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Tipus de desaccentuació 
• Desaccentuació obligatòria 

– Absència de prominència tonal recurrent en certs 
contextos. 

 
• Desaccentuació esporàdica 

– Absència de prominència tonal en parla espontània 
en contextos on esperaríem accentuació. 

– Influència de factors com: freqüència i categoria 
lèxica, menció prèvia, posició, llargada de la 
paraula (Rao 2009).  



Desaccentuació esporàdica 

Rao, R. 2009. Deaccenting in spontaneous speech in Barcelona 
Spanish. Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics 2(1), 31-75.  



Desaccentuació obligatòria 
Dislocacions a la dreta 
(Astruc-Aguilera 2003)  

 
Va guanyar-la, el Vila. 
 

Oracions reportatives 
(Ortega-Llebaria i Prieto 2007)  

─La masa del átomo es 
medible─determino 
complacida.  
 

Epítets i vocatius  
(Astruc i Nolan 2007) 

Acabo de veure el meu ex, el 
cabró. 
 

Material postfocal 
(Estebas-Vilaplana 2001)  

 
La MARE menja arengades.  
 



Focus contrastiu (FC) 
• Anteposició del constituent focalitzat: 

– L’element focalitzat s’anteposa al verb i rep accent 
nuclear. 

– El material postfocal es desaccentua. 
 
Demà vindrà la Marina?  
[La MARIA]FC vindrà demà. 
 
Mengen pastes? 
[PASTISSOS,]FC mengen. 

 
• Debat sobre l’estatus fonològic del material 

postfocal 



Prominència, focus i desaccentuació 

“[S]alience goes with accent location and not 
with accent type. Accented material is salient 
not only phonologically but also from an 
informational standpoint. And items that are 
deaccented, by extension, do not undergo this 
salience marking-although they may already be 
salient or become salient by other means.” 

Pierrehumbert, J. i Hirschberg, J. 1990. The meaning of 
intonational contours in the interpretation of discourse, dins P. 
Cohen, J. Morgan i M. Pollack, (eds.), Intentions in 
Communication. Cambridge: MIT Press. 271-311. 



Prominència, focus i desaccentuació 

• Hiperarticulació localitzada (de Jong 1995) de 
contrastos fonològics en posicions 
prosòdiques prominents 

• Hipo- vs. Hiperarticulació (Lindblom 1990) 

Economia 

Comportaments  compensatoris 



Prominència, focus i desaccentuació 

“Positionally sensitive vowel reduction, like 
consonantal lenition, can be understood as 
accentuating the syntagmatic contrast between 
information-heavy prominent syllables and 
information-light weak syllables. On this view, 
reduction is part of planned speech behaviour 
rather than an accidental by-product of vocal-
organ inertia.” 

Harris, J. 2005. Vowel reduction as information loss. Dins P. 
Carr et al. (eds.), Headhood, elements, specification and 
contrastivity: Phonological papers in honour of John Anderson. 
Amsterdam/Filadèlfia: John Benjamins. 119-132 



Objectius 
• Descriure les característiques acústiques del 

material postfocal 
 

• Determinar si hi ha reducció/hipoarticulació  
del material postfocal 
– Menor durada i intensitat 
– Velocitat de parla més alta 
– Presència de veu grinyolada 
– Major freqüència d’aparició de fenòmens de 

reducció segmental 
 

 



Estudi pilot 



Metodologia 

• Dades de l’experiment 1 de Vanrell, Stella, Gili 
Fivela i Prieto (2013, JIPA). 
 

• 5 parlants natius de català mallorquí (3 
dones, 20-36 anys, mitjana: 25,8) 

• 5 parlants de castellà (3 dones, 35-45 anys, 
mitjana: 38,4) 
 



Metodologia 
• Dues condicions: focus ample i focus 

contrastiu 
 
Focus ample Focus contrastiu 
P: Què t’han dit?  
R: Que na Marina 
vendrà demà. 

P: Na Tina?  
R: Na Marina vendrà 
demà. 



Metodologia 

• 5 mots * 2 posicions de l’accent (mots 
paroxítons i proparoxítons) * 2 condicions * 3 
repeticions * 5 parlants = 300 frases/llengua 

• 574 frases analitzades  

Focus  
ample 

Focus 
contrastiu Total 

Català 144 143 287 
Castellà 149 138 287 
Total 293 281 574 



Exemples 



Anàlisi 
• Durada total 
• Velocitat de parla (síl·labes/segon) 
• Camp tonal (f0max – f0min)  
• f0 mitjana 
• f0 màxima 
• Presència (proporció) de veu grinyolada 



Resultats provisionals 
f0 



Resultats provisionals 
Camp tonal 



Resultats provisionals 
Durada total 



Resultats provisionals 
Velocitat de parla 



Resultats provisionals 
Presència de veu grinyolada 



Resum 
• En la condició amb focus contrastiu, trobem:  

– Menor durada total  
– Major velocitat de parla 
– f0 més baixa, camp tonal comprimit 
– Major incidència de veu grinyolada 

(relacionada amb un f0 més baix) 
 



Estudi en curs 



Metodologia 

• 10 parlants natives de català central i 10 de 
castellà 
 

• Mateixa tasca de producció (preguntes –
respostes): focus ample i focus estret 

• Estructura sil·làbica controlada (CV) 
• Llargada del material postfocal (2 vs. 3 

accents)  
• 2 tipus de materials 



Metodologia 

• Mesures locals 
 La Cuca pica roca (seca)  
 El Toti caça cuques (tipes) 
 
• Mesures globals 
 El Dani pesa mones (nanes)  
 El Nasi tiba mules (joves) 
 



Conclusió 
• Evidència de manca d’accents tonals en el 

material postfocal  
 

• Hipoarticulació del material postfocal 
 

• Contrast entre background i foreground:  
– La presència de major hiperarticulació en el 

constituent focalitzat s’acompanya 
d’hipoarticulació en el material postfocal. 

 
 

 



Implicacions 
• Si la hipoarticulació constitueix “planned 

speech behaviour”, suport per 
desaccentuació a nivell fonològic?  
 

• Entendre millor els correlats de la 
desaccentuació ens permetrà estudiar millor 
la desaccentuació esporàdica (o menys 
regular) en parla espontània.   
 
 

 



Moltes gràcies! 



Metodologia 
• 5 mots paroxítons i 5 mots proparoxítons 

 
Català Castellà 

Mots paroxítons 
Marina Marina 
Bombona Bombona 

Mots proparoxítons 
Làmina Lámina 

Mòdena Módena 
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