386 250 O 56 44 36 36 16 16 o 90 110 110
-285.· 48- O . O -0- .. · 142 ·439 1125 -2357· 250 . O 57 46- 37 37- 17 -17 .. o 90 -110 110 - ._- .

290. 48 O O O 145 457 1038.2329 250 O 59 48 39 39 -19 19 o 90 110 110
295. 48 O o O 147 475 950 2300 250 o 60 50 40 40 20 20 o 90 110 110

---.- _. 3()0�-- 48-· O· O -0-·-150----4-75--- 950-2300 250-·-0 60- 5()-40·-40-20-20 . 0-90 110 110--·----·
305. 48 O O o 153 475 950 2300 250 O 60 50 40 40 20 20 o 90 110 110
310. 48 o O O 156 475 950 2300 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110

-315. 48 o o O 158 .. 475 ·9502300 250 o 60 50 40-40 20 20 . 0··90 110-110
320. 48 O o o 161 475 950 2300 ?50 o 60 50 40 40 20 20 o 90 110 110
325. 48 o o O 159 475 950 2300 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110

'/1
_ oo._ _ 330 r 48 -. O -·-0-- 0-·-· 156 - -4'15 950 -2300 --250- .. 0--60-50--40--40 -20 20 O· 90 110 -110 . - .-.-- --- .

335. 48 o o O 154 475 950 2300 250 o 60 50 40 40 20 20 o 90 110 110
340. 48 o o o 151 475 950 2300 250 o 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
345 • 48 - o - o o 1 49- - 475 950 23o O 250 .. - o 6o 5o -4 o . -4 O 2 o 2 O . o - 9 O - 11 (), 11 o
350. 48 o o o 146 475 950 2300 250 o 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
355. 42 o () o 144 475 950 2300 250 O 60 50 40 40 20 20 o 90 110 110

- 360. -35 - o 0-' o - o - 141 ----475 _. ·-950--2300 250 -. o 60 50'-40 40 2()--20 - 0-- 90 11 () 11 ()
365. 29 o o o 139 475 950 2300 250 o 50 43 35 35 20 20 O 90 110 110
370. 23 o o o 136 475 950 2300 250 O 40 35 30 30 20 20 o 90 110 110
375.·16· o () - O 134 ·475-··950 2300- 250 030-28 25 25---20 20 O' 90 tl0 110

NEXTJ80. 10 o o o 131 475 950 2300 250 O 20 20 20 20 20 20 o 90 110 110
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ENTER60CUARS 1[1-->

C..onibinacJÓ 5:J.__(quadr-e . .?)_
de l'estímul jaja

nATE' 28-NOV-80 SIGNAL MAX ::;:

GLOBALF'ARAt1ElEF�S -. -. -' . .... - -- - -- . , .... -- -- ,,-- - "- ,- .. - -- .. _o _

F4C/P SW F GlT RES B GLT RES F GLT ZRO B GLT ZRO B4 ,F5
3300 O O 100 1500 6000 .250 3850

B5
200

F6
4900

B6 F NSL POL
1000 250

BNSLPOLB NSl ZRO F RAD ZRO SAHP RAYE SAHP/lINE SCAL AHP BOLT RE62 NOT USED NO. CAS FOR COR 6W NOT USED
100 100 99 10000 50 60 200 O 5 1 O

HSEC

10.
15.
20.
")r:
...�I•

30.

O.
5.

AV AF AH AS
O JO O O
O 38 O - O
O 42 O O
O 43 O ()
O 45 O ,O
O 50 () O
O ss O

O
O
O
O
O
O

24 . O
6 O

() ()
O' O
O O
O O
O .()
O ()

O
O
o

as,,) 60
40.6 54
45.13 4(3
50.,1942
ss,26 36

60.32 JO'
65.39
70.4�j
75.�i2
80.58
as.58
sa90.
95i.58
100.sa
50105.
110.sa
11::'i.�)8
120.sa
581")!;'..:.."-,.
130.sa
1:55.

140.
1·1�i•
1so•
1ss,sa
160.58
16::'i.�.:;O
1'10.46
1'15.
180.
185.
190.
195.

o
O
O
O
O
O

58 O

58' O
58 O

50 O
O
O
O
O
():-5��j

2320
1224
()2'/

()]3

-.---...---- """'l"""-.------.
-- .. -- . .---- .. --

--1-----
.. · -"-

FO Fl F2 F3 NZ AN Al A2 A3 A4 A5 A6 AP Bl B2 BJ
181 340 1100 2080 250 O O O O O O, O 57 250 120 200
181 .. ·340 1100 �080 �5() - O ---o .- o· ··0---- 0--- 0----0 -57- - 2§O---1-20 ·200
181 340 1100 2080 250 O O O O O O O 57 25p 120 200
181 340 1100 2080 250 O O O O O O O 57 250 120 200
181 340 1100 2080 aso () .. 0-· O---0---()-·-O----0-57· 250--120--200--.-------.--------00--.---
181 340 1100 2080 250 O O O O O O O �7 250 120 200

O 181 340 1100 2080 250 O O O O O O O 57 250 120 200
O 181 -- 340 1100- 2080 250 ---0- --o --o --0-----0 - 0--()-57 -2§0·--120-200-----·· .. --·---�.. ·-----

O 181 381 1130 2132 250 O O O O O O O 57 234 119 197
O 181 422 1160 2184 250 O O O O O O O' 57 218 118 194 '

O 181 463 119()-2236 250 0---0-- 0-0---0----0--0-57--202--117 ·-191-------- .. -----

O 181 504 1220 2288 250 O O O O O O O 57 186 116 188
O 181 545 1250 2340 250 O 20 20 20 20 20 20 57 170 115 185

,

O 181 -586 128() 2392 '-250 - .. O 30 28---25-25---20 -�20--5j1-154-·1-1-4 __ 182-------··----
O 181 709 1370 2548 250 O 60 50 40 40 20 20 57 106 111 173
O 181 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 57 90 110 170

-- O . ·181 - ]§O 1400-2600 250 -- O -60- 60 -40 -40- 20 -20-· 0- .. 90 -·1 lO -1-10 --_.- -�'-"-----'- -. -----" - .. ----- .. ---.--- .. __ .- - .... - __ 00- .. ----- ••• --

O 181 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 .10
O 181 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
O 181 n'iO 1400 2600 250 O 60 50- 40 40 20 20 O -90 -110-110 -- --- --

O 181 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
O 181 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
() 181- 7tH> 14002600 2tiO-0 60 50 40-40 20 20- -0--90 11-0-H.0-· .. ·-·------- .. ------------· .. -,------ .. ---·---------------- .. --- .... - --,,-,,- -"-Oo

O 181 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
O O 181 750 1400 2600 250 O 60 50 10 40 20 20 O 90 110 110
O -o 181 750 14()O- 2600 250 -0 60 50 40'-40 20 20 � 0'-90-110-110 -------- .....---- .... -

O () 101 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 ·0 ·90 110 110
O 0 lUl 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
O . O 181,,--750 1400 ·2600· 250 -- 0- 60- 50--40 -40 -20 -20-----0---90 .. -110- i,10-------
O O 181 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110

O 181 750 14()O 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
O· ()- 181 750 1400 2600 2�)O- O 60 50-40 40-20--20----0' -90-110-110--------,-,,·---·----·--------·---·-·-·-- ,-------. -

".- ... -
.. --------- .. --- .. - .....

O O 181 750 1400 2ÓOO 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
() () 101 nw 14()() 2600 2�.)() O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
O O 181 704 1:56'1 2�i42 250 O' 50 43 35 35 20-20 '-0-110 -11-1--121--------00--... --'--

O O 181 659 1333 2481 250 O 40 35 30 30 20 20 O 130 113 133
() O 101 613 1300 2427 250 O JO 20 25 25 20 20 19 150 114 144
() O 181 �)6a 126:1 2:56'jl 2f::iO O 20 20 20 20 20 20 38 170 -115 t 55 -oO- - .. --. .,---- ..

o () 1/6 :"i22 1233 2::511 zso () () O O O O () �;/ 250 12() 200
1'11 Al/7 12()() 2::_¡�::¡3 zso () () O () O O O �)7 2:':'iO 120 200

------_._._ ._---- ••• _._'. __ •• _._. __ ._- ._,_ " __ O - _ •• __
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() ()

I
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190.O29 O O 176 522 1233 2311 250 O O O O O O O 57 250 120 200
195.O33 O O 171 477 1200 2253 250 O O O O O O O 57 250 120 20020\}.O30 o o 1¿,¿, ... 31 1167 2196 2�O O O' O' O' . \)--0 o 57 2'5\) :..:...:(, 20,)
--"-------205..0-42 O -- O 161 -- 386-11 J3· 2138 ·-250 -- ·-0 -- 0- -o -- O - O--�-- 0'- 57· 250··-t-2()-· 200 -.-.----.

210.O47 O O 156 340 1100 2080 250 O O O O O O O 57 250 120 200
215.O51 O O 151 340 1100 2080 250 O O O O O O O 57 250 120 200
220.O56 () O 146 340 1100 2080 250 O O O O O O O 57 250 120 200
225.O60 O O 141' 340 1100 2080 250 O O O O O O O 57 250 120 200
----230.--0-54-·· O O· ·-136 -340 -1100--·-2080--250---0 --0-· -0---0- �--_·O--0·-57�§O-120--200·-
235.O48 O O 131 .340 1100 2080 250 O O O O O O O 57 250 120 200
240.542 O O 131 391 1138 2145 2�0 O O O O O O O 57 230 119 189
····-245.-1136 -0·-0·- 131 ·-44�3 1175-2210 250--0·---·0·--0·_·()··---0---O--0--57-210---tlB-178-- .... - .-

250.1630 O O 131 494 1213 2275 250 O 20 20 20 20 20 20 57·190 116 166
255.2124 O O 1 33 545 1 250 234 O 250 O 3 () 28 25 25 2 O 2 O 57 10'7 O 115 155
.-_..-.-.�.!60.··-·27-18 - - O· O -. 136 -.- 596--1288-- 2405 250 -.-- O 40-·--35--30 - 30- 20 --20-·{)7--150--11-4 ·-t44---·--·--·· . - -' - .. ' - .

265.3212 O O 138 648 1325 2470 250 O 50 43 35 35 20 20 57 130 113 133
270.376 O O 140 699 1363 2535 250 O 60 50 40 40 20 20 57 110 111 121
.'..�-275.·43.··0 O· O 14�"f- ·-750-·1400 -2600 250· O 60-·-50---40·· 40 -20· 20··· () ·--90 -110 t10 - ..... --. -.-_ ...

280.48O O O. 145 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
285.48O O O 147 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
290.48--0·· O ·0 t49�· 750--1400--2600--250- 0-60 50 40--40-20--20----0---90--110-110-····--·--···-···-·---·-' .. --- .

- --- .. -

295.48O () O 152 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
300.48O O O 154 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
:�():::;..-48-·-0- - () .-. () - 156-·· -75()·- 1400- 2600-·-250-·_· O 60 - 50-·-40 -- 4()- --20 --20 -.- O···· 9()·- t :1 O - t 10 - ... - . - - ----- -- -- ..... --- ... -'.. --. -. ---- .

310.48O O O 159 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
315.48O O O 161 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20?0 O 90 110 110
--..-.--3:"10.48··--0-·-- O - .. O . -159-----7�jO--_140()-· 2600·-2�0 __ o 0--60--·50 -40- 40 -20-- 2() -- 0--·-90 ·-110--·11-0-_·--· - .--. _ .. -. -- ... -

325.48O O O 156 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
330.48O O O 154 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
---3;35..48-(). 0·-0· 152 -. 750-1400-2600-·�5()---·0-60-50-40-4020 20---0--·-90-110--110-··----···-··- -- .. _0.·.·

340.48O O O 149 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
345.48() O O 147 750 1400 2600 250 O �O 50 40 40 20 20 O 90 110 110
..-350.·.48-·--0-O- -0---145-- 750---1-400··-2600-250-·--0�0-�0--40--40·--20-;!() - -0----90--110-·-110--···--------· --.- ... ---.- ... -- .....- -- .. --. ". -. - ..... - .. ---

355.48O O () 143 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
360.48O O O 140 750 1400 2600 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
.---"--".-.365.-39-·--0-· O.··· O .-. 138- -750 ·-1400-..;t600-·-250-- --O-o-50-4J-J5 ···JS ·..;t0- 20-- 0- -·-9-0--1·t-O --1-10----·-·--·-···-- --------

1..370.30O O O 136 750 1400 2600 250 O 40 35 JO 30 20 20 O 90·110 110

Ij
3"75.21.O . O O 133 750 14 () O 26 O O 250 O o 3 O . 28 25 25 20- 2 O . O 9 O 110 110 -. -... . .. . o

I
_._NF.XlJ80..-1-2-O·· -0- --0-----131---750 --1-400---2600--250-----0 ·-20--20 ·-20-20--20-20--- --0- ---90 -1-10--110-- -----.----------- .. ---- - .. - -.-- .-.---.-.-- .. -_._-- .

I'o

I

" _ ... , ••• " ..... ", ... � \J ..... \, .... " ,.1 \.1 .l., " .t. J � J .L ... I ...1

-----,--_--_.- -- .. _---_. - -_ -_. .. -.- - _.

1
I
:'

-_.-._.'-- --- _._.. __ ..... __ ... ; .. _---_ .. - --_--._----

"._------ ---------_.__ ._-_._---- - --_-. __ . ---_.--_._.'_--- --_,_,-_._----- -------_._ - -- - ...------.- _._--�._-

-_._-----�.- -- -- --_.---_._- _. - .,_'.- .. __ ... _-_,--- ..... _.-., ..
" .. _.-_.- ..... -. _.

l·.'-"....---..-...-.-
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FErcuf'Af.;AHETER NAHE--)-TD5J
NE'Xr:L
ENTER60CHARS ID-->

___ __ o __ o • __ __ ._ .. _ CQrntünacJÓ �� _ (q�9.gr� .. � l.
de l'estímul tude

[lATE. 28-NOV-80 SIGNAL MAX ::::

_,. 'o. � ••. � __ ., __ .- __ ._. _. , ..• __ .�_

,

GLOBALPARAMETERS
F4C/P SW F GLT RES � OLT RES F GLT ZRO 8 GLT ZRO 94 F5 B5 F6 B6

3300 O .. Q 100---· --1500- ..
- .. ··6000···----·-·25G-------·3850-.--·-··200----·----4900--------· 1000·

F NSL f'OL
250

BNSLf'OL B NSL ZRO F RAD ZRO SAMP RATE SAMP/LINE SCAL AMP 8GLT RES2 NOT USED NO. CAS FOR COR SW NOT USED
100 100 99 -- 10000 -" -- ... ·50,--- --·--·60 - .. - .... 200 -.---------- -0--------·---6---·---·----- .... 1- - -------·0 ....

MSEC

10.
15.
20.
'")",
.

s:",,1•

30.
35.
40.
45.·
50.
c.-.:;'
..JJ.

60.
65.
70.
75.
80.
al;'J.
90.
95.
100.

105.
110.

115.
120.
125.
130.
135.
140.
145.
150.
1�)5.
160.
165.
170.
17�':;•
100.
jns,

1'1()•

O.
AV

O

O
O
O
O
O
O
o
O
O
o
O
O
o
O

o
o
o
O
o
()
O
o
o
o
() ]�)
()
O
O
O 3�) 24
O
O
O
o
o
o
o
O

o

.::*
J.

AF
o

O
o
o
o
o
O
o
o

O
o
o

O·
()
o
o

()
O
o
()
O

()
O
()
o

3�j 10
�5tj 14
35 19

31 29
26 33
22 30
HJ :58
13 :50

'1 30
4 30
() 30
o 31]

AH AS
o O
o o
o o

()
o

o
o
()
o
o
o
o
o
·0
O
o

O
O
o
o
O
o
o
O
o
o

o
o
O
O

O
O
O
o
o
o
O
o
()

o
O
o

()
O
o

O
O

O
0-
o
O
o
O

()
o
o
O

·0
o
o
O
5

FO Fl F2 F3 NZ AN Al A2 A3 A4 A5 A6 A8 81 82 93
HU -300 1780 �2§0 250 . o --o - O --o· 0--0---0-·0-300 250-300·-------·---·---
181 300 1780 2250 250 o O o o o O o O 300 250 300
181 300 1700 2250 250 O O O o o o O O 3ÓO 250 300
181 300 1780 2250 250-- o .. o . 0- O· .. o o --o ·-0 ·300 ·250· 300
181 300 1780 2250 250 o O o O o o o O 300 250 300
181 300 1780 2250 250 o O O o o O o O 300 250 300
181 - ·300 1780 2250- 250 --0-- O -_ .. O ._ O-·()·· o --0· .. --0 300--250·--300·
181 300 1780 2250 250 o O o O· O o o O 300 250 300
181 300 1780 2250 250 o o O o o o o o 300 250 300

181 ... 300 1780 2250 250 . O ··0 . -o- - o -- o -- O -- o· .. -0-300·250 .. -300--·-- .. ----..... -. --.- .. -.-.--y

181 300 1780 2250 250 o o o O o o o O 300 250 300
181 JOO 1780 2250 250 o o o O o o o o 300 250 300
181 300 1780 2250 250 . o .. o ... o - O -o - . O --o -- o 300 .. 250 -300 --

181 300 1780 2250 250 O o o o o· o o o 300 250 300 .

181 JOO 1780 2250 250 o o o o O o o o 300 250 300
181 300 1 'l80 2250 250 - O· . -0 -- o ·0 - .. o - o . o·· O 300 250 300·----·--·- -- .. -- -- -- ---." -. .. - .. _ ---- -

181 300 1780 2250 250 o o o o o o o o 300 250 300
181 300 1780 2250 250 o o o o o o o o 300 250 300
181 300 1780 2250 250 o o -. o .. o --o -- O .-{) ... O 300 250·300 ...... --.

181 300 1780 2250 250 o O o o o o o o 300 250 300
181 300 1780 2250 250 o o o o o o o o 300 250 300

181 300 17802250 250 .. ·0- .. 0·-0 .. --0··0 ·-<) .. --0·-0 300-2§0 300·· .. ---· .. ·-··-- .. - .... -- ..... ------ ... " .... __ .- ..... -- .. -." ... ,- - ... ----

181 300 1780 2250 250 O O o o O o o o 300 250 300
181 300 1700 2250 250 o O o o o o o o 300 250,300
HU 300 1780 '22�5{} 250·· .. 0 .. 0 ...... 0- .. · o .. O .. 0- - o - o '300-' 250- -300-· .. -- .... --- -- ... -

101 300 1780 2250 250 o o o 53 43 45 45 o 300 250 300
181 300 1715 2250 250 o 4 3 53 43 45 45 o 300 250 300
181 JOO 1649 ·2250 250··· 0· .. 8 - ... ] ·53 43· 45 45-· G· 300 .. ·250--300 . --.----... -''''''. -, ---- - .. - ...

181 lOO 1584 2250 250 o 12 10 53 43 45 45 o 300 250 300
181 300 1519 2250 250 o 16 13 53 4J 45 45 o 300 250 300
181- 300 1453 2250 25()" o 20 17- 53 ,43- 45 ·45 -- 0·300 250--300 .. - ------·-· .. - - .. -- ---. -- .- ..

- _-.,.-- ,-
---.- ...

181 lOÓ 1308 225() 250 o 24 20 53 43 45 45 o 300 250 300
181 300 1323 2250 250 o 28 23 53 43 45 45 o 300 250 300
181 . lOO 1257 2250 250 o -32 27 53 43·45 45 .. o 300 250 300 --· .. · .. · -- -.-- -- .

181 300 1192 2250 250 o 36 30 53 43 45 45 o 300 250 300
181 300 112'l 2250 250 o 40 33 53 43 45 45. o 300 250 300
181 lOO 1061 2250 250 o 44 3'/ 5:3 43 45 45 o 300 250 300 '''''. '.'" ...

181 300 996 2250 250 o 40 40 53 43 45 45 o 300 250 300
lBl 300 931 2250 250 o 52 43 53 43 45 45 o 300 250 300

.... _-.-_._-'.- - --�_._�_. - �.. �--.
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, I ••• _ ••__ ", _.1 \1 \1 '11 J '1\1 :.I.l At.:\ Al �I 4 �i () .H)l) :.:.� :.1 () J O O
190. O O 38 O 181 300 931 2250 250 O 52 43 53 43 45 45 O 300 250 300
195. 58 O 32 O 181 300 865 2250 250 O 56 47 53 43 45 45 O 265 227 268
200. �8 O 25 O 181 - 300 800 2250 250- O 60 50 6343-45-45--0 1230 1203 237--
205. 58 O 19 O 181 300 800 2250 250 O 60 50 53 43 45 45 O 195 180 205
210. 58 O 13 O 181 300 800 2250 250 O 60 50 53 43 45 45 O 160 157 173
215. 58 O 6 O 181 300 800 2250 250 O 60 50 53 43 45 45 O 125 133 142
220. 58 O O O 181 300 BOO 2250 250 O 60 50 53 43 45 45 O 90 110 110
---225. 58 -O - O O lBl 300 -BOO 2250 250'--0--60-'50 ·53--43-45--45 -'0--'9&- 110--'110-- - .. ----- --

-
-.

- --- .

230. 58 O O O 181 300 BOO 2250 250 O 60 50 53 43 45 45 O 90 110 110
235. 58 O O O 181 300 800 2250 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
240. 58 O O· O 181 .. - 300 --- 800 2250 ·-i!!:'iO . O 60 50 40 40 20 -20 ---O .-. 90",-110 110
245. 58 O O O 181 300 800 2250 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
250. 58 O O O 181 300 800 2250 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
255. 58- 0- O - O ·-181-· 300·-··800 -2250 250··-0-60- 50 40 -40 20 20--··()--'90·110--1tO-----··-····- .. -.- - '-.' .- ..... - ....

260. 58 O O O 181 300 800 2250 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
265. 58 O O O 181 300 800 2250 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
..,...-·270f-- 58 - O O O 181 300- - 800-- 2250·250- -o 60- 50- 40,- 40 - 20-,20 .- -6 '--90 -110 110 -'-' .,--.-. - .. - -

275. 58 O O' O 181 300 800 2250 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
280. 58 O O O 181 300 800 2250 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
285.58 O O· O· 181 ·;300- -800-2250-250·-0·60-50·40-40--20 20-0---90--110-110-·· --- __ o - .-- .---

290. 58 O O O 181 300 800 2250 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
295. 58 O O O 181 300 800 2250 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
300. ·58 0- 0- 0--·181---300·800- 2250·-250 ·-0 60 50 40 40·20 20----()·--90--110·1-10-- .. -.

305. 58 O O O 181 300 800 2250 250 O 60 50 40 40 20 20 O 90 110 110
310. 58 O O O 181 303 863 2284 250 O 53 44 35 35 18 20 ;3 104 108 121
111
-----.··---315. 58 0·-· -O -0--181·-···305- 925--2318· 250·--0-45--38--30-30--15--20·--5-1-18·-105-133 _ ... -. --'---.. -.-'-'-"---'"

320. 58 O O O 181 308 988 2351 250 O 38 Jl 25 25 13 20 8 131 103 144
325. 58 O O O 181 310 1050 2385 250 O JO 25 20 20 10 20 10 145 100 155
330. - O - O O 0-· 179--·- 313· -t 113-2419-·250 -·-0··23 _19- 15 -··15-·- 8 ·-·20 -·-13 159·· -98 ··t6é -. -.- - -_.- .. _.

335. 1 O O O 176 J15 1175 2453 250 O 15 13 10 10 5 20 15 173 ·95 178
340. 2 O O O 174 318 1238 2486 250 O 8·6 5· 5 3 20 18 186 93 189
345.· 4 ··--0 - O 0- 171·---320 ·1300--25:20-·250·--·-0--0--0---0-----0-·-··0--·20-20-200--90--200------···---·---
350.. 7 O O o. 169 320 1300 2520 250 O O O O O O 20 20 200 90 200
355. 8 O O O 167 320 1300 2520 250 O O O O O O 20 20 200 90 200
360. 10 . O - O O - 164 - -- 320 1300·- 2520 250 _. O .

- 0----0 -- 0-·-·0 .- 0·20· 20 ·200---·-90 - 200----·--··-- .- .. -- -."- - . _.... . .. - - .-.

365. 12 O O O 162 320. 1300 2520 250 . O O O O O O 20 20 20.0 90 200
370.. 13 O O o. 160. 320 1300 2520 250 O· O o. O Q O 20 20 200· 90 20.0
.----..-375. -14 O· () .. O -- 157--·320 - 1300--25:;!0 -�50--. -O -- 0--.·0-·_·0··---0 ······0·_·20-·-20· -200····.90 ·-200·-·---···--··-·- ----- .. --- - .. - ..

- --.--.- --_.-- -- - .. ---

J"
380. 16 O O O 155 320. 1300. 2520 250 O O O O O O 20 20 200 90 200
\.1'·385. 19 O o. O 152 320 1300 2520 250 O O O O O O 20 20 200 90 200
390. 20 O O - O . -150 .-. 320 -1 300 2�20 ·250 --0--0-·-.0 - -O - -0- 0-.2.0--20-200---90--200.- .. -._-._.- .. -- --- '.' ,. - .... -

395. 23 o. O O 148 320 1300 2520 250 O O O O. O O 20 20 200 90 200
400. 24 O O O 145 320 1300 2520 250 O O O O O O 20 20 200 90 200
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N O T E S

(1) Per a un recull de les investigacions sobre la natura

lesa de l'accent vegi's A. Quilis (1981) i l. Lehiste

(1970) .

(2) Ladefoged i Broadbent (1956) van demostrar que la infor

maci6 lingüística que transmet una vocal no depen deIs

valors absoluts de les seves freqüencies de formants

sinó de la relació entre la freqüencia de formants de

la vocal en qüesti6 i la freqüencia de formants d'al

tres vocals pronunciades pel mateix parlante

(3) Per a aquesta qüestió vegi's Fry (1958: 128-129), S. Jo

nes (1932: 74-75), Liberman (1957) i Fry (1966).

(4) Aixo significa hipotetitzar que la probabilitat que el
.... 1

parlant entengui CVCV en comptes de CVC�és una funció
I

matematica o formal de les variables que es jutgen per-

tinents: P= f(T,D,I, ••. }, que significa que els valors

del to (Tl, la durada (D) i la-intensitat (I) determi

nen el valor de�P, essent P la probabili tat que el par

lant entengui cVCV en comptes.de CVCV.Per exemple
P=4 T2+25 D+12 I, on substituint uns valors de T,D, i I

..

obtindriem un valor de P. La forma de la funció

(P= o< T (3 .

+ D D') + 6 IP ) és imposada a priori per nosal

tres i les dades permeten l'estimació deIs seus coefi

cients (aixo és, els nombres de l'exemple anterior:

0<'=4 (3=2, �=25, �=1, 6=12, P=1)

(5) EIs valors concrets d'aquests parametres i totes les

consideracions experimentals no han estat incloses aquí
per estalviar espai. Tot és especificat a l'experiment
general que descriurem a 2�4.

(6) EIs valors de les vocals accentuades i inaccentuades en

castella segons Delattre (1969) són les següents:



i - formant 2 • . • . . . .

formant 1 . ....

· .

accentuades inaccentuades

2.250 2.200
300 300

1.950 1.800
475 475

1.400 1.350
750 650

950 1.000
475 475

800 800
300 300

· .

e -

· . . . . . • • . . . . · .

a -

· . . . . . . . . . . . . .

o -

· . . . . . · . . . . . . .

u -

• • • • • • · . . . . . . .

(7) Cal considerar que el percentatge d'identificaci6 més

alt que s'ha aconseguit és un 87,5% (combinaci6 60),

per la qual cosa aquest percentatge sera considerat com

el límit maxim de reconeixement. Complementariament, el

12,5% ha estat el menor percentatge, el qual considera

rem com a límit mínim. (Aquests resultats es consideren

deixant de banda la combináci6 44, que ha arribat a un

91,2% d'id. de miz6, ja que aquest es tracta d'un cas

estrany a causa segurament d'un efecte d'ordre - ja

que apare ix darrera la combinaci6 41, que és una de les

més fortes en la identificaci6 de mízo). El fet de no

aconseguir un 100% de reconeixement es deu a factors es

tadístics i de síntesi inherents i completament normals

en un experiment d'aquestes característiques.

(8) El fet que la intensitat o amplitut de les ones sonores

resulti tenir tan poca importancia ha d'interpretar-se
nornés a nivell perceptiu i no a nivell de producci6.
Ara bé, la intensitat pot tenir una importancia percep

tual indirecta que s'evidencia en el to; tal i com m'ha

fet notar el Dr. Martínez Celdrán. La intensitat ve do

nada articulatoriament per la for9a o energia de la

pressi6 subglotica de l/aire expirat. Quan la pressi6

subglot�ca és més gran, augmenta la tensi6 articulato

ria de les cordes vocals la qual cosa produeix una ele

vaci6 tonal. S. Gili Gaya (1975: 53) ho expressa de la



següent manera: "Les cordes vocals es te,,-,sen o desteyen

per a cada so a causa de les contraccions i relaxacions

deIs músculs inserits en els cartílags laringis. A major
tensi6 corresponen notes més agudes. EIs fisiolegs donen

a la tensi6 aixi produlda el nom d'activa. Junt amb

aquesta hi ha una tensi6 pasava, deguda a la pressi6
amb que l'aire expirat passa per la larinx: si aquesta
és gran, el seu impuls tiba les cordes vocals i les fa

vibrar més de pressa, encara que no es modifiqui la ten�

si6 activa produlda en elles pels músculs laringis. La

tensi6 passiva obeeix, per tant, a l'energia expiratoria".

D'aquesta manera es posa en evidencia el paper de la

intensitat en la producci6 del to, i també la relaci6

entre ambd6s factors en l'accent, relaci6 observada per

molts lingüistes tal i com hem vist a la introducci6.

(9) Les recerques que han obtingut aquest resultat s6n:

W. Jassem (1959) per al polones; D.B. Fry (1958) per a

l'angles; H. Mol i E.M. Uhlenbeck (1956); Katwijk (1972);

D.L. Bolinger (1958); r. Lehiste i G.E. Peterson (1959a);

P. Liberman (1960); J. Morton i W. Jassem (1965) ; P.

Strevens (1958); A. Rigault (1961) per al frances; Avram

(1967) per al romanes; B. Malmberg (1955a, 1956a, 1961)

i Westin, Buddenhagen i Obrecht (1966) per al suec, i

Finftoft (1965) per al noruec de l'est.
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III. CONDICIONS DE L'ESTRUCTURA DE MORFEMES

l. Introducció

En algunes llengUes es donen uns certs tipus de seg-

ments o sons que no es d6nen en unes altres. De la mateixa

manera, algunes seqüencies de segments són pcssibles en unes

llengües mentre que no ho són en d'altres. Per exemple, en

angles els sons [x] i [ü] no apareixen mentre que sí que

ho fan en altres llengües. Paral.lelament, les seqüencies

tl-, dl- Jl- i kwu-, no apareixen en angles encara que pot

ser es donen en altres sistemes lingüístics. Hi ha evidencia

que els parlants nadius coneixen les restriccions d'aquest

tipus que s'anomenen respectivament condicions de l'estruc-

tura de segments i condicions de l'estructura de morfemes,

aquests últims. també anomenats fonotactica.

Els tipus d'evidencia que es presenten són de dife-

rents menes.

1) Manlleus d'altres llengües. Els préstecs foranis són es-

pontaniament i sistematicament reestructurats segons els prin-

cipis fonetics i fonotactics de la llengua. Així, les paraules

alemanyes Bach [bax] i Schlitz [flrts] són reestructurades

en angles com a [bak] i [s Lr ts ] respectivamente

2) Un altre tipus d'evidencia del coneixement de les restric-

cions seqüencials per part deIs parlants, és que per a pro-

cessar el missatge lingüístic és necessari coneixer les fron-
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teres de paraules i/o morfemes. D'aquesta manera esdevé

possible prendre el missatge, trossejar-Io i referir-lo al

nivell interpretatiu. Si la llengua no tingués restriccions

de seqüencies morfematiques no tindria aquests limits (o

haurien de ser marcats d'una altra manera com, per exemple,

per l'accent, com s'escau en polones o frances on l'accent

/ marca sempre l'última síl.laba de la paraula).

3) La formaci6 de noves paraules o la pronúncia deIs acro

nims. Sembla que els parlants coneixen les restriccions ja

que no s'inventen paraules "impronunciables" en una llengua

determinada a l'hora d'anomenar.un nou producte (llevat que

sigui un manlleu i llavors passi per la reestructuraci6

necessaria). De la mateixa manera se segueixen unes certes

regles per a pronunciar els acronims. Per exemple, l'OTAN

en angles és pronunciada com una sola paraula NATO [neltov]
com ho s6n totes les paraules que compleixen les normes fo

notactiques de l'angles. Paraules com IBM, al contrari, no

es pronuncien 'lIbro] ja que [-bm] és una seqüencia no per

mesa en aquesta llengua, resultant en [albIEm] .

A més d'aquestes observacions s'ha fornit evidencia

experimental indicant que els parlants són conscients d'aques

tes limitacions fonotactiques, és a dir, que en tenen un cert

coneixement (Esper 1925, Greenber i Jenkins 1964, Zirnmer,

1969, Frorokin 1971, Wright 1975).

Lingüistes tan coneguts com Bloomfield (1933) i Whorf

(1940) han formulat les regles per a les seqüencies consonants



inicials i finals en angles. Una de les conseqüencies d'aques

tes regles tal i com les formulen aquests lingüistes, és que

permeten de generar mol tes seqüencies que no es donen en an-

gles, per exemple Iflob/. Greenberg i Jenkins (1964) han de--

mostrat que una seqüencia d'aquest tipus sera considerada di-

ferent pels parlants nadius d'una seqüencia existent en an

gles com IsLIP/, pero també sera considerada diferent d'una

seqüencia com Itrnka/. Així I/iobl és categoritzada com una

possible paraula anglesa mentre Itrnka/ no ho éSe

Sembla, dones, que el parlant estableix una diferen-

cia entre:

a) seqüencies possibles pero no existents com fl-, &1-, sr-,

les quals semblen ser buits accidentals en el sistema (en

aquest cas particular en la combinació fricativa més líquida):

1 r

f v v flame, free,

e O v 181-1, throw

s � O slain, Isr-I

J O v IJl-l, shred

i b) combinacions no existents que no s'ajusten a l'estruc-

tura fonotactica anglesa, tals com ft-, 6k-, etc., és a dir,

buits sistematiés:

k t P

e

f

o
O

o O
O O

O
O

Els parlants semblen tenir una representació psico-
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lOgica de les condicions d'estructura de morfemes ja que

poden expressar la "distancia" d'aquests segments a l'an-

gles, és a dir, com estan de prop a l'angles cada una d'aques

tes combinacions (Greenberg i Jenkins 1964, Ohala i Ohala

1975) .

Algunes qüestions més generals que es plantegen s6n,

per exemple, com és representat psicolOgicament aquest co-

neixement i.quin és el seu contingut. Per tal de respondre

aquestes qüestions, s'han fet algunes propostes com la de

Greenberg i Jenkins (1964), Chomsky i Halle (1968) i d'al-

tres.

L'objectiu d'aquest treball és comprovar si les res-

triccions sobre certes combinacions s6n més importants que

per a d'altres, és a dir, si algunes de les combinacions que

no es donen es poden considerar buits sistematics - que

obeeixen a un principi determinat - que s'oposen a d'altres

que poden ser només buits acciaentals - que no es deuen a

restriccions especifiques sin6 a factors aleatori�·.

2. Metode

Per dur a terme aquest treball es va estudiar un sub

grup de seqüencies angleses en posici6 inicial (1)

Es va construir una llista de parells de paraules

sense sentit i es va demanar a 10 parlants nadius anglesos

que determinessin quina paraula de cada parell semblava més

anglesa. Les paraules presentades tenien l'estructura CCVC.



Les ce inicials varen ser tretes de la següent llista:

1) suposats buits sistematics en el sistema: 9k-, ft-,

zJ-, ml-.

2) suposats buits accidentals: sr-, 61-, �l-.

3) combinacions existents amb una baixa freqüencia d'aparició

(potser a causa de restriccions): bw-, sf-. Aq�estes com-

binacions es donen molt rarament en angles i només en man-

llew com bwana, bueno/a; sphonzanzo, sphincter, sphynx,

sphere.

4) combinacions existents: br-, �r-. Aquestes van ser uti

litzades principalment com a control per a trobar el va-

lor maxim de reconeixement com a seqüencia anglesa.

La vocal utilitzada va ser /a/ en tots els casos. En

un test previ la consonant final de cada parell de paraules

era qualsevol obstruent anglesa (/p,t,k,f,&/etc.). Els pa-

rells de paraules, pero, tenien la mateixa consonant final.

Així la llista era del tipus:

/zclaf/- /Jraf/
/8ka6/- /pwa9/

.

:•

/sras/- /9kas/

Tanmateix, es va constatar que els informants consi-

deraven, per exemple, la paraula /9kas/ molt més semblant a

l'angles que no pas /9ka6/, fins i tot quan es contrastaven

amb la mateixa paraula. Aixo pot indicar una certa restric-

ció a la repetició de sons (o d'alguns tipus de sons) en la
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roateixa síl.laba. Coro que no interessava que la consonant fi

nal esbiaixeix significativament la decisi6 deIs informants

sobre la CC inicial, es va optar per mantenir constant la

consonant final, sacrificant la generalitat a 1 'exactitud.

La consonant final seleccionada per a tots �ls casos va ser

/g/, que no estava implicada en cap de les combinacions ini

cials sotmeses a experimentaci6.

Es va construir una llista-estímul de tots els parells

possibles d'aquestes paraules (a excepci6 de l'aparellament

d'una paraula amb sí mateixa) per tal d'aconseguir la puntua

ci6 de la paraula no solament contrastada amb una altra sin6

amb totes les altres.

Hi havia expectatives previes sobre les paraules que

sonaven més angleses i les que no ho sonaven tant. Segons

aquestes expectatives es va presentar el mateix nombre de

casos on l'ordre era "menys semblant a l'angles - més sem

blant a l'angles" i de l'ordre invers, tots barrejats alea

toriament. Es va considerar en un principi presentar un

cert ordre (per exemple, "més semblant-menys") a un grup

d'informants i l'ordre contrari a un altre grup. Es va creure

pero, que si les expectatives resultaven confirmades, els

informants haurien probablement de marcar el primer (o segon)

membre del parell com més "semblant a l'angles" tota l'esto

na, la qual cosa no mantindria la seva atenci6. La soluci6

optima hauria estat de presentar els dos ordres a tots els

informants. Aixo, pero, hauria doblat el nombre de parells
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i el test hauria resultat massa llarg.

La llista-estímul es componia, doncs de 55 parells

de paraules presentats en els dos ordres esmentats i orde-

nats aleatoriamente Aquesta llista va ser enregistrada per

un parlant nadiu angles ensinistrat foneticament per tal

que la presentaci6 del test fos uniforme per a tots els in

formants. L'interval de temps entre cada parell de'paraules

era de cinc segons per fomentar una resposta rapida per part

EIs informants van ser deu parlants nadius anglesos

deIs informants, i perque no tinguessin .temps de pensar-s'ho

gaire i introduir-hi factors estranys.

sense experiencia previa en lingüística. Les instruccions

que varen rebre varen ser les següents: "Ens interessa es-

brinar les regles fonetiques de la formaci6 de paraules en

�

angles. Es obvi que algunes paraules que no s6n angleses

s'assemblen més a l'angles que unes altres, per exemple

Istaml s'hi assembla més que no pas I ffam/. Ara us presen-

tarem parells de paraules i haureu de contestar quina slassem

bla més a l'angles. Si en alguna ocasi6 no podeu decidir en-

tre les dues, llavors tracteu d'endevinar-ho, pero no deixeu

cap parell sense contestar. Com que cap d'aquestes paraules

no és anglesa, no hi ha resposta "correcta"; només ens inte-

ressa la vostra opini6 sobre elles, qualsevol que aquesta

sigui" .

Les paraules varen ser presentades als parlants en uns

fulls especiaIment dise�nyats per a la dita finaIitat (vegi's

un exemple deIs fulls utilitzats a l'apendix II).
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Taula 1. L'entrada a cada casella representa el nombre de vegades
(maxim de 10) que la combinació de la filera va ser

considerada més semblant a l'angles que la combinació de
la columna.

•
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buits Duits poc
sistematics accidentals freqüents freqüents

l. buits 11. buits 111. poc IV.

sistematics accidentals frequüents freqüents

0,81 0,70 0.94

11 0,19 0,36 0,36

111 0,30 0,63 0,80

IV

TOTAL

0,06 0,63 0,20

0,18 0,69 0,42 0,79
..

Taula 2. L'entrada a cada casella en el triangle superior
representa la preferencia mitjana de la categoria
de la filera enfront de la categoria de 'la columna,
expre�sat en percentatge. En el triangle inferior

apareix el complementario



EIs resultats són presentats a les taules 1 i 2. A la

taula 1 l'entrada a cada quadre representa el nombre de vega

des (amb un maxim de 10, igual al nombre d'informants) que

la combinació que apare ix a la filera va ser jutjada més sem

blant a l'angles que la combinació que apareix a la columna

(en el triangle inferior, que és buit, se situarien els nom-

bres complementaris als presentats, és a dir, el nombre de

vegades que la combinació de la columna va ser considerada

més semblant a l'angles que la de la filera ) .

A la taula 2 l'entrada a cada quadre en el triangle

superior representa la preferencia mitjana de la categoria

en la filera sobre la categoria en la columna expressada

en percentatge. En el triangle inferior apareix- el complemen

tari.

4.Discussió deIs resultats

EIs resultats de les taules 1 i 2 confirmen les nos-

tres hipotesis:

1) que els parlants són conscients de les condicions de l'es

tructura morfematica en la seva llengua¡ d'altra manera no

haurien considerat diferents les categories I i II en parti-

cular.

2) que la categorització de tempteig de les combinacions

inexistents en buits semantics - que no obeeixen el model



fonotactic angles - i buits accidentals - que no s6n deguts

a restriccions específiques sin6 a factors aleatoris - és

real psicologicament per al parlante

Els resultats mostren clarament que els parlants van

ordenar les quatre categories de la següent manera:

més semblnats á l'angles -seqüencies existents.

-buits accidentals

-seqüencies existents pero amb

una baixa freqüencia d'aparici6

menys semblnats a l'angles -buits sistematics

Els parlants varen dividir aquests quatre grups basi

cament en dues categories(vegi-se'n els resultats totals a

la taula 2):

1) Seqüencies semblants a l'angles: grup II, buits acciden

tals, que han estat reconeguts com les paraules més semblants

al' anq Lé s un 69% de vegades, "í, el grup IV', amb un 79% de ve

gades.

2) Seqüencies que no s' assemblen al' anqLé s.s grup I, .bu í, ts

sistematics, amb només un 18% de reconeixement com l� paraula

més semblant a l'angles. També es podria incloure en aquesta

categoria el grup III, seqüencies existents estranyes, amb

un 42% de reconeixement com a més angleses. Aquest darrer

percentatge significa que només la meitat de les vegades

(si considerem el 80% com el maxim reconeixement, que és

l'aconseguit per les seqüencies freqüents existents en an

gles) aquestes seqüencies s6n considerades com a semblnats

a l'angles, mentre que de fet s6n seqüencies angleses. Aixo



sembla indicar que existeixen algunes restriccions contra

aquestes seqüencies, que apareixen bastant rarament en an-

gles i només en manlleus.

El fet que la categoria 11 - seqüencies existents

estranyes - tingui un 42% de reconeixement (contrastat amb

el 18% del grup 1) mostra el coneixement del parlant de

l'existencia d'aquest tipus de seqüencia en angles. Al ma-

teix temps el 42% és un percentatge molt baix comparat amb

el 79% de les seqüencies freqüents. Aixo sembla indicar el

coneixement del parlant de les restriccions contra aques-

tes seqüencies. Tot aixo justifica que hagim considerat el

grup 111 en la categoria de seqüencies no semblnats a l'an

gles.

Aquests resultats en la seva totalitat mostren que

els parlants són conscients de les restriccions fonotacti-

ques de la seva llengua, i que la simple existencia d'unes

-

El fet que els buits accidentals s'agrupin amb les

seqüencies determinades (grup 11) no garantitza la seva ac-

ceptabilitat.

seqüencies angleses comunes (només hi ha un 10% de diferen

cia entre el 69% del grup 11 i el 79% del grup IV) indica

inacceptabilitat.

que la mera absencia d'una seqüencia no determina la seva

També és interessant observar la relaci6 entre la de-

cisió de com esta de prop una seqüencia determinada de ltan

gles i l'altre membre del parell amb qui va ser presentada.
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Donats els resultats que ordenen l�s categories de més a

menys semblants a l'angles de la manera següent: 4, 2, 3, 1,

la conseqüencia logica és la tendencia que es mostra a la

taula 2: com més semblant a l'angles és l'altre membre del

parell més baix és el percentatge aconseguít per la paraula
•

en qüesti6. Un exemple cIar n'és el grup III, seqüencies

poc freqüents, que és considerat un 70% de vegades més sem-

blant a l'angles quan és comparat amb buits sistematics,

pero només el 20% quan és contrastat amb seqüencies exis-

.;

tents comunes. Es curiós com encara es va obtenir aquest

20%.

Una qüesti6 interessant és si l'ordre de presentaci6

deIs parells va tenir algun efecte en la resposta deIs in-

formants. En la taula número 1 hem presentat en caselles

blanques els resultats corresponents a l'ordre "més semblant

a l'angles - menys semblant" i en caselles ratllades els re-

sultats corresponents a l'ordre invers (la meitat deIs ca-

sos en cada ordre). El nombre total de respostes a la taula

1 es de 176. Si l'ordre de presentació no hagués tingut cap

efecte, esperaríem trobar prop de 88 respostes en cada un

deIs ordres. Tanmateix, els resultats mostren que, caeteris

paribus, la primera paraula del parell tenia el 25% més de

probabilitats de ser considerada més semblant a l'angles que

la segona.

ordre més semblant a

l'angles - menys
menys - més

108 ¡ 68

total 176



•

Aquest fet es pot explicar en termes de limitacions

de memoria. La segona paraula del parell és la més recent

en la memoria de l'informant. Si la preferencia per una de

les paraules no és obvia, tornara a revisar-les totes dues

rnentalment i, essent la segona paraula la que té més "fres

ca" a la memoria i sonant bastant estranya - la descartara,

resultant en un percent�tge més alt de reconeixement de la

primera paraula presentada.

_-
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APENDIX I

Combinacions consonantiques existents en angles en posició inicial de

síl.laba. Els quadres amb un cercle són els suposats buits accidentals.

oclusives

fricatives

lateral

aproximants

nasals

e oclusives fricatives apr nasalslat1.. . .

C1 P b t_ d- k-p tj d3 f v e- i s z J 3 x h 1 r w j m n ')

p .¡ J O ../

,b ./ ,¡ ./ ./
!t O j ,¡ j
d O ./ ./ ./
k ./ ./ v' ./

./ ./
I

IZ.
t

, I

t t

� ,

,

f .; v' O ./
:

v O .¡
8 O ./ ./ ./
.a
s ./ j .¡ .¡ � O ./ O j .¡
z

J O ./
.3
x

h ../ v

1
r

!w
j
m O ../
n O .../

¡�
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Exemples de combinacions consonantiques en angles en posició inicial:

pI - place

pr - prey

pj - pure

bl - blame tr - try

tw - twinbr - brown

bj beauty tj - tune

bw - bwana

kr - cry

gl - glow

gr - greet

dr - drawkl - close

kj - cure

dw - dwell

dj - dune

kw - quick

fj feud j - thew

fl flew vj - view r - three

fr - fry w - thwart

sI - slink sn - snack sp - spill

st - streetsw - swing

sm - smile sk - school

sf - sphere

hw whine mj - muse

nj - news

Jr - shred

hj hue



APENDIX 11

Full de resposta per a l'experiment sobre les condicions de

l'estructura de morfemes.
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N O T E S

(1) Vegi's a l'apendix I el quadre de combinacions consonan

tiques en angles en posici6 inicial.
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IV. LA REALITAT PSICOLOGICA DE LES FORMES SUBJACENTS I LES

...

REGLES DE DERIVACIO TRANSFORMACIONAL. EL CAS DE LES

OBSTRUENTS SUBJACENTS CATALANES

1 ..
Introducci6

Un deIs objectius més atractius de la lingüística

és l'estudi de la llengua pel que revela sobre l'estructura

mental del cervell huma. Per dur a terme aquest objectiu,

els lingüistes s'han dedicat a observar mostres parcials

de dades lingüístiques i n'han tractat de deduir una genera

litzaci6 o model que capturi les característiques general s

i recorrents, de tal manera que aquest model donara compte

de fets de la llengua que no han estat necessariament in-

closos en el conjunt de dades observades. Chomsky ha compa

rat d'aquesta manera la tasca del lingüista amb la del nen

petit que apren una llengua: crear un nombre infinit de fra

ses (d'actuacions lingüístiques) a partir de mitjans finits.

Els humans som els únics éssers que posseim el llenguatge,

i el nen esta exposat només a una informaci6 lingüística

parcial. D'aquest fet se n'ha deduit que hi ha una predis-

posici6 o uns recursos innats per al llenguatge al cervell

huma.

Aquestes generalitzacions, que tant els lingüistes

com els nens abstreuen de les dades lingüístiques parcials,

s'han anomenat "regles lingüístiques". El model (o conjunt

de regles lingüístiques) que els fonolegs generativistes
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tracten de construir, és un model que simuli el coneixernent

fonologic del parlante

L'objectiu últim d'aquest model ha de ser,_ pero,

ser isomorfic amb la realitat. Llavors és rellevant plante-

jar la qüesti6 de si les regles que els lingüistes formulen

s6n "reals psicologicarnent" per als parlants, és a dir, si

s6n les mateixes regles que e� nen aprenent la llengua abs-

treu de la seva experiencia i que utilitza en el seu com-

portament lingüístic.

Lá fonologia generativa ha proposat un model que ca-

racteritza matematicament el coneixement lingüístic del par

lant. EIs generativistes, pero, no pretenen que el seu model

sigui necessariament isomorfic amb l'ús lingüístic, es a dir,

que tingui les mateixes regles que el-parlant coneix i uti-

litza realmente Tanmateix, aquest fet esta implicat en molts

deIs seus postulants (Chornsky 1964, 1965, 1966). En particu-

lar a The Sound Pattern of English (1969: capítol 9), Chomsky

i Halle deriven el parell de paraules divine-divinity d'una

forma abstracta subjacent del tipus

I d.rvln I

de la següent manera:

divineldxvsar: I < IdI vrn I + regla de tesar la vocal

1 "/ ar/ Co
[+ accent]

div ini tyI el r VI n 1 t 1 I < I ti. I V 1 ni + I 1 t 1 I
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Segueixen argumentant que el parlant coneix aquestes

regles i les relaciona amb altres casos d'alternan9a super

ficial: extreme-extremity, supreme-supremacy, profane-profa

nity, gyrnnastics-gymnasium, etc.

En aquest postulat s'entreveuen unes afirmacions so

bre la realitat psicologica del seu model: 1� afirmaci6,

que les.dues paraules (divine, divinity) estan ernrnagatzema

des juntes al cervell del parlant i s6n derivades de la·for

ma subjacent a través de l'aplicaci6 de les regles apropia

des, i consegüentment, 2� afirmació, que el parlant relacio

na aquestes dues paraules. Halle (1959) admet que divinity

pot estar ernrnagatzemada separadament de divine pero man-

té que encara que els parlants no facin servir la regla

divine+ity --) divini ty , la coneixen, és a dir, que co-

neixen la relaci6 sistematica entre paraules d'aquest ti-

pus (1). Aixo és certament una afirmació sobre la realitat

psicologica de la regla que relaciona aquestes dues paraules

en la forma abstracta subjacent i el seu ús lingüístic. No

s'ha fornit "Cap tipus d'evidencia empírica per recolzar aques

ta afirmació. Desafortunadament, el simple fet que es pugui

fer una generalitzaci6 o afirmació sobre dades lingüístiques

no garanteix que aquesta sigui real psicologicament (Kipars

ky 1968: 172). No és suficient tenir un model simple basat

en suposits plausibles, cal que el model sigui contrastat

amb la realitat.

EIs fonólegs de la tradició de The Sound Pattern of
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English (SPE) no han acceptat i utilitzat la metodologia i

evidencia experimental per tal de contrastar el seu modele

El raonament és que ells no tracten de caracteritzar l'ús

lingüístic (és a dir, no pretenen que aquestes siguin les

regles que necessariament utilitzen els parlants per deri-

var divinity de divine) sin6 que caracteritzen el coneixe-

ment lingüístic, el qual no és accesible ni, per tant, con

trastable empíricamente Hi ha tres puntualitzacions afer

a aquesta posici6:

sobre la realitat psicologica de les formes i regles que

a) En primer lloc, hem vist que de fet hi ha implicacions

proposen i el seu ús lingüístic.

b) En segon lloc, ja hem esmentat a 2.3.9 que a l'última de-

cada hi ha hagut dins el mateix corrent generatiu, una crei-

tat" implica d'alguna manera la relaci6 d'isomorfisme entre

xent preocupaci6 per la naturalitat del component fonologic,

que s'ha manifestat de diverses maneres. El terme "naturali-

el model proposat i el coneixement i ús real del llenguatge

per part del parlante En aquest sentit hi ha hagut un trenca

ment amb la tradici6 de SPE segons la qual la naturalitat

havia de ser un resultat automatic de la simplificaci6 for-

mal. El que més s'ha debatut en aquest nou enfocament, ha

estat la relaci6 entre una analisi que representa un cert

grau de realitat psicologica i les convencions formals de la

fonologia generativa. Qualsevol especialista estaria d'acard

que és perfectament acceptable tractar de fer un model que



funcioni com la ment humana, encara que no sigui isomorfic

amb aquesta. També és veritat, pero, que si es presenta més

d'un model que compleixi la mateixa funció, el que tingui

el grau més alt d'isomorfisme amb la realitat sera el més

acceptat.

c) En tercer lloe, i referent a l'argument que el coneixe-

ment del parlant no és accessible i contrastable empírica-

ment, cal dir que la recerca científica tracta precisament

de desenvolupar paradigmes experimentals que permetin aeom-

plir aquest fi: contrastar empíricament fets no observables.

La metodologia experimental, dones, tracta de fornir

els,instruments necessaris per a contrastar models del ti-

pus proposat pels generativistes. El coneixement del par-

lant sobre la relació entre paraules com divine-divinity i

les regles que deriven les unes de les altres pot ser acces-

sible si es pot crear una situaeió en que es faci utilitzar

aquest coneixement per veure si en realitat existeix. Així,

es pot presentar al parlant noves paraules que siguin possi-

bIes candidats a l'aplicació de les regles, com, per exemple,

"between-betweenity" , i veure si aquests les apliquen produc-

tivament. Ohala (1974) va dur a terme aquest experiment, i

els seus resultats foren que les regles fonologiques deIs

processos derivatius (estovament velar - "velar softening",

tesament de vocal - "vowel tensing rule", etc.) proposades

pels fonolegs generativistes no eren gaire productives. En

el marc del model de Greenberg i Jenkins (1964) va proposar
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la hipotesi analogica que, simplificant, manté que el par

lant no aplica totes les regles necessaries cada cop que

vol formar una forma derivada, sinó que repassa el seu le

xic i troba una paraula similar que li serveix com a model

per a la nova derivació. Els experiments de Kawasaki (1976)

sobre els verbs forts japonesos, comproven i forneixen evi

dencia que recolza aquesta hipotesi.

Un altre tipus de comportament per part del parlant

que mostraria si coneix les regles, seria presentar a par

lants anglesos paraules com thermos i informar-los que

el nou derivat d'aquesta paraula és thermosium [e3�mÓV�Ivm]
(resultat de l'aplicaci6 de les regles de derivació trans

formacional). Tres mesos més tard, se'ls demana si recorden

el nou derivat. Si en realitat coneixen les regles de deri

vació transformacional, els sera més facil recordar aquest

derivat, que encaixa amb les regles, que no pas un altre de

rivat que hagi estat inventat a l'atzar.

Un altre experiment que no implicaria un comportament

actiu sinó passiu, seria presentar als parlants diferents

derivats possibles d'una nova paraula i comprovar si trien

com a més adequat aquell que es correspon amb les regles

proposades.

Ates que la qüestió de ia realitat psicologica de les

formes subjacents i les regles de derivació és crucial com

a criteri d'avaluació entre diferents models a la teoria

fonologica generativa, és sorprenent que gairebé no hi hagi



estudis que reuneixin dades empíriques sobre aquesta qües-

tió. A l'experiment que presentero a continuació es posa en

practica un nou roetode que perroet d'accedir al coneixeroent

lingüístic del parlante



2_ Experiment

2.1. OBJECTIUS

El prop6sit d'aquesta investigaci6 és tractar de des

cobrir experimentalment si el coneixement de les categorit-

zacions i relacions de les formes derivades que té el par-

lant nadiu encaixen amb les categoritzacions i relacions

proposades pels lingüistes (2). Per fer aixo comprovarem

la realitat psicilogica de les formes subjacents, regles i

relacions de paraules que proposen els fonolegs generati-

vistes per donar compte d'algunes alternances superficials

en catala central. Prenguem els següents exemples:

diminutiu masculí

singular plural

masculí

singular plural

santet sant [Sa.n. ]

camp [Kan'\.]
blanc [ bÍa.')]

[Sa.�s ]

[Kc.tm5 ]

[bi'a.�5]
campet

(3) (kame_e:t] (kc�étSJ

blanquet [btd1Két] [bt'a�kt:ts]

Observem que les formes masculines no tenen una obs-

truent, mentre que les formes relacionades morfofonemica-

ment amb elles, com les diminutives (i altres derivats in-

flectius i lexics), tenen un so obstruent. L'analisi es-

tandard d'aquestes alternances és proposar una forma subja-

cent amb una obstruent, i les formes masculines s'obtindrien

per aplicaci6 de la regla d'elisi6 de l'obstruent (Walsh 1977,

Roca 1977):



- sonant + sonant

- continuant + consonant

) >6/o( anterior O( anterior
(e) '#-

f.> coronal (3 coronal

que es llegeix: "les obstruents oclusives , S'elídeixen quan

segueixen consonants sonants homorganiques en posici6 tauto-

sil.labica implosiva". Aquesta regla també d6na compte,d'al-

tres alternances superficials del tipus:
diminutiu masculí masculí

singular plural sing. plural

altet [d�Et ] [3fte.ts ] alt [a. :t' ] [a.�s 1

curtet [K u.,lL t'st ] [�tétsl curt [K urc ) [KM.�]

on �'obstruent [t] es perd darrera els segments homorganics

[r] , [tJ. L'oclusiva es manté, pero, darrera segments no

homorganics:
diminutiu masculí masculí

singular plural sing. plural

corbet [I<M. n. f.> et] [K-UJ't.{.$é tS ] corb [KO� ], rJ<o�s ]
-

porquet [p.aJtKé t] [p.u..JtK.é. ts ] porc [p:Jr-k ] [F:Jr-ks )

palpet [pa_!rt t ] [pat"Féts 1 palp [ pa �f ] [P� t'P S ]

calquet [}{d.t xs c] [ J< a.t KEtS] calc [JeQt'J<] [ K�tks]
- -

El proposit d'aquest treball és: l)comprovar si les

formes del tipus [san], [kam) ,(b;tQ.�], [0.1") i [kur1 tenen

una oclusiva a la forma subjacent que esta representada d'una

forma o altra a la ment del parlant, i 2) comprovar afirma-

cions lingüístiqugs com l'existencia de formes subjacents i

de les regles de transformaci6 aquí esmentades, i la seva rea-

,

litat psicologica. Un altre objectiu més general és demostrar



la possibilitat d'utilitzar evidencia experimental per de-

cidir qüestions lingüístiques.



2.2. M�TODE

Formació de conceptes

El supOsit bAsic de tots els experiments que utilit

zen la tecnica de formació de conceptes
(5) és que els par-

lants tenen a la ment certes categories o conceptes que po

den ser trets al nivell conscient i observats presentat-los

estímuls que representen casos positius i negatius d'aquest

concepte i ensinistrant-los a discriminar entre els dos.

Hi ha certes característiques o casos que els subjectes tro

baran difícil o quasi impossible de categoritzar, i aixo

mostra que aquesta categoria en particular no és un concepte

natural preexistent a la ment del parlante A manera d'exem

pIe purament intuitiu i d'un camp diferent al nostre, creiem

que a la gent li serA més fAcil agrupar les paraules; cadira,

butaca, tamboret, sofA, balancí, etc., en una categoria de-

terminada ("coses que serveixen per a seure-hi") que no pas

agrupar les paraules taula, prestatge, barana, passama, ca-

laixera, etc., en la categoria "coses que serveixen per a

repenjar-s'hi". D'aixo concloem que la primera categoritza-

ció és més natural que la segona i que respon a una catego

ria preexistent a la ment del subjecte. D ',aquesta manera,

mesurant quant de temps triga la gent per afer certes ca-

tegoritzacions podem esbrinar com és de natural la catego-

ria en qüestió a la ment del parlante

Aquest experiment suposa, per tant, que el coneixement
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abstracte que determina la relació derivacional és accessible

a través d'un comportament observable.

El que ens interessa investigar és si les formes sub

jacents que s'han proposat per a paraules com sant [S��J/

santet [s an, +e tJ , amb una oclusiva /sant/, són reals psico

logicament per al parlant, és a dir, si la paraula [san] es

ta de fet categoritzada a la seva ment com un grup consonan

tic final /sant/, i si "coneix" la regla que elideix l'oclu

siva en posició tautosil.labica implosiva. Per tal d'esbri

nar aquest fet, es va demanar a 36 parlants nadius catalans

de categori tzar paraules del tipus sant [san] amb diferents

grups de paraules (explicitats a 2.3) i es va anotar el nom

bre de temptatives o intents que necessitaven per a aconse

guir-ho. Com més real sigui la categoria a la ment del par

lant, més facil li sera formar la categoria i menys tempta

tives li caldran. D'aquesta manera es pot determinar quines

categories són més naturals comparant el nombre d'intents

que els cal per a endevinar la categoria.
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2.3. DISSENY 1 HIPOTESIS PREVIES

Tres grups diferents de persones van tractar de for-

mar tres categories diferents. Els informants eren parlants

nadius catalans analfabets en la seva llengua (paragraf .. 5)

per tal que no poguessin basar-se en l'ortografia.

Grup 1

Al primer grup se li va demanar categoritzar les pa-

raules que ens interessen (sant, carne, curt, etc.) segons

la seva forma fonetica amb ·altres de consonant final única.

Per fer aixo el primer grup d'informants va ser induit a

formar la categoria: paraules amb grup consonantic final.

Les paraules que no pertanyien a la categoria eren paraules

amb consonant final única.

paraules de la categoria: corc [K Jy- k]

serp [S er p ]

palp [Pa.lf]

paraules que no pertanyen a la categoria:

sant Esa. f'L ]

camp [kam ]

sang [Sct� ]

curt [l<�J'Z. ]

alt [(l. -:t )

nen [r'lEn.. ]

. . .
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.

Les paraules que no pertanyien a la categoria incloien:

1) Paraules sense grup consonantic final superficial pero

amb una oclusiva subjacent que es mostra a les paraules de-

rivades:

forma subjacent Isantl

masculí [san] diminutiu [SantEt]
femení [sa.. rt. -t d ]

augmentatiu [san, t Q..s]

derivats: santoral [San. +u:»: a..:t]
santificar (sart:t� f,.¿ k a.. 1
sant6 [Sdnto ]

2) Paraules sense grup consonantic final i sense oclusiva

subjacent:

forma subjacent In E. ni

masculí [n E n]

femení

diminutiu

etc.

Grup II

Al grup II les paraules amb un grup consonantic sub-

jacent com sant foren agrupades amb paraules amb grups con-

sonantics superficials com serp. Així, doncs, l'agrupament

s'havia de fer a nivell morfofonemic. Les paraules que no

pertanyien a la categoria eren les acabades en una sola con-

sonant, llevat de n, m, 1 i r. Es fa excepci6 d'aquestes

paraules perque en cas que estiguessin naturalment agrupades
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amb paraules del tipus sant (com al grup I) els informants

haurien de trencar una categoria natural, la qual cosa re-

presentaria una dificultat addicional.

paraules de la categoria: sant [S a. n, J

curt [J<M.J't J

alt [a..i' ]

· ..

corc [k:>,.-k ]

serp [serp ]

palp [ pa1'p]
· . .

paraules que no pertanyen a la categoria:

oxid

cos [K'?S]

calaix [ K �;f:'aJ ]

rebuf [ra b.u. f ]

· . .

El proposit d'aquests agrupaments és comparar el nom-

bre de temptatives que necessiten els dos grups per a for-

mar les categories. EIs resultats diferenciaran entre dues

hipotesis.

H 1: Les paraules com sant [san1 tenen una forma subjacent

amb un grup consonantic final /sant/ que és real psicologi-

cament per al parlante EIs parlants "coneixen" la regla

d'elisió de l'oclusiva. Aixo implica que la paraula sant i

els seus derivats estan emmagatzemats junts. També es pot



donar el cas que tinguin entrades diferents pero que el

parlant conegui la relació entre elles.

Si aquest és el cas, el grup II trigara menys temps

(és a dir, menys nombre d'intents) per a formar la catego

ria que el grup I, ja que sant esta agrupat naturalment en

la ment del parlant amb paraules amb grup consonantic final.

El grup I trigara més perque la categoria for�a els infor

mants a formar un agrupament que viola les seves categories

preexistents i els parlants han de, 1) trencar un agruparnent

natural, i 2) formar una nova categoria.

Si aquest és el cas, el grup I trigara menys per a

formar la categoria que el grup II.

H 2: Paraules com sant [san] no tenen una forma subjacent

amb,una oclusiva. Estan categoritzades a la ment del parlant

amb paraules que no tenen un grup consonantic final. Les for

mes derivades de sant estan ernmagatzemades segurament a un

nivell superior.

S'han fet alguns tests d'aquesta mena en casos paral.

lels d'altres llengües i els resultats majoritaris són que

el grup I triga menys a formar la categoria que el grup II.

EIs que advoquen a favor de l'analisi abstracta que hem pre

sentat, han argüit contra aquest� resultats. EIs seus argu

ments són els següents:

- Ates que aquest és un test purament auditiu, els parlants

no senten un grup consonantic i per tant és més dificil re

lacionar sant [san] amb paraules com serp [serp]- que és

-



la tasca del grup II.

- La naturalesa d'aquest test no forga els informants a ac-

tuar a un sol nivell (el nivell que interessa és el morfo

fonemic). Per tant, el test no aconsegueix diferenciar els

nivells als quals els informants treballen.

El nivell abstracte (grup II) pot ser més dificil d'acce-

dir, i aixo explicaria per que els parlants triguen més

temps.

La contesta a aquestes afirmacions és que en realitat

no sabem el nivell al qual la gent esta operante Tanmateix,

nosaltres presentem dades que els forgaran a operar a un ni-

vell no-fonetic (grup II). Si als informants del grup II

els costa més de formar la categoria"aixo significa que, en

efecte, pot-ser més dificil arribar a aquest nivell, pero

no impossible. Per tant el coneixement abstracte és acces-

sible.

Vam dissenyar un tercer grup que ens permetria explo-

rar la realitat d'aquest nivell abstracte. Un tercer grup

de persones van haver de formar una categoria completament

arbitraria: paraules amb grup consonantic final com serp i

paraules acabades en -n, -m, -r, -l. Les paraules que no

pertanyien a la categoria eren les qu� tenien qualsevol al-

tra consonant final: p, t, k, s, !' �,�, f. Com s'observa

facilment el grup III és igual al grup II excepte que en

aquest darrer grup les paraules acabades en -n, -m, -1, -r

tenen una oclusiva subjacent (sant, camp, alt, curt) i en el
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grup 111 no la tenen. La dificultat a nivell fonetic deIs

dos grups ªs, dones, la mateixa. Si el grup 11 resulta ser

mªs facil de categoritzar que el 111, nomªs podra ser degut

al fet que l'oclusiva subjacent ªs real a la ment del par-

lant a nivell morfologic, i per tant l'agrupament 11 resul-

ta mªs natural.

Grup 111

paraules de la categoria: nen [n € n 1

pur [pur ]

p Láno l, [pla.nul]

corc [k::J rk]

serp [serp ]

palp [patp]
. . .

paraules no pertanyents a la categoria:

oxid [:>ksi t ]

I k o s ]cos

calaix [ k � t:«J]
rebuf [r a buf 1

. . .

El resultat d'aquest test permetra comparar els grups

11 i 111, la qual cosa ens permetra pronunciar-nos sobre la

següent hipotesi:
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H 3: El morfofonema - representat a la forma abstracta -

és una noció real a la ment del parlant. Les formes subja

cents i les regles de derivació generativistes són reals

psicologicament.

Si el parlant té accessible alguna mena de coneixe

ment abstracte morfofonemic, el fara servir i, consegüent

ment, el grup II trigara menys que el grup III, que és com�

pletament arbitrari¡ la hipotesi resultara confirmada.

Si el grup II triga igual (o més) que el grup III,

es demostrara que no hi ha cap tipus de coneixement abstrac

te que relacioni les paraules en el grup II,i per tant aquest

grup és tan arbitrari com el grup III, la qual cosa rebutja

ria la hipotesi.



2.4 PROCEDlMENTS I INSTRUCCIONS

En principi es va considerar presentar el test en una

cinta magnetofónica per tal que la seva administració fos

uniforme per a tots els parlants. Aixo es va dur a terme en

lO

un test de prova, pero va resultar que els informants menys

sofisticats es perdien i deixaven algunes paraules sense con

testar mostrant una barreja de rebuig i respecte vers la

tecnologia utilitzada, a més d'estar una mica atemorits en

cas d'equivocar-se ja que s'enregistraven les seves respos-

tes. Aquest fet feia que no es concentressin totalment'en la

seva tasca, per la qual cosa es va decidir fer el test oral

ment i anotar manualment les respostes. A la gent sembla

agradar-li més el contacte directe amb 1 'experimentador, i

el que es pot perdre en rigorositat es guanya en espontanei-

tate

La tecnica que es va utilitzar perque els informants

formessin les categories va ser presentar-los oralment una

s¿rie de paraules i ensinistrar-los per inducció sobre quina

era la "categoria correcta". Se'ls va presentar una serie de

paraules, i havien de dir "sí" quan es tractés d'una paraula

que pertanyés a la categoria que estaven aprenent i "no" si

la paraula no hi pertanyia. Els informants havien de contes-

tar "sí" o "no" dins els cinc primers segons d'haver sentit

la paraula, per tal d'obtenir la seva primera impressió i

evitar vacil.lacions. Aixo fara comparables les respostes.

Després d'aquests cinc segons se'ls donava la resposta correcta
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perque ells poguessin anar induint la categoria. Els estí-

muls que no van tenir resposta dins el temps reglamentari,

van ser enregistrats separadament i no van ser tinguts en

compte.

Després de cada 50 paraules presentades, hi havia un

petit descans d'uns 30 segons en el qual l'experimentador

preguntava a l'informant si hi havia algun problema, si se-

guia alguna estrategia per contestar i si ja tenia alguna

idea de quina era la categoria. Si aquest era el cas, només

se li deia que continués provant l'estrategia per veure si

funcionava i era la correcta.

Quan els informants deien 15 respostes seguides corree

tes es considerava que ja havien endevinat la categoria, i

es donava per finalitzat el test. Llavors se'ls invitava a

explicitar quina era la categoria que havien format.

Abans de dur a terme el test principal, es va presen-

tar un test de prova perque els parlants es familiaritzesin

amb la tecnica i poder-los distribuir posteriorment en els

grups I, II o III, segons la seva actuaci6 en aquest test

previ (tal i com s'exposa a 2.6).

Les instruccions que els informants van rebre varen

ser les següents:

"Aix� es el que s'anomena un test de categoritzaci6 o d'agru

pament. Amb ell esperem trobar com els parlants catalans or-

ganitzen les paraules al seu vocabulari. En aquest test et

pronunciaré una llista de paraules. Algunes d'aquestes



paraules pertanyen a un cert grup que jo tinc al cap. Aques-

tes paraules del grup tenen unes característiques en comú

que no tenen les altres. La teva tasca és endevinar el grup

de paraules que jo tinc pensat. Per fer aixo, tu has de dir-

me, després de cada paraula, si pertany al grup o no. Jo no

et diré quin és aquest grup, pero després de cada contesta

et diré si la teva resposta és correcta. Finalment, a base

de prova i error i amb la informaci6 que jo t'aniré donant

segurament endevinaras les característiques del grup.

Has de contestar tan rapid com puguis. El fet que

contestis "sí" si la paraula pertany al grup, i "no" si no

hagis descobert el grup que tinc pensat es demostrara quan

hi pertany. Tu no m'has de dir quin és el grup, sin6 només

si la paraula hi pertany o no.

Crec que ens ajudara tenir primer un test de prova.

La categoria o grup de paraules que hauras de descobrir en

aquest primer test sera diferent a la del test central. Et

donaré la pista que el grup de paraules té a veure amb la

pronúncia de les paraules (pot ser l'accent, el nombre de

sons, la llargada de la parqula, tipus de sons, vocals, etc.)

i no amb el seu significat o funci6 sintactica.

(El procediment era com es descriu a continuaci6).

Experimentador: enunciar

informant: (silenci)

exp: (induint) contesta sí o no. Obviament, com és la primera

paraula ho hauras d'endevinar.



inf:
"

s�

la contesta correcta
"

"no"'.exp: es

exp: bo

inf:
...

s�

exp: sí

exp: pis

inf: no

"

exp: s�

etc.

•

(Quan l'informant hagi encertat que la categoria és "parau-

les monosil.labiques" , s'acaba el test previ. Quan doni 15

respostes correctes es considera que l'ha encertada).

Ara passem al test central. De nou la categoria que

has d'endevinar té a veure amb la pronúncia o forma de les

paraules i no amb el seu significat o funci6 sintactica. La

categoria ara no té res a veure amb l'anterior. Recorda que

has de contestar tan rapid com puguis. Endavant.

u
(Es passa a presentar el test central).



2.5 INFORMANTS

Aquest test va ser presentat a informants que respo-

nien a les següents característiques:

- parlants nadius del catala central. Aquest dialecte fa

una sistematica reducció deIs grups finals sonant T oclu-

siva (mp, nt, nc/g, lt, rt) a sonants m, n'[jJ, 1, r). Es

va tenir molt en compte no entrevistar informants que hagues

sin tingut estret contacte amb el mallorquí, menorquí o

valencia, que no redueixen els grups nt, lt, nc/g (Veny

1978: 61).

- parlants analfabets o semianalfabets en catala per tal

d'assegurar que no estan influits per la imatge visual de

la paraula (observem que l'escriptura mostra l'oclusiva

muda: servent, camp, fenc, molt, sort)i que a l'hora de

formar les categories no ho fan sobre una base ortografica.

El criteri que es va utilitzar per a determinar que és

(semi) analfabetisme en catala va ser: parlants nadius ca-

talans que no sapiguen escriure en catala, que no hagin

llegit mai un llibre en aquesta llengua ni llegit un dia-

ri o revista catalana sistematicament, i que no hagin es-

tudiat mai el catala.

Abans de dur a terme l'experiment creiem que resulta-

ria facil trobar informants amb aquestes característiques,

pero no va resultar així. La gent menor de vint anys tots han

tingut l'assignatura de catala obligatoria a l'escola i,



l'hagin treballat més o menys, aixo ha suposat un contacte

amb la llengua escrita que no els permet entrar dins la

categoria que s'havia assenyalat. La gent en edat escolar i

universitaria, donat el tipus d'ensenyament que rebem, s6n

els més acostumats al raonament analític i, per tant, aquells

a qui era més facil fer aquest tipus de test. La gent cata

lana de 20 a 35 anys, potser a causa del fet que s6n fruit

d'una epoca de forta conscienciació política, s'han dedicat

en menor o major grau a llegir o estudiar el catala. Les

persones de més de 40 anys que entraven dins la categoria

marcada van mostrar a vegades unes certes dificultats a en

tendre les instruccions i seguir el prbcediment, així com a

concentrar l'atenció en el test durant molt de temps. El test

durava una mitjana de 30 a 45 minuts depenent del temps que

trigaven a endevinar la categoria.

La gamma de varietat deIs 36 informants que van fer el

test era mo Lt; amplia, ja que diferents edats, sexes, nivells

culturals i posicions socials hi eren presents. Aquesta varie

tat d'informants esta representada en els tres grups.



2.6 DISTRIBUCIÓ D'INFORMANTS EN ELS GRUPS

Tres grups distints de persones havien de formar

tres categories diferents. Com es tractava de comprovar l'ac

tuació d'aquests tres grups de gent, s'havia d'assegurar que

es tractava de tres grups igualment habils. Per aixo es va

fer un test previ a tots els informants i en base al seu re-

sultat en aquest test se'ls va assignar a un deIs grups per

tal d'aconseguir tres grups d'igual destresa mitjana en

tests d'aquest tipus. Una altra finalitat del test previ és

aconseguir que els informants aprenguin i es familiaritzin

amb la tecnica abans de passar al test central.

La tria del test previ presenta alguns problemes, ja

que es tracta de presentar una prova que mesuri l'habilitat

en el mateix camp que el que es persegueix en el test cen-

tral, pero que alhora sigui prou diferent d'aquest com per-

que no hi interfereixi. El test previ que es va presentar,

dones, no va tenir caracter morfofonemic ni fonologic. Es

tractava d'endevinar la categoria "paraules monosil.labiques"

enfront de paraules de més d'una síl.laba. La llista contenia

150 mostres de paraules mono i polisíl.labes, i si el parlant

no endevinava la categoria en acabar la llista, es considerava

que ja no l'endevinaria i passava a ser assignat a un deIs

grups.

La distribució deIs parlants en els tres grups segons

la seva actuació en el test previ va ser la següent:



nombre de temptatives nivell nombre de aub jec te s als
... .

en el I, II i III delnecessarl.es grups
test previ test central

1 - 30 nivell a 4 subjectes a cada grup

30 - 60 nivell b 5 subjectes a cada grup

60 - 150 ( final) nivell e 3 subjectes a cada grup

La separació en aquestes 3 categories va ser un resul-

tat quasi natural del test. En general un grup va encertar

la categoria de seguida (nivell a), i un altre grup a.par-

tir més o menys de les 30 temptatives (nivell b). Quan ja

passaven de 60 hi havia poques probabilitats d'encertar-Ia

(potser per cansament, confusi6 o falta d'interes) - nivell

c. Així, en la divisió deIs nivells es va respectar aquest

agrupament espontani.

D'aquesta manera es van assignar els informants al

grup I, II, o III, per tal d'aconseguir grups amb una igual

destresa mitjana en tests com aquest i que fossin, per tant,

comparables. No cal dir que el fet que el nombre d'informants

de cada nivell sigui diferent no té importancia, ja que el

que interessa és la uniformitat entre grups i no dins el ma-

teix grup.



2.7 MATERIAL

Les -llistes de paraules presentades als informants

deIs tres grups, van ser curosament construides de manera

que les paraules de la categoria (o de la no-categoria) no

compartissin cap altra característica - nombre de síl.labes,

patr6 accentual, vocals laxes, un cert tipus de consonant,

etc. - que es pogués confondre amb la característica de la

categoria que s'intentava que formessin.

Encara que aquest test es passava només a gent (semi)'

2.7.1 Controls

analfabeta en catala, es van introduir alguns controls de

l'escriptura per tal de verificar que els parlants no es ba-

saven en ella. En cada una de les llistes es van intercalar:

l. sis paraules acabades amb la lletra -x que representa el

doble se [ks ] : índex, crucifix, complex, etc., que havien

de ser categoritzades segons la seva imatge auditiva com

acabant en grup consonantic.

2. deu paraules amb dígrafs que es pronuncien com a consonant

simple, -rs [s] : carrers, autor s , femers, cavallers, etc.

A més a més de les paraules que s'escriuen amb els dígrafs:

11, ny, ix, nc/g.

3. deu paraules escrites amb tres consonants finals de les

quals només se'n pronuncien dues: dimarts, empelts, llamps,

cants, etc.



Aquests varen ser els controls introduits quant a

l'escriptura.

2.7.2 Selecció de paraules

Les paraules seleccionades per a apareixer a les llis

tes eren paraules d'una alta freqüencia d'aparició per tal

que no solarnent les paraules sinó també els seus derivats

poguessin ser coneguts per tothom. Un altre criteri impor

tant per a la tria va ser que les paraules tinguessin for�a

derivats, perque intentavem induir els informants del grup

II a recorrer a l'estructura profunda i coneixement deriva

cional per formar la categoria. No es van incloure a les

llistes:

l. paraules que no tinguessin una relació semantica clara

amb els seus derivats, tals com: tard- tarda; partir

partida (joc); potent- potentat; espart- esparta; cent

centuri6, jornal- jornada; tomb- "tombar, etc. El fet que

els parlants no s6n conscients de la relació entre aquests

parells de paraules es mostra, per exemple, pel fet que.

la forma diminutiva de tomb [tom] és tomet [tumétl, sense

la Ibl que correspondria (tombet [tumbEt]) si tomb esti

gués relacionat a la ment del parlant amb tambar i formés

el diminutiu regular.

2. paraules que no tenen derivats tals com firmament, aparta

ment; baluard, blanxard; hipocamp, ·estamp; contralt, Ar

nald, etc.

371
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3. paraules que no tenen molts derivats o derivats "propers"

(aquest terme implica una gradaci6 deIs derivats en pro-

pers i llunyans; sense gaire rigorositat considerem pro-

pers el femeni, diminutiu, la forma verbal, nominal i ad-

jectival, i qua l.s evo l, altre derivat Léx í.c amb una alta

freqüencia d'aparici6). Així paraules tals com: pedant,

cobalt, rumb, etc. no hi van ser incloses.

4. formes inflectives sense derivats encara que mostressin

opcionalment l'oclusiva quan van acompanyades d'un pronom

clitic, ja que en alguns casos i dialectes hi ha oscil.

lacions: fent-ho [fentu] / [fenu], anant-hi [ananti JI
[anani], etc.

5. homofons amb escriptura i processos derivatius diferents

ja que no hauriem pogut controlar la paraula-que l'infor

mant havia interpretat; així paraules com tant- tan [tan];

quant- quan [kwan]; camp- Cam [kam]; temps- tems

[ tems1 , etc., no s'hi van incloure.

6. paraules que només es diferencien per la qualitat tanca-

da o oberta de les vocals mi tjanes [e : E.; o : J] per-

que aquesta no és una distinci6 molt productiva en catala

i no és consistent entre els dialectes. D'aquesta manera

paraules com molt [mot] i mol t [m:::>í'] (moldre); cort

[kor] i cor [k�r] : ven [benJ
-

(vendre) i vent [benJ ,

sord �or] i sor [s�rJ , tampoc no s'hi van incloure.

Es van situar moltes, no totes, de les paraules control

prop del principi de la llista per donar als informants una
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millor oportunitat de formar la categoria com més aviat mi-

llor. Així, dones, l'ordre de les paraules presentat era

aleatori excepte en aquest punt. L'ordre de les paraules a

les tres llistes era el mateix per tal que si es donava algun

efecte a causa de l'ordre, ho fes a tots tres grups i els re-

sultats fossin comparables.

Abans de dur a terme el test es va provar el seu fun-

cionament amb alguns parlants. EIs resultats d'aquesta prova

no estan enregistrats aquí pero van servir per a polir i afi-

nar la forma final del test. En el test de prova els membres

de la llista que pertanyien a la categoria representaven 1/3

del nombre total de paraules. Tanmateix, aquesta proporci6

demostra ser massa petita i no facilitava suficients exemples

de contestes positives, per la qual cosa resultava difícil

trobar el denominador comú a les paraules de la categoria.

Per aquesta raó en el test definitiu la proporció de parau-

les pertanyents a la categoria era 2/5 del nombre total.

Aquesta proporció va semblar funcionar adequadament.

En el test de prova es va preguntar als parlants l'es-

trategia que utilitzaven per contestar "sí" o "no", per com-

provar si una estrategia diferent a la prevista podia utilit-

zar-se amb exit, i, si aquest era el cas, modificar el test.

En alguns casos els informants feien servir estrategies que

funcionaven parcialment pero que no eren les que es requerien.

Per exemple, alguns informants del grup 1 (grups consonantics

finals vs. consonant final simple) creien que la categoria era

paraules en plural. Aixo venia del fet que moltes paraules



acabades en grup consonantic tenien -s com a Gltim element.

Llavors va ser necessari reduir el nombre de paraules plu-

rals per tal que aquesta estrategia no funcionés. En la llis

ta final només un 50% de les paraules amb grup consonantic

acaben en -s i no totes elles són plural. Fer un test de

prova abans de comen�ar a enregistrar i coroptar els resul-

tats, és no tan soIs útil sinó necessari per a assegurar que

el test dissenyat funciona com cal.

Després d'una curosa selecció.de les paraules a-pre-

sentar, es van confeccionar tres llistes de 250 paraules ca-

da una amb la següent distribució:

Grup I

Categoría: paraules acabades en grups consonantics.

50 paraules acabades en consonant + s (incloent-

hi 10 paraules control acabades en -rts, -mps,

-nts, -lts, [rs, ros, ns, �s] i 6 paraules aca-

bades en -x [ks].

-/ 50 paraules acabades en altres grups consonan-

tics: -sk, -rk, -rp, -lp, -rm, etc.

no-categoria:- 75 paraules acabades en -nt, -mp, -ng/c, -lt,-rt.

- 75 paraules acabades en consonant simple (in-

cloent-hi 10 paraules control acabades en -rs [s1.



Grup II

categoria: - 50 paraules acabades en grup consonantic: 25

acabades en consonant + s, 25 acabades en altres

grups (incloent-hi controls).

- 50 paraules acabades en -nt, -mp, -ng/c, -lt,

-rt.

no categoria: 150 paraules acabades en consonant simple ex

cepte -n, -m, -l,-r (incloent controls).

Grup III

categoria: - 50 paraules acabades en grup consonantic: 25

acabades en consonant + s , 25 acabades en al

tres grups (incloent controls) .

- 50 paraules acabades en -n, -m, -r, -l.

no categoria: 150 paraules acabades en altres consonants sim

ples (incloent controls).



3 ._ RESULTATS

EIs resultats d'aquest test s6n els següents:

nivell deIs

informants Grup 1 Grup 11 Grup 111

a 5 4 176

a 40 57 �
a 59 207 �
a 102 ?J (;

b 6 62 85

b 57 89 130

b 122 170 c/J
b fJ {I rJ
b � (j �
e 88 180 186

e 163 r) r)
e C(j rjJ �

Taula 1.- Resultats deIs tres grups en la tasca de catego
ritzaci6. Les xifres representen el nombre de temE
tatives necessaries per a endevinar la categoria.
El nombre d'informants per cada grup és 12. El ma
xim de paraules 250.

El símbol � representa que la categoria no va ser en

devinada. A l'hora de fer calculs sempre és un problema com

comptar aquests resultats. ¿Es compta el nombre maxim de pa-

raules, 250? ¿O se'n compten més perque potser s'hauria tri-

gat 500 paraules per a endevinar-Ies? ¿O potser no s'han

...

d'incloure aquests resultats? Obviament aquests resultats



han de ser inclosos, ja que reflecteixen clarament la difi

cultat de l'agrupament demanat: El criteri que hem seguit

ha estat comptar casos com el maxim, 250, quan ha estat ne

cessari assignar-los un nombre. Com veurem en alguns casos,

la cosa important és només el valor relatiu i no l'absolut.

El nombre d'intents fets per cada informant no in

clou les .quinze respostes finals correctes que demostren

que s'ha endevinat la categoria.
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}.l� Interpretació estadística

A aquests resultats s'hi van aplicar uns tests de

significativitat estadística. La major part deIs tests

d'aquesta mena són aplicació de resultats demostrats per a

distribucions conegudes, en particular la normal. En canvi,

la distribució generadora d'aquests resultats no es pot su

posar que sigui una de simetrica, i per tant normal. Per aques

ta ra6 no podem aplicar els tests habituais. EIs tests que es

van aplicar són, dones, tests no parametrics, els quals són

poc potents perque estan dissenyats per a variables de distri

bució desconeguda, o, m€s clarament, són tests que pretenen
/

tenir una aplicació universal.

El test de Kruskal-Wallis compara els tres grups. El

primer resultat és que es pot afirmar amb un 95% de probabili

tat que les tasques deIs tres grups no són igualment difícils,

o dit d'una altra manera, que les tasques deIs tres grups te

nen una dificultat diferente En un altre test es compara la

dificultat deIs grups de dos en dos. El resultat és que hi ha

una diferencia significativa entre els grups I i III, mentre

que la diferencia entre els grups I i II per una banda i II i

III per l'altra no és significativa. Aixo darrer creiem que

no és degut a la circumstancia que de fet no hi hagi tals di

ferencies, sinó que els tests no parametrics aplicats no són

prou potents.

EIs mitjans estadístics a l'abast per a situacions

com aquesta, són molt poc potents perque perden molta de la
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informaci6 continguda a les dades. Així, el test de Kruskal-

Wallis treballa sobre l'ordenaci6 deIs resultats pero no té
.

en compte el valor d'aquests. Així, en una ordenaci6 del ti-

pus:

nQ l l temptativa

nQ 2 200 temptatives

nQ 3 202 temptatives

aquest test considera la diferencia entre 1 i 200 igual a

l'existent entre 200 i 202. El test de la mediana que compta

el nombre de valors per sobre i per sota d'aquesta, també és

poc potent, perque si la mediana és x, considera equivalents

un valor per sobre de la mediana de x+l i un de x+200.

EIs mitjans estadístics no ens permeten afirmar que

hi ha una diferencia entre els grups 1 i 11 i els 11 i 111,

encara que obviament no refusen que hi sigui. Com que no po-

dem recolzar les nostres afirmacions estadísticament, farem

una interpretaci6 raonable d'aquests resultats, que si bé no

sera concloent ens donara una idea de la direcci6 deIs resul-

tats.



3.2. Descripci6 deIs resultats

Presentem a continuaci6 una representaci6 grafica,

en forma d'histograma, deIs resultats obtinguts per tal de

facilitar la discussi6.

nombre
d' informants 2 ..

nombre
d' informants 2

nombre 2
d'informants

3

GRUP 1

1
1

50 100 150 200

nombre de temptatives

3

1-
GRUP 11

1

50 100 150 200

1

GRUP 111

3 ..

...

50 100 150 200

Figura l. Histogrames deIs resultats.

En aquests histogrames _els informants que no han

endevinat la categoria 'estan situats a l'interval entre 200

i c:>O. L' a Lcada de l' úl t.í.ma columna (200- 00) esta arbi-

trariament calculada como si la seva base fos el quadruple

de la de les altres columnes.

•



Observant els histogrames deIs tres grups veiem que

la distribuci6 del primer s'apinya al voltant deIs números

baixos. Al contrari, el grup III s'aplega cap al maxim de

temptatives, ja que la major part deIs seus subjectes no han

arribat a destriar la categoria. Aixo reflecteix clarament

que la tasca del grup I és més facil que la del grup III. El

grup II presenta dos cossos d'informants, aquells qui han

endevinat la categoria for9a facilment i un cos més substan-

cial d'informants que no l'han endevinada. Sembla que a di-

ferencia deIs grups I i III, on els subjectes segueixen una

inclinaci6 determinada, en aquest grup es tracta o d'encertar

la categoria facilment, o que costi molt i no fer-ho.

Es pot observar la mateixa tendencia general si

s'ordenen els resultats deIs tres grups de millor a pitjor:

nQ d'ordre grup

1 II 12 I 21
2 I 13 I
3 I 14 III
4 I 15 I

{i
I

5,5 I,II 16 II
28,5

II

7 I 17 III III

8 II 18 II
9 III 19 III

10 I 20 II

11 II 36

El grup I ocupa els primers llocs, la qual cosa sig-

nifica que els seus subjectes s6n els que han puntuat millor.

Com que la seva habili.tat per afer aquest tipus de test és

igual a la deIs altres grups, aquesta millor puntuaci6 només

pot ser deguda a la major facilitat de la tasca. El grup II

presenta dispersi6 en la seva puntuaci6: uns quants ho han fet



for�a bé i els altres for�a malamente El grup III és el que

es troba a la cua de la puntuació.

Per acabar, i només a titol il.lustratiu de com es

poden descriure els resultats, comparem les mitjanes deIs

tres grups (assignant el valor 250 als subjectes que no van

arribar a endevinar la categoria):

grup I
_ grup II grup III

l. mitjana 116 168,2 214,7

2. mitjana entre els
qui encerten la categ. 71,3 109,8 144,3

Primer de tot constatem que la mitjana de temptati-

ves que necessita cada grup per a arribar a encertar la cate-

goria respon a les hipOtesis que �s proposaven al comen�ament:

grup I < grup II < grup III, la diferencia·éntre el I i el

II essent una mica més gran que l'existent entre el II i el III.

Observant la taula 1 es pot argumentar que la meitat

deIs informants (16 sobre 32) no han encertat les categories

que se'ls havia proposat, i que aquest fet distorsiona els

resultats. Nosaltres creiem que el fet que vuit subjectes del

grup III no hagin.encertat la categoria mentre que al grup I

només n'hi ha hagut tres que no ho han fet, no distorsiona

gens els resultats, ans al contrari, reflecteix clarament la

diferent dificultat de les tasques. Es pot, pero, admetre

aquesta objecció i prescindir deIs subjectes que no han encer

tat la categoria. Comparant, doncs, les mitjanes només deIs

informants que han endevinat la categoria (2), es pot conclore

que la distribució és la roateixa que si es té en compte la to-

talitat deIs resultats.
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4. DISCUSSIO DE RESULTATS

Ates que els grups II i III tenen la mateixa dificul-

tat a nivel fonetic - agrupar paraules acabades en En] , [m] ,

[�J, [r] amb paraules acabades en grup consonantic - el fet

que el grup II resulti més facil que el III només es pot atri-

buir al fet qua l'oclusiva subjacent a les paraules del grup

II (sant, camp, etc.) és real a la ment del parlant a nivell

morfofonemic.

Comparant els resultats deIs dos primers grups s'ob-

serva que la tasca del grup I és més facil que la del grup II.

Aixo advocaria per la interpretaci6 que les paraules com sant,
,

camp, etc., estan categoritzades a la ment del parlant amb pa-

raules acabades en consonant simple, i no en grup consonantic.

-

Les formes derivades de sant, camp, etc., amb una oclusiva su

perficial estarien emmagatzernades separadament a un nivell su-

tat amb l'anterior, és a dir, amb el que demostra que sant,

perior, menys accessibles. ¿Com s'articula doncs aquest resul

camp, etc., és més facilment categoritzable amb grups conso-

nantics finals que no pas amb paraules acabades amb n, m, 1, r?

�

Es obvi que els parlants en fer aquest test han tre-

ballat primer a nivell fonetic - com ho demostra el fet que

el grup I sigui el que puntua millor. Si aquesta estrategia

no funciona en passen a utilitzar una altra, que pot ser, en

el cas deIs informants del grup II, accedir al nivell morfofo

nemic o derivacional. D'aixo es pot deduir que hi ha diferents

nivells de categoritzaci6 de les paraules amb un grau diferent



d'accessibilitat. A nivell fonetic - que és el més accessi-

ble - paraules com sant, 'camp , estan agrupades per la seva

forma fonetica amb paraules de consonant final simple. A un

nivell superior, més abstracte i menys accessible - que po-

dem anomenar morfofonemic les paraules com sant, camp, etc.,

estan agrupades amb d'altres que funcionen com elles en la

derivaci6 - les paraules acabades en grup consonAntic final.

Segons aquests resultats, dones, les formes subja-

cents proposades pels fonolegs generativistes s6n reals a la

ment del parlant a n.í.ve Ll, IOorfofonemic, pero no a nivell fo-

nologic, ja que els parlants semblen tenir les paraules coro

sarrt , camp , etc. (sense obstruent superficial), categoritza

des directament arob consonants simples finals sense haver de

derivar-les cada vegada de les formes subjacents amb una

obstruent /sant/ mitjan<;ant la regla d'elisi6 de l'oclusiva.

El mateix s' aplica a les regles de derivació.

4. l -

'Cat'egorie:s i estrategies seguides pels parlants.
z z . ;

Per afegir més validesa a l'obsenraci6 que els infor

lllants havien format la, categoria correctaroent, se'ls va derna-

nar al final del tes.t d'explic;ltar la categoria, i també se'ls

va demanar que descrivissin les estrategies que havien utilit

zat pe-r a decidir si la paraula pertanyia o no a la categoria.

EIs informants deIs tres grups van expressar de diferents roa-

neres que el primer criteri que havien utilitzat era el cri-

ter! fonetic: grup consonantic final (CCl versus consonant

final simple (C). En alguns casos aquest criteri funcionava



totalment - com-per al grup I - i en els altres casos només

parcialment, per la qual cosa els informants es van veure obli

gats a reformar l'estrategia. Els quatre informants del grup

III que van encertar la categoria van expressar que s'havien

vist obligats a memoritzar que els quatre sons finals -1, -r,

-rn i -n s'agrupaven amb CC, ja que no trobaven cap criteri

que els unís. Gairebé tota la resta deIs inforrnants del grup

III van observar que el criteri CC versus C funcionava "pero

no del tot".

Cal esmentar que en aquest tipus de test hi entra

molt en joc la capacitat analítica i/o sintetica de l'infor-

rnant. Dos informants del grup I que no van endevinar la ca-

tegoria, van confessar que tractaven de recordar cada un deIs

exemples positius - paraules acabade� amb -lp, -mf, -sk, -lk,

-rn, -ns, etc.' - pero no van fer el següent pas, generalitzar
...

a -CC. Obviament, la seva capacitat analítica els va compli-

car la tasca.

Passem ara a comentar les interpretacions del grup

II, que són les rnés interessants. Un parell d'informants

van expressar que si la categoria es basava només en la pro-

núncia, no hi havia forma d'agrupar les paraules amb respos-

ta positiva. Aquest fet mostra com els informants que van en

devinar la categoria es van veure for9ats a recórrer a un

nivell diferent del fonetic. També es fa patent l'arbitrarie-

tat del grup III - que no té cap altre nivell, apart del fo-

netic - per a facilitar l'agrupament.

Dos informants del grup II que van endevinar la cate-
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goria i van puntuar for9a bé, a l'hora d'anomenar-la van dir

que les paraules acabades amb dues consonants eren "sí" i

les altres "no". Els vam argumentar que paraules com llamp,

calent, empelt, etc. (evitant fer referencia a les paraules

en -rt, ja que estan sotmeses a oscil.lacions [r/rt] ), no

acabaven amb dues consonants sinó amb una. Un d'ells per de-

mostrar que aixo no era cert, va tractar de pronunciar-les

amb dues consonants, la qual cosa li va ser for9a dificil

en les paraules més freqüents, i encara que sonaven for9a

afectades en el seu dialecte va continuar mantenint que
...

aquesta era la pronúncia normal. Obviament, a la resta de la

conversa no pronunciava les oclus�ves finals de les paraules

d'aq�est tipus. L'altre informant, davant l'argumentació no

va resistir-se, i va limitar-se a dir: "tens raó, havia cre

gut que acabaven amb dues.consonants, pero po�ser que no, no

ho sé". Un altre informant va explicar que les paraules de la

categoria eren les acabades amb -CC. Quan se li va argumentar

sobre els casos com sant, camp, etc., va contestar que es

tractava de paraules escrites amb -CC. Tanmateix, se suposava

que no coneixia l'ortografia catalana. Creiem, doncs, que es

podria dubtar que en realitat hagués seguit una estrategia ba

sada en l'escriptura i,suggerim que aquest criteri ortografic

va ser l'única manera que va trobar per a explicar com havia

operat.

En realitat és pretendre rnassa esperar que gent no

sofisticada en materies lingüístiques especifiquin la manera

com van operar (nivell fonologic, rnorfofonemic, derivacional,

etc.). Malgrat aixo, si endevinen la categoria i l'expressen
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com a -CC aixo significa que a algun nivell, ja sigui morfo-

fonemic o no, ells consideren les paraules en qüestió com

tenint dues consonants .

...

Es interessant observar un cas en que l'informant

no va formar la categoria pero va seguir una estrategia que

li permeté d'encertar més d'un 80% de les respostes. La se-

va estrategia era contestar positivament a les paraules aca-

bades amb -CC i n-n n

S (significant nasals). Així només errava

en els casos de -lt i -rt. Aixo demostra el natural agrupa-

ment de les nasals per les seves característiques comunes.

Referent a aquest punt cal esmentar que diversos informants

deIs grups 11 i 111 van mostrar una persistent dificultat a

separar [n] de la serie nasal i
. v

[ 1 ]
..,

de [1 J • Recordem

que se'ls requeria que agrupessin [m, n,Y), 1, rJ amb -CC i

[1, n] amb al tres consonants simples. Aquesta dificul tat sem
v v

bla indicar que la serie nasal i la latersl són una categoria

preexistent a la ment del parlant, i que trencar-la implica

un cert esfor<;:.
,

'



4.2. CONCLUSIONS

El fet que el grup I hagi �trigat menys temptatives

que el grup II, ens permet concloure que els parlants tenen

una categoritzaci6 fonetica, i el fet que el grup II hagi

trigat menys que el III, ens permet afirmar que per al par

lant hi ha una oclusiva subjacent a paraules com sant, camp,

etc., a un nivell més abstracte.

Ara bé, ¿és cert que aquest resultat demostra que l'oclu

�siva es troba a la forma abstracta subjacent que proposen

els generativistes?, perque ¿com sabem que els informants del

grup II es van referir a aquesta forma subjacent per tal d'en

devinar la categoria?

Hi ha un univers de coses que poden representar el co

neixement del parlant de la forma subjacent, 1 amb aquest ex

periment s'han limitat les possibilitats. S'�a presentat als

parlants l'oportunitat d'operar a un nivell diferent del fone

tic, presumiblement morfolOgic, i de fet l'han utilitzat.L'Gni

ca informaci6 disponi/ble a aquest nivell és el coneixement de

rivacional. Si aquest fos el cas podríem prescindir de les for

mes subjacents i suggerir que el fet que el grup II sigui més

facil de categoritzar que el III esta basat en la derivaci6.

Aixo posaria en dubte l'existencia de les formes subjacents i

de les regles derivacionals.

En qualsevol cas, creiem que cal una explicaci6 i cla

rificaci6 per part deIs fonOlegs generativistes del coneixe-
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ment i la utilització de les formes subjacents i de les regles

per part deIs parlants. Potser l'únic coneixement deIs par-

lants és morfologic i no calen estructures profundes.



4.3. SUGGERIMENTS

Creiem que es podria contrastar la conjectura que

els parlants tenen un coneixement derivacional de les obs-

truents subjacents sense necessitat de postular formes abs-

tractes del tipus /sant/ amb un nou experimente

Es podria presentar a dos grups de parlants la ca-

tegoria 11 dividida de la següent manera:

a) amb paraules del tipus sant, camp, fenc, curt, empelt.

etc. amb molts derivats.

b) amb paraules del mateix tipus amb pocs o cap derivat.

La predicci6 deIs fonolegs generativistes seria que

si el parlant coneix la regla d'elisi6 de l'oclusiva per a

passar de /sant/ a [san] , la utilitzara no importa quants

derivats tingui la paraula, perque si no la utilitza, de que

se�veix tenir aquestes regles? Aixi, segons aquest criteri

el grup a) tindra un resultat igual al del grup b) .

Si, d'altra banda, el grup a) necessita menys intents

per a formar la categoria que el grup b), aquest resultat re-

colzaria la hipotesi analogica (Greenberg i Jenkins 1964, ex

pressada a la introducció) que prediu que el patr6 més pro-

ductiu sera el més utilitzat com a modele
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N' o T E S

(1) Per aclarir aquest punt observem un cas paral.lel d'un

coneixement que es possedx pero que no s'utilitza ne

cessariament: el deIs bibliotecaris. Aquests coneixen

els valors del sistema decimal d'ordenaci6 de llibres:

primer digit: l=literatura, 2=ciencia, 3=historia ...

segon digit: l=segle XX, 2=segle XIX, .:.

tercer digit: l=Anglaterra, 2=Fran9a, ...

de manera que si s'aplica aquest algorisme s'obté que

la signatura 3.2.1 es -tracta d'un llibre que es refe

reix a historia anglesa del segle XIX. Sembla, pero,
que els bibliotecaris no apliquen l'algorisme cada cop,

sin6 que memoritzen els tres nombres. Aixi ernmegatze
men informaci6 redundantment.

(2) Aquest experiment em va ser proposat per John J. Ohala.

(3) AIguns d'aquests exemples diminutius poden semblar una

mica estranys pel fet de no ser gairebé mai utilitzats.

Tanmateix, compleixen la seva finalitat il.lustrativa.

(4) Sembla ser que a la combinaci6 rft hi ha oscil.laci6

[rJ/[rtJ al catala central. J. Veny, EIs Parlars, Bar

celona, Dopesa 2, 1978, pag. 28.

(5) Per a descripcions detallades d'aquesta tecnica vegi's
J. Deese i S. Hulse, The Psychology of Learning, New

York, McGraw Hill, 1967, capitol 12, i R.L. Dominowsky,

"Concept Attainment", a AM. H. Marx, ed., Learning: Inter

action, Nova York, Macmillan, 1970, pags. 152-191. Per

a un exemple de com aquesta tecnica ha estat previament
utilitzada en lingüistica,vegi's W. J. Baker, G.C. Pri

deaux i B.L. Derwing, "Grarnmatical properties of senten

ces as a basis for concept formation", a Journal of Psy

cholinguistic Research, 2, 1973, 210-220, i J. Jaeger,
"The Phoneme Revisited", a Report5 of the Phonology

Laboratory, Berkeley, 5, 1980, 6-50, proximament reedi

tat a Journal of Verbal Learning and Psychology.-
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5. CONCLUSIONS

En aquest treball hem presentat l'aplicació de la me

todo logia experimental, característica de les ciencies empíri

ques, a l'estudi de la fonetica i la fonologia, sense oblidar,

pero, que també és aplicable a altres arees de la lingüística.

La metodologia experimental representa un sistema més de des

cobriment i contrastaci6 a disposici6 del lingüista que permet

recollir evidencia sobre fets lingüístics. El tractament"dels

diversos aspectes estudiats al llarg deIs capitols permet

l'elaboració d'una serie de conclusions enumerades mes avall.

Notarem en primer lloc que aquesta metodologia es ba

sa en la introducció de l'experimentaci6, en el sentit estric

te de la paraula: formulació d'hipotesis sobre el funcionament

de fenomens lingüístics, trobar alguns punts en els quals

hipOtesis rivals facin prediccions diferents, i dissenyar ex

periments que contrastin aquestes prediccions en els mateixos

parlants de la llengua. Així, dones, cal no confondre aquesta

metodologia amb la fonetica experimental o instrum�ntal, que

va florir a la segona meitat del segle XIX i que es preocupava

principalment per metodes d'enregistrament i amidament instru

mentals. Coro hem conclOs al capítol 1, les tecniques instru

mentals són utilitzades com a ciencia auxiliar per l'experimen

tació i, per tant, hi estan incloses.

l. La metodologia experimental permet respondre a pregun

tes no tan soIs sobre qüestions fonetiques, sinó també sobre

qüestions fonologiques. Al primer capitol hem mostrar com

malgrat que la competencia fonologica del parlant no és direc-

:..
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tament accessible i observable, es poden dissenyar metodes

indirectes d'observaci6 que donin llum sobre aquests fets.

També hem mostrat que alguns aspectes fonologics s6n deguts

a restriccions articulatories, acústiques o auditives de ca-

racter universal, i per tant tenen una base fonetica suscep-

tibIe de ser estudiada mitjan9ant l'experimentaci6.

2. La revisi6 del domini, els objectius i els metodes a

través de la historia de l'estudi fonetic i fonologic, permet

concloure que fins al segle XX els metodes de recerca utilit-

zats eren adients als objectius que s'havien plantejat. Al

segle XX, pero, el domini i els objectius s'amplien dramati-

cament fins a incloure els aspectes psicologics i mentals de

la llengua. EIs metodes a l'abast, que es basen en l'estudi

sistema tic deIs observables del llenguatge (estructuralisme)

i en la construcci6 de models que simulin la competencia fo-

nologica del parlant, sense passar a la seva contrastaci6 em-

pirica (generativisme), no s6n suficientment potents per a

respondre a les preguntes plantejades sobre el funcionament

de la ment humana respecte al llenguatge. La metodologia ex-

perimental tracta d'omplir aquest buit proveint els mitjans

necessaris per a l'observaci6 indirecta i la contrastaci6 de

les explicacions sobre els fets lingüístics.

3. La descripci6 de la metodologia experimental, presentada

al capitol tercer, mostra el funcionament i els suposits

d'aquesta metodologia i il.lustra com es pot utilitzar per a

recollir informaci6 i evidencia empirica sobre fets lingüís-

tics i ajudar a la seva explicaci6.



També es mostren en aquest capítol algunes conside-

racions formals sobre el tractament de la. lingüística, i en

particular la fonetica i la fonologia, com a ciencia empírica.

El fet que la lingüística no hagi utilitzat la contrastació

empírica i la metodologia experimental no es deu a una im-

possibilitat inherent, sinó al predomini d'un cert paradigma

científic i a les condicions sota les quals s'ha desenvolu-

pat.

Després de tractar diverses qüestions teoriques so-

bre l'experimentació en lingüística, tals com la formulació

ga l'experimentació, es conclou que la lingüística és susceE

d'hipotesis, la contrastació d'aquestesi el paper que hi ju-

tibIe d'utilitzar metodes experimentals i es proveeix una

breu revisió de les arees fonetiques i fonologiques on aquest

metode ha estat aplicat. fins al moment.

4. El capítol quart forneix aportacions originals utilit-

zant la metodologia proposada. EIs quatre treballs presentats

sobre fonetica acústica, fonetica perceptiva, fonologia i mor-

fofonologia il.lustren practicament com es poden comprovar i

recolzar hipotesis particulars amb evidencia empírica experi-

mental. Aquests treballs també fan palesa l'adequació de les

tecniques d'investigació experimental utilitzades per a res-

pondre a preguntes lingüístiques.

Les conclusions particulars que es deriven deIs quatre

experiments presentats són les següents:



4.1. Experiment sobre fonética acústica. Aquest experiment

permet concloure que les vocals catalanes tenen intrínsecament

un to o freqüencia fonamental diferent, proporcional a l'al-

tura de la vocal, es a dir, que com més alta és la vocal més

alta és la seva freqüencia fonamental. Aquest fet es dona en

les vocals estudiades en altres llengües, per la qual cosa

sembla ser un fenomen universal. Les seves causes, doncs, han

de ser explicades en termes de limitacions mecaniques -articu

latories o auditives- o acústiques, que compartim tots els par
•

lants. S'hanproposat dues hipotesis principals per explicar

aquest fenomen, una basada en fets mecanics (hipotesi del ti-

bament de la llengua) i una altra basada en fets acústics

(hip0tesi de l'acoblament de les ones sonores). EIs resultats

del nostre experiment mostren que les vocals posteriors tenen

un to intrínsec més alt que les seves homólogues anteriors,

fet que dóna suport a l'explicació mecanica del tibament de

la llengua.

4.2. Experiment sobre fonética perceptiva. Aquest experiment

ha permes explorar i descobrir els parametres físics perti-

nents en la percepció de l'accent castella i mesurar la seva

influencia. S'ha sintetitzat artificialment les combinacions

deIs quatre parametres físics estudiats - durada, intensitat,

freqüencia fonamental i inflexió tonal - a diferents nivells.

Aquesta síntesi s'ha aplicat a paraules bisíl.labes que có-

breixen les cinc vocals castellanes en diferents contextos

consonantics. EIs estímuls resultants han estat presentats a

parlants nadius la tasca deIs quals ha estat determinar la
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síl.laba que portava l'accent. Els resultats permeten conclou

re la importancia relativa de les quatre variables. El to és

la variable més important en la percepció de l'accent. A dis-

tancia el segueix en importancia la durada i per últim la in-

tensitat, d'escasa rellevancia en tots els casos. La inflexi6

tonal sembla comportar-se de manera dnerent als altres parame

�es, i és per tant dificil quantificar la seva importancia

respecte a ells. El que es po� concloure sobre el seu funcio-

nament és que un canvi de to en la vocal tendeix a indicar la

presencia de l'accent si a l'altra vocal hi ha un to constant

més baix.

Aquest experiment permet també extreure les següents

conclusions marginals.

4.2.1. L'ordre de presentació" de les alternatives a seleccio-

nar - a un grup se li va presentar al full de respostes l'or-

; ;

dre CVCV-CVCV, i a l'altre l'ordre contrari - ha tingut un

efecte significatiu sobre la percepció de l'accent que per

ara ha quedat inexplicat. Aquest fet, pero, ha posat en evi-

dencia una certa ordenació deIs estímuls per part del cervell

del parlant, tal i com apuntem a l'apartat 4.1.

4.2.2. El mateix canvi físic té el mateix efecte en la percep-

ció de l'accent independentment de la vocal a la qual s'apli

qui. Així, doncs, la posició vocalica no influeix en la per-

cepci6 de l'accent.

4.2.3. No existeix una diferencia qualitativa en la percepció

de l' accent entre les inflexions ascendents (/ , V) i descen-
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dents ( <, , A ) ni entre les curvilínies (V, /\) i les li

neals (/ , ,,). Qualsevol d' elles indica la presencia de

l'accent davant un to constant baix. La diferencia quantita

tiva és petita i la seva ordenació de major a menor influen

cia en la percepci6 accentual és la següent: / , " , V, /\.

Les conclusions de l'experiment pilot sobre l'efecte

de la durada i la intensitat es troben al paragraf 4.

4.3. Experiment sobre fonologia. L'experiment sobre les res

triccions fonotactiques en angles permet inferir que els par

lants són conscients de les condicions d'estructura morfema

tica en la seva llengua, i que les categoritzacions d'aques

tes condicions que han fet els lingüistes - seqüencies exis

tents, seqüencies existents amb baixa freqüencia d'aparició,

seqüencies possibles pero inexistents (buits accidentals) i

seqüencies no possibles (buits sistematics) - s6n reals psi

cologicament per al parlant, és a dir, respon a una catego

ritzaci6 d'aquestes restriccions a la ment del parlante

4.4. Experiment sobre morfofonologia. Aquest experiment té

com a objectiu comprovar si certes formes subjacents proposa

des pels generativistes i les corresponents regles de deriva

ció transformacional, són només un artifici convenient per a

la descripció lingiística o si al contrari es corresponen

d'alguna manera amb el coneixement que el parlant té sobre

aquestes formes, tal i com impliquen els generativistes. Els

resultats obtinguts mostren que el parlant té un coneixement

de les oclusives subjacents a paraules del tipus sant [san]
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(santa [santa]), carnE [kam] (camperol [k"o mE a r?±] )-,

blanc [b.taJ1 (blanca [b±Ct�ka]), fort [f o r ] (forta

[f :> rt a] ), i empel t [ampét:] (emEel tar [�mpa:tta.J)", oclu-

sives que apareixen a l'estructura profunda d'aquestes parau-

les segons els generativistes i que s6n elidides per les re-

gles adients de derivació. Aquest resultat, pero, no permet

concloure que el coneixement que els parlants posseeixen

d'aquestes oclusives subjacents l'hagin obtingut de la forma

abstracta, afirmant així la seva existencia o realitat a la

ment del parlante En la discussi6 deIs resultats se suggereix

que el coneixement de l'oclusiva subjacent podria ser deguda

a informació derivacional i no d'estructura profunda.

5. Esperem haver mostrat amb aquestes aportacions experimen-

tals, i amb aquest treball en general, la possibili-tat i

conveniencia d'utilitzar l'experimentaci6 com un mitja més

a l'abast del lingüista per a reunir evidencia empírica i

contrastar les diferents explicacions sobre els fets lingüís-

tics.

Ates que l'experimentaci6 en el camp de la fonetica

i la fonologia es troba en els seus inicis, cal una constant

comprovació i millora del paradigma experimental en aquesta

area. El que sembla més urgent en aquest moment, pero, és

ampliar l'esfera del que compta com a evidencia empírica en

lingüística, de manera que inclogui dades d'experiments psi-

cologics, socials, musculars, acústics i neurobiologics, per

tal que les explicacions i teories lingüístiques puguin ser

confirmades per quelcom de més substancial i comprovable que
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les opinions individuals deIs lingüistes. El mateix Chomsky

ha declarat:

"Es pot pensar que aquest o aquell sistema [hipotetic] és

més elegant i molt més profund que algun altre, pero ¿és

correcte? .. més tard o més d'hora ..• sera necessari desco-

brir les condicions que ha de complir la construcció de

teories, que provindran probablement de la psicologia ex

perimental o de la neurologia, i que decidiran entre les al

ternatives a les quals es pot arribar mitjan9ant la mena

de construcció especulativa de teories que els lingüistes

poden fer a partir de les dades que els s6n accessibles"

(1967: 100) (1).

Gracies a la incorporació de la metodologia experi

mental a la" recerca lingüística, els lingüistes poden respon

dre a les preguntes que tenen plantejades sobre el llenguatge

i la ment humana sense esperar que els psicole9s o neurobio

legs les contestin per ells. Sembla que el domini, els objec

tius i els metodes de la fonetica i la fonologia finalment

s'han reconciliat.
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(1) "One can-think that this or that[hypothetical]system
is more elegant and much more deep than sorne other,
but is it right?� •. sooner or later ... it is going to be

necessary to discover conditions on theory construction

coming presumably from experimental psychology or from

neurology, which will resolve the alternatives that

can be arrived at by the kind of speculative theory
construction linguists can do on the basis of the data

available to them" (Chomsky 1967: 100)
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