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1. Introducció 

1.1. L’estat de la qüestió i l’objectiu d’aquest treball 

 
Aquest treball té l’objectiu de contribuir a estudiar la prosòdia del friülà, a la qual fins 
ara s’han dedicat pocs estudis. De fet, la literatura publicada sobre el tema en qüestió 
inclou només tres articles1, que permeten destacar algunes característiques prosòdiques 
generals del friülà:  
 

a) tal com passa en altres llengües, els paràmetres que és oportú prendre en 
consideració són la modulació d’F0, la durada i la intensitat; 

b) la modalitat declarativa i la interrogativa són diferents pel que fa al número i a la 
posició dels pics tonals. 

 
El conjunt de dades a disposició sobre la prosòdia del friülà, però, no exhaureix les 
possibilitats d’investigació, ja que queden objectius com ara:  
 

a) establir una taxonomia de les estructures entonatives i duratives en totes dues 
modalitats oracionals; 

b) comprovar si existeix una correlació entre aquestes estructures i l’accent tònic, 
c) aclarir si existeixen altres diferències entre la modalitat declarativa i la 

interrogativa; 
d) aplicar el model Mètric Autosegmental al cas d’estudi del friülà, cosa que cap 

dels estudis publicats intenta fer; 
e) proposar, si és possible, algunes millores a l’aplicació d’aquest model. 

 
En aquest treball s’intentarà justament aconseguir els objectius que s’acaben 
d’esmentar. 
 

1.2. El marc teòric 

 
El marc teòric que proporciona les eines que s’utilitzaran al llarg d’aquest treball és el 
model Mètric Autosegmental en la seva forma clàssica (Pierrehumbert, 1980; Ladd 
1996; D’Introno et alii, 1995; Sosa, 1999) amb les integracions contingudes a Martínez 
Celdrán i Fernández Planas (2003), sense oblidar alguns conceptes que remunten a 
Navarro Tomás (1944). 
 
La primera idea general del model Mètric Autosegmental (AM), model fonològic, 
bàsicament, és que l’entonació d’una frase s’explica a partir de la successió de tons de 
dos nivells: H (de l’anglès high, alt) i L (de l’anglès low, baix); en aquest treball per 
etiquetar una vocal amb H o L, el primer pas és mesurar el valor de F0 (en Hz) de les 
vocals adjacents perquè es pretén arribar a les estructures fonològiques a partir d’unes 
anàlisis fonètiques rigoroses que eliminin la possible subjectivitat de l’investigador, tal 
                                                 
1 D’aquests tres articles, l’únic dedicat expressament a l’entonació friülana és el de D'Agostin i Romano 
(2007). Els altres dos, (Miotti, 2002; Canepari, 2004) contenen elements sobre el tema en qüestió. 
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com es proposa a Martínez Celdrán i Fernández Planas (2003) i Fernández Planas i 
Martínez Celdrán (2003). A continuació, es calculen les diferències entre les vocals en 
semitons. Es considera significativa cada diferència superior al llindar de 1,5 semitons2 
(Rietveld i Gussenhoven, 1985; Pamies et alii, 2002; Fernández Planas et alii, 2002; 
Martínez Celdrán i Fernández Planas, 2003; Fernández Planas i Martínez Celdrán, 
2003). Per tant, si entre dues vocals hi ha una diferència de to significativa, hi poden 
haver dues situacions: o bé hi ha un descens de la primera a la segona (indicat 
convencionalment amb els símbols H+L), o bé hi ha un ascens (L+H).  

En el moment en què es vol investigar com el to es relaciona amb l’accent tònic, 
a aquesta cadena de tons s’afegeix la indicació de la tonicitat de la vocal (marcada amb 
un asterisc). D’aquesta manera les situacions possibles són les que s’indiquen a la taula 
1. 
 

Estructura  
tonal 

Accent tònic en la vocal 
1a 2a 

H+L H*+L H+L* 
L+H L*+H L+H* 
Taula 1 – Estructures tonals i accent tònic 

 
La primera d’aquestes estructures és H*+L i es pot descriure com a una “baixada durant 
la tònica”. La segona, H+L*, es pot parafrasejar com a una “baixada amb un pic a la 
pretònica”. La tercera, L*+H, pot ser enunciada com a una “pujada amb un pic després 
de la tònica”. L’última, L+H*, correspon a una “pujada amb un pic a la tònica”. 
 
El segon concepte rellevant del mateix model és que existeixen dos nivells d’estructures 
entonatives: el superficial i el profund (Ladd, 1996). Les estructures profundes o 
subjacents, que són les representades a la taula 1, constitueixen models abstractes que 
troben les seves manifestacions empíriques als actes de parla en forma d’estructures 
superficials. El número d’estructures superficials és major del número d’estructures 
profundes, ja que algunes de les superficials són només variants d’una mateixa 
estructura subjacent (Ladd, 1996).  

Específicament, és interessant remarcar que segons el model AM totes les 
estructures monotonals3 i tritonals4 són al·lòtons d’estructures subjacents bitonals. Com 
que al llarg d’aquest treball mesurarem la F0 de ternes de vocals (la tònica, la pretònica 
i la posttònica de cada accent lèxic de les frases), és molt probable que trobem 
estructures tritonals. Les estructures tritonals possibles són dotze5 (v. taula 2), només sis 
de les quals són pertinents en aquesta recerca6. 
                                                 
2 L’ús dels semitons i del llindar psicoacústic és important perquè normalitza les diferencies interparlants 
i intraparlants.  
3 Si no hi ha cap diferència significativa entre les vocals, tenim una estructura superficial monotonal, que 
s’etiqueta amb L si es troba en un tonema enunciatiu, amb H si és al tonema d’una frase interrogativa 
absoluta, i amb L o H en totes les altres posicions (Fernández Planas i Martínez Celdrán 2003: 173-174). 
4  Les estructures tritonals s’obtenen, evidentment, quan es mesura la freqüència de tres vocals 
consecutives en lloc de dues i totes dues relacions sobrepassen el llidar establert. 
5 S’obtenen eixamplant una estructura profunda bitonal a l’esquerra o a la dreta. 
6 Com que s’ha decidit prendre en consideració la pretònica, la tònica i la posttònica de cada accent lèxic, 
són les sis en què la vocal tònica és la central. 
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Estructura 
profunda 

Eixample a l’esquerra Eixample a la dreta 
H L H L 

(L+H*) H+(L+H*) il·lògica (L+H*)+H (L+H*)+L 
(L*+H) H+(L*+H) il·lògica (L*+H)+H (L*+H)+L 
(H+L*) il·lògica L+(H+L*) (H+L*)+H (H+L*)+L 
(H*+L) il·lògica L+(H*+L) (H*+L)+H (H*+L)+L 

Taula 2 – Estructures tritonals (en negreta les pertinents en aquesta recerca) 
 
Per tant, al conjunt de dades que analitzarem, podrem trobar dotze estructures 
superficials, que poden ser relacionades amb les quatre subjacents de la manera indicada 
a la taula 3 (v. Fernández Planas i Martínez Celdrán, 2003: 173-174). 
 

Estructura 
profunda 

Estructura superficial

Cadena 
Representació 
esquemàtica 

Exemple (valors en  
Hz i diferència en st) 

L*+H 

L*+H 117-120-140 <1,5 >1,5 

(L+H*)+H 100-110-120 >1,5 >1,5 

(H+L*)+H 120-110-130 >1,5 >1,5 

L+H* 

H*  107-110-105 <1,5 <1,5 

L+H* 
 

105-120-117 >1,5 <1,5 

L+(H*+L) 100-120-100 >1,5 >1,5 

H*+L 

H*+L 117-120-105 <1,5 >1,5 

(L+H*)+L 107-120-100 >1,5 >1,5 

(H+L*)+L 130-119-100 >1,5 >1,5 

H+L* 

H+L* 120-105-110 >1,5 <1,5 

L*  110-105-100 <1,5 <1,5 

H+(L*+H) 
 

130-110-120 >1,5 >1,5 

Taula 3 – Estructures tonals superficials i profundes 
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Com a exemple considerem la figura 1 en la qual s’il·lustren diferents tipologies tonals 
d’estructures superficials i profundes, així com el mètode per determinar-les a partir del 
llindar psicoacústic de 1,5 semitons. L’exemple correspon a la frase Il sarcandul al 
mangjava la verdura. 
 

 
Figura 1 – Exemple del mètode de determinació de les estructures tonals 
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L’aplicació clàssica del model AM a la prosòdia es limita només a un dels paràmetres 
responsables: la modulació de la freqüència fonamental. Uns estudis més recents de 
Fernández Planas i Martínez Celdrán (2003) proposen un sistema anàleg per a l’estudi 
de la durada. Emulant els postulats del model AM, els autors en qüestió (2003: 168) 
assumeixen que en les frases, les síl·labes, especialment les vocals, se succeeixen com a 
una concatenació de temps i la seva anàlisi s’ha de dur a terme en funció de la successió 
de dues dimensions duratives: G (gran) i P (petita). Per tal d’etiquetar una vocal amb G 
o P, després de mesurar el valor de la seva durada (en ms), es calcula la diferència entre 
les vocals i es considera significativa cada diferència superior al llindar de 1/3 de la 
durada en més o en menys de la primera vocal7.   

En el moment en què es vol investigar com la durada es relaciona amb la 
tonicitat lèxica, a aquesta cadena de durades s’afegeix la indicació de la tonicitat de la 
vocal. D’aquesta manera les situacions possibles són les que s’indiquen a la taula 4. 
 

Estructura  
durativa 

Accent tònic en la vocal 
1a 2a 

G+P G*+P G+P* 
P+G P*+G P+G* 

Taula 4 – Estructures duratives i accent tònic 
 
Tal com el model AM postula en relació amb el to, es pot hipotetitzar una distinció 
entre dos nivells d’estructures duratives: el superficial i el profund 8 . Les quatre 
estructures profundes o subjacents, que són les representades a la taula 4, es manifesten 
als actes de parla en forma d’estructures superficials, algunes de les quals són només 
variants d’una mateixa estructura subjacent. En particular, cal remarcar que totes les 
estructures monoduratives 9  i triduratives 10  són al·lòcrons d’estructures subjacents 
biduratives. Com que al llarg d’aquest treball mesurarem la durada de ternes de vocals, 
és força probable que trobem estructures triduratives. Les estructures triduratives 
possibles són dotze11 (v. taula 5), només sis de les quals són pertinents en aquesta 
recerca12. 
 
 
 
 

                                                 
7 També l’ús d’aquest llindar normalitza les diferencies interparlants i intraparlants. El llindar de 1/3 de la 
durada ha estat establert per al castellà (Pamies et alii 2002) i es farà servir també per al friülà. 
8 Ja que aquesta hipòtesi no queda ni explicitada ni desenvolupada en cap altre treball anterior, representa 
la contribució d’aquest escrit al desenvolupament del model AM. 
9 Tenim una estructura superficial monodurativa, que s’etiqueta amb G (Fernández Planas i Martínez 
Celdrán 2003: 175), quan no hi ha cap diferència significativa entre les vocals considerades. 
10 Les estructures triduratives s’obtenen, evidentment, quan es mesura la duració de tres vocals en lloc de 
dues i totes dues relacions sobrepassen el llindar establert. 
11 S’obtenen eixamplant una estructura profunda bidurativa a l’esquerra o a la dreta. 
12 Com que s’ha decidit prendre en consideració la pretònica, la tònica i la posttònica de cada accent lèxic, 
són les sis en què la vocal tònica és la central. 
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Estructura 
profunda 

Eixample a l’esquerra Eixample a la dreta 
G P G P 

(P+G*) G+(P+G*) il·lògica (P+G*)+G (P+G*)+P 
(P*+G) G+(P*+G) il·lògica (P*+G)+G (P*+G)+P 
(G+P*) il·lògica P+(G+P*) (G+P*)+G (G+P*)+P 
(G*+P) il·lògica P+(G*+P) (G*+P)+G (G*+P)+P 

Taula 5 – Estructures triduratives (en negreta les pertinents en aquesta recerca) 
 
Al conjunt de dades que analitzarem podrem trobar onze estructures superficials, que 
poden ser relacionades amb les quatre subjacents de la manera indicada a la taula 6. 
 

Estructura 
profunda 

Estructura superficial

Cadena 
Representació 
esquemàtica 

Exemple (valors en ms  
i diferència) 

P*+G 

P*+G ___ ___ _____ 53-54-77 <1/3 >1/3 

(P+G*)+G ___ _____ _______ 42-79-179 >1/3 >1/3 

(G+P*)+G _____ ___ _____ 58-40-59 >1/3 >1/3 

P+G* 

G* _____ ______ _____ 65-79-65 <1/3 <1/3 

P+G* ___ ___ _____ 44-90-75 >1/3 <1/3 

P+(G*+P) ___ _____ ___ 20-76-27 >1/3 >1/3 

G*+P 

G*+P _____ _______ ___ 79-93-50 <1/3 >1/3 

(P+G*)+P ___ _____ ___ 60-155-56 >1/3 >1/3 

(G+P*)+P _____ ___ __ 129-95-48 >1/3 >1/3 

G+P* 
G+P* _______ _____ ___ 141-62-49 >1/3 <1/3 

G+(P*+G) _____ ___ _____ 100-50-95 >1/3 >1/3 

Taula 6 – Estructures duratives superficials i profundes 
 
Com a exemple considerem la figura 2 en la qual s’il·lustren diferents tipologies 
d’estructures duratives superficials i profundes, així com el mètode per determinar-les a 
partir del llindar psicoacústic de 1/3 de la durada. L’exemple correspon a la frase Il 
sarcandul al mangjava la verdura. 
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Figura 2 – Exemple del mètode de determinació de les estructures duratives 

 
L’últim postulat teòric d’aquesta recerca és la diferència establerta per Navarro Tomás 
(1944) entre tonema i pretonema. El tonema (o nucli) d’una frase és la part que comença 
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amb l’última síl·laba tònica i arriba fins al final. Tota la part precedent s’anomena, en 
conseqüència, pretonema.  

El tonema es diferencia de la resta de la frase pel que fa als paràmetres 
entonatius. En primer lloc, la durada de les vocals és major al tonema. En segon lloc, al 
tonema el to fonamental és descendent a les declaratives i marcadament ascendent a les 
interrogatives. Per aquest motiu quan s’intentarà proposar una taxonomia de les 
estructures tonals i duratives s’hauran d’analitzar per separat les dades relatives al 
pretonema i les relatives al tonema. 

La figura 3 conté un exemple de divisió d’una frase friülana en tonema i 
pretonema. 
 

 
Figura 3 – Exemple de divisió en tonema i pretonema en friülà 
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1.3. Característiques del friülà 

 
El friülà (o friülès) és una llengua retoromànica que és parlada per unes 500.000 
persones a Friül (nord-est d'Itàlia, a la regió autònoma de Friül - Venècia Júlia i a alguns 
ajuntaments de la regió Vèneto).  

Els dialectes del friülà es poden dividir en tres grups: el centreoriental (província 
de Gorizia/Gurize 13  i part central i meridional de la d’Udine/Udin); càrnic (part 
septentrional de la província d’Udine/Udin) i el de la dreta del riu Tagliamento/Tiliment 
(província de Pordenone/Pordenon i alguns ajuntaments de la província de Venècia). La 
figura 4 il·lustra la divisió dialectal esmentada. Per a aquest estudi s’ha triat un dialecte 
del grup càrnic, el d’Agrons/Negrons14.  

 
Figura 4 - Mapa lingüístic de Friül (simplificació de Frau, 1984) 

amb la indicació de la posició d’Agrons/Negrons 

                                                 
13 Els topònims s’indiquen de manera bilingüe: primer, la forma italiana i, a continuació, la friülana. 
14 Agrons/Negrons és un poblet que forma part de l’ajuntament d’Ovaro/Davâr, a la part muntanyenca de 
la província d’Udine/Udin. La població l’any 2007 era de 67 habitants, 48 dels quals eren parlants natius 
del dialecte en qüestió. Als tres poblets més propers (Muina/Muina, Cela/Cella i Mione/Mion), tot i que 
són a menys d’un quilòmetre d’Agrons/Negrons, es parlen dialectes diferents. De fet, a la zona alpina el 
friülà presenta una fragmentació dialectal molt marcada. 
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1.3.1. Característiques del friülà d’Agrons/Negrons 

 
El friülà d’Agrons/Negrons presenta unes característiques fonètiques i sintàctiques que 
s’han de tenir en compte en el moment d’estudiar-ne la prosòdia. A continuació es 
presenta un resum dels trets més importants relacionats amb els suprasegments per la 
transcendència que tenen a l’hora de la creació del corpus per a aquest treball. 
 

1.3.1.1. L’accent tònic  

 
L’accent tònic en friülà és lliure i la seva posició té valor distintiu. En una paraula 
fonològica, la síl·laba accentuada pot ser l’última, la penúltima, l’antepenúltima, 
l’anterior a l’antepenúltima o fins i tot l’anterior a aquesta, com es veu a la taula 7.  
 

Síl·laba tònica Exemple Transcripció Traducció 

última cjacaràs [caka'ɾas] parlés 

penúltima cjacaras [ca'kaɾas] parles 

antepenúltima cjacaras ['cakaɾas] enraonies 

anterior a l’antepenúltima niçulilas ['nit ͡ʃulilas] bressola-les 

anterior a l’anterior a l’antepenúltima dedichinusas ['dedikinuzas] dedica-nos-les 
Taula 7 – Posicions de l’accent tònic 

 

1.3.1.2. El sistema vocàlic 

 
En l’àmbit d’aquest estudi s’ha hagut de tenir en compte en primer lloc el fet que la 
majoria dels dialectes del friülà coneixen una oposició fonològica entre vocals breus i 
llargues. Les vocal llargues, que només poden ser tòniques, tenen aproximadament el 
doble de durada de les vocals breus, que poden ser tòniques o àtones (Finco, 2005: 28-
54; Prieto i Vives 1992). 

L’oposició entre vocals breus i llargues dóna lloc a tota una sèrie de parelles 
mínimes. Per exemple, al dialecte del qual s’ocupa aquest estudi, hi trobem les que 
apareixen a la taula 8. 
 

Paraula amb vocal breu Paraula amb vocal llarga 
Transcripció Traducció Transcripció Traducció 
['caɾ] carro ['ca:ɾ] car 

['ɾet] dret ['ɾe:t] xarxa 

['mil] mil ['mi:l] mel 

['pok] empenta ['po:k] poc 

['bɾut] lleig ['bɾu:t] nora 

Taula 8 – Vocals llargues i breus 
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Pel que fa al grau d’obertura de les vocals, l’anàlisi fonètica mostra l’existència de 
quatre graus d’obertura15: obert [a, ɐ], semiobert [ɛ, ɔ], semitancat [e, o] i tancat [i, u] 
(Finco, 2005: 28).  
 

1.3.1.3. El sistema consonàntic 

 
Pel que fa a les consonants, al friülà d’Agrons/Negrons destaca la presència de vint-i-
tres fonemes, com es veu a la taula 9. 
 
 Bilabial Labiodental Alveolar Postalveolar Palatal Velar�
Oclusiva p  b  t  d  c  ɟ 16 k  g 

Africada   t ͡s  d ͡z t ͡ʃ  d͡ʒ   

Nasal m  n  ɲ  

Fricativa  f  v s  z ʃ  ʒ 17   

Aproximant   ɾ    

Lateral 
aproximant 

  l    

Taula 9 – Consonants fonològiques 
 
És oportú esmentar l’existència de tres processos fonològics que apareixen de manera 
evident al corpus utilitzat en aquest treball. 

El primer procés és l’ensordiment de les oclusives, fricatives i africades en 
posició final de paraula. Per exemple: /'gɾand/ → ['gɾant] (alt), /'ɲeɾv/ → ['ɲeɾf] (tendó), 

/'mjed ͡ʒ/ → ['mjet ͡ʃ] (mig). 
El segon és  la sonorització de la /s/ final de l’article determinatiu plural femení 

/las/ i del pronom personal subjecte àton proclític de tercera persona plural femenina 
/as/ (v. par. 1.3.1.4). Si la paraula següent comença amb sonora, la /s/ es realitza com a 
[z]. Per exemple: /las a'mias/ → [laz a'mias] (les amigues), /las 'ɾegulas/ → [laz 'ɾegulas] 

(les regles), /as 'ama/ → [az 'ama] (elles amen), /as 'ɾiva/ → [az 'ɾiva] (elles arriben). 
Finalment, en tercer lloc, cal destacar unes característiques del procés 

d’assimilació regressiva del punt d’articulació de les nasals. Aquesta assimilació no té 
lloc en posició final de morfema, on la nasal es realitza sempre com a velar o prevelar 

                                                 
15 De tota manera cal subratllar que l’existència d’una oposició fonològica entre les vocals semiobertes i 
semitancades és molt dubtosa, ja que fins ara cap autor ha aconseguit aportar elements definitius per 

demostrar la fonologicitat d’aquesta oposició. Per contra, és cert que al dialecte d’Agrons/Negrons [ɐ] és 
un al·lòfon d’ /a/ (és la realització d’ /a/ àtona, en variació lliure amb [a], en alguns contextos). 

16 Es realitzen sovint com a c͡ç i ɟ͡ʝ (Finco, 2005: 87). 

17 Cal remarcar que, de manera diferent al que passa en altres dialectes del friülà (Finco, 2005: 77-78), al 

dialecte d’Agrons/Negrons /ʃ/ i /ʒ/ no són al·lòfons de [s] i [z] respectivament, sinó que tenen valor 

fonèmic. De fet, es poden trobar parelles mínimes com ara ['jeʃi] (sortir) i ['jesi] (ser), [pe'ʃa:ɾ] (peixater) i 

[pe'ʒa:ɾ] (enutjós), [na'zava] (ensumava) [na 'ʒava] (una grenota). 
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(Finco, 2005: 69). Per exemple: /uN 'caN ma'ɾoN/ → [uŋ 'caŋ ma'ɾoŋ] (un gos marró), 
/uN 'aN/ → [uŋ 'aŋ] (un any), /iN+vi'zibil/ → [iŋvi'zibil] (invisible), /iN+nu'la:/ → 
[iŋnu'la:] (ennuvolar), /iN+ɾit ͡ʃo'ta:/ → [iŋɾit ͡ʃo'ta:] (arrissar), /'maN+s/  → ['maŋs] (mans). 
En els altres contextos la nasal assimila el punt d’articulació de la consonant següent si 
aquesta és oclusiva o africada. Per exemple:  /'oNgula/ → ['oŋgula] (ungla), /'eNce/ → 
['eɲce] (també), /iNpa'ɾa:/ → [impa'ɾa:] (aprendre), /iNd ͡ze'ɲi:ɾ/ → [ind ͡ze'ɲi:ɾ] (enginyer). 
Si la consonant no és ni oclusiva ni africada, la nasal es realitza com a velar o prevelar. 
Per exemple: /'ʒgloNf/ → ['ʒgloŋf] (inflat), /koN'vent/ → [koŋ'vent] (convent), /peN'sa:/ 
→ [peŋ'sa:] (pensar).  
 

1.3.1.4. Característiques morfosintàctiques rellevants 

 
L’última característica del friülà que s’ha de tenir en compte és el fet que la forma 
interrogativa és marcada sintàcticament. De fet, en friülà existeix una sèrie doble de 
pronoms personals subjecte: els tònics i els àtons (o clítics). Tal com passa a les altres 
llengües romàniques, els pronoms personals subjecte tònics són facultatius. Els pronoms 
personals subjecte àtons, contràriament, són obligatoris; precedeixen la veu verbal a la 
forma declarativa i la segueixen a la interrogativa (Vicario, 2005: 62-63). En la majoria 
dels dialectes, com ara el d’Agrons/Negrons, la forma proclítica i l’enclítica d’alguns 
pronoms personals subjecte àtons difereixen la una de l’altra. Al dialecte en qüestió els 
pronoms personals subjecte són els que apareixen a la taula 10. 
 

 Pronom personal subjecte 
tònic àton proclític àton enclític 

1a pers. sing. ['jo] [i] [o] 
2a pers. sing. ['tu] [tu] [tu] 
3a pers. sing. masculina ['luj] [al] [al] 
3a pers. sing. femenina ['je:] [a] [a] 
1a persona plural ['no:] [i] [o] 

2a persona plural masculina ['vwa:tiʃ] [i] [o] 

2a persona plural femenina ['vwa:tas] [i] [o] 

3a persona plural ['lo:ɾ] [a] [o] 

3a persona plural masculina ['lo:ɾ] [aj] - 

3a persona plural femenina ['lo:ɾ] [as] - 

Taula 10 – Pronoms personals tònics i àtons 
 

Com a exemplificació del funcionament dels pronoms personals subjecte àtons 
al dialecte d’Agrons/Negrons es pot agafar el present d’indicatiu del verb regular cjantâ 
(cantar) (v. taula 11). Cal notar que en presència d’un pronom personal subjecte enclític 
es produeixen canvis a les vocals i les consonants d’algunes veus verbals.  
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Forma declarativa Forma interrogativa 

Traducció Transcripció 
ortogràfica 

Transcripció 
fonètica 

Transcripció 
ortogràfica 

Transcripció 
fonètica 

1 ps i cjanti [i 'canti] cjantio? ['cantjo] canto 

2 ps tu cjantas [tu 'cantas] cjantistu? ['cantiʃtu] cantes 

3 ps m al cjanta [al 'canta] cjantial? ['cantjal] (ell) canta 

3 ps f a cjanta [a 'canta] cjantia? ['cantja] (ella) canta 

1 pp i cjantìn [i can'tiŋ] cjantìno? [can'tino] cantem 

2 pp i cjantais [i can'tajs] cjantaiso? [can'tajzo] canteu 

3 pp a cjantin [a 'cantiŋ] cjantino? ['cantino] canten 

3 pp m ai cjanta [aj 'canta] - - (ells) canten 

3 pp f as cjanta [as 'canta] - - (elles) canten 

Taula 11 – Forma declarativa i interrogativa d’un verb 
 

Per tal d’entendre algunes de les característiques del corpus que s’explicaran al 
paràgraf 2.1.1, és oportú remarcar que al dialecte d’Agrons/Negrons -cas força 
infreqüent a l’àmbit lingüístic friülà- la tercera persona plural declarativa dels verbs pot 
tenir tres formes. La primera, que s’utilitza amb subjectes masculins o femenins, és 
encapçalada pel pronom personal subjecte àton a i té la desinència -in. La segona, que 
s’utilitza només amb subjectes masculins, és encapçalada pel pronom personal subjecte 
àton ai i té la desinència -a. La tercera, que s’utilitza només amb subjectes femenins, és 
encapçalada pel pronom personal subjecte àton as i té la desinència -a. La forma 
interrogativa, en canvi, és única per a tots dos els gèneres. 
 

2. Metodologia 

 

2.1. Metodologia per a la recollida de les dades 

 

2.1.1. Construcció del corpus 

 
De manera anàloga als treballs de referència, per a la recollida de les dades es va 
utilitzar un corpus en què cada frase contenia només paraules agudes, planes o 
esdrúixoles. Vuit de les frases de cada tipus contenien tres accents tonals (per exemple 
Las coculas as rodula ta scjatula), i altres vuit en contenien quatre (per exemple Las 
coculas çondaras as rodula ta scjatula). A cada oració, el primer sintagma és de tipus 
nominal (SN1) i té el paper de subjecte; la seva expansió, quan apareix, és sempre un 
adjectiu (ADJ). El segon és un sintagma verbal (SV) i té el paper de predicat verbal. El 
tercer és de tipus nominal (SN2) i té el paper d’objecte directe o de complement del 
verb. 

Durant la fase d’elaboració del corpus, es va decidir utilitzar paraules 
patrimonials trisil·làbiques, de manera que totes les frases del mateix tipus tinguessin el 
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mateix número de síl·labes18. A més, es van haver de tenir en compte les restriccions 
que s’esmenten a continuació. 
 
Pel que fa a les vocals, en el moment d’analitzar la seva durada com a variable 
relacionada amb la tonicitat, ens trobem alguns problemes. De fet, per un costat no es 
podria comparar la durada de les vocals llargues tòniques amb les llargues àtones, ja que 
les segones no existeixen en friülà. Per l’altre costat, com que la durada llarga de les 
vocals sempre està associada amb la tonicitat, no tindria gaire sentit analitzar la relació 
entre la tonicitat i la durada de las vocals. Per aquestes raons, es va decidir utilitzar 
només paraules que no continguessin vocals llargues. A més, amb el fi d’obtenir valors 
de durada més fiables, es va decidir intentar evitar els diftongs, tant a l’interior de les 
paraules19 com els que es produeixen en cas de contacte de la vocal final d’una paraula 
amb la inicial de la paraula següent20, és a dir, produïts per fonètica sintàctica. 
 
Finalment, pel que fa al paper dels pronoms personals subjecte àtons, cal remarcar que 
com que en friülà la forma interrogativa sempre s’acaba amb una partícula enclítica, no 
hi pot haver cap veu verbal interrogativa aguda. Per tant, en el moment d’analitzar les 
dades, faltaran casos de SV interrogatius aguts. 
 
Aquest conjunt de restriccions va limitar de manera considerable el nombre de paraules 
útils. Tot i això, es va aconseguir obtenir frases amb sentit plausible. 

 

                                                 
18 Les oracions declaratives sense expansió tenen 12 síl·labes; les interrogatives sense expansió en tenen 
11; les declaratives amb expansió 15 i les interrogatives amb expansió, 14. 
19 Tot i això, ja que la tercera persona singular de forma interrogativa dels verbs conté sempre un diftong, 
al corpus n’hi apareixen inevitablement. S’ha exclòs, com es veurà en l’apartat,3.2., de l’anàlisi de la 
durada els verbs de les frases interrogatives planes i agudes, ja que el seu element vocàlic posttònic és un 
diftonc. 
20  Per tal d’evitar que la vocal inicial del pronom personal subjecte àton que encapçala la forma 
declarativa dels verbs es trobés en contacte amb altres vocals, al SN1 (i a la seva expansió) es van haver 
d’utilitzar paraules acabades en consonant. Això va donar lloc a una nova dificultat pel que fa a les 
paraules esdrúixoles, ja que en friülà no existeix cap substantiu o adjectiu patrimonial esdrúixol acabat en 
consonant. Per tant, es van haver de fer servir mots acabats en vocal (típicament la –a dels femenins). Per 
evitar que la –a final d’aquestes paraules es fusionés amb la a- del pronom personal subjecte àton (com 
passaria, per exemple, a la frase La còcula a ròdula ta scjàtula), es va decidir utilitzar la forma plural 
d’aquests substantius i adjectius (que acaba en –as) i el verb a la tercera persona plural femenina (v. 
1.3.1.4) (per exemple: Las còculas as ròdula ta scjàtula). Aquesta solució permetia evitar el contacte de 
vocals a les frases declaratives, però provocava un altre problema en el moment de transformar-les en 
interrogatives: una veu verbal declarativa de tercera persona plural que és esdrúixola a la forma 
declarativa, a la forma interrogativa té inevitablement l’accent tònic a la síl·laba anterior a l’antepenúltima 
(per exemple: Las còculas ròdulino ta scjàtula?). Això comporta que aquests verbs interrogatius no 
siguin utilitzables per a l’anàlisi. Per evitar aquesta pèrdua de dades útils, a les frases interrogatives que 
havien de contenir només paraules esdrúixoles es va decidir fer servir al SN1 els mateixos mots de les 
declaratives, però en singular. Això implica que el verb és a la tercera persona singular, que és una 
paraula esdrúixola també a la forma interrogativa (per exemple: La còcula ròdulia [ˈɾodulja] ta scjàtula?). 
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2.1.2. Informant i enregistraments 

 
La informant és una dona parlant nativa del dialecte d’Agrons/Negrons. Les emissions 
es van enregistrar a casa seva, mitjançant un enregistrador digital Marantz PMD671 
connectat amb un micròfon Shure SM58. 

Per a la producció de les frases del corpus, la informant va rebre un llistat amb 
les frases del corpus (disposades en un ordre que evités el conegut “efecte de sèrie”). Se 
li va demanar que llegís cada frase mentalment i que després la pronunciés sense mirar 
el full, per tal d’obtenir una entonació el més natural possible. 
 

2.2. Metodologia per a l’elaboració de les dades 

 
Els enregistraments van ser processats en primer lloc amb el programa Goldwave 4.25, 
amb el fi d’eliminar-ne el soroll de fons i crear arxius .wav separats per a cada repetició 
de cada frase. 

En un segon moment aquests arxius van ser analitzats mitjançant el programa 
Amper-2006, desenvolupat en el marc del projecte AMPER (López Bobo et alii, 2007). 
Gràcies a aquest programa, es van poder extreure els valors de F021 i de la durada de 
cada vocal d’interès: la tònica, la pretònica i la posttònica22. Això provoca que tinguem 
5.856 valors en total (2.928 per a F0 i 2.928 per a la intensitat). Posteriorment, aquests 
valors van ser inserits en una base de dades informàtica. 

A partir d’aquestes dades directes, es van calcular les diferències en semitons 
entre vocals adjacents i unitats relatives de durada. 
 

2.3. Metodologia per a l’anàlisi de les dades 

 
Mitjançant el programa SPSS 14, les dades recollides a la base de dades van ser 

analitzades estadísticament. En primer lloc es a dur a terme l’anàlisi univariada, és a dir 
que es van calcular les freqüències per a cada variable. Un cop fet això, es va continuar 
amb l’anàlisi bivariada i, al final, amb la multivariada, que va consistir en l’elaboració 
de taules estratificades de doble entrada que van permetre posar en evidència les 
relacions entre variables. 

Els resultats d’aquestes elaboracions estadístiques van ser interpretats amb les 
eines proporcionades pel marc teòric sintetitzat al paràgraf 1.2. 

 

                                                 
21 El programa extreu tres valors freqüencials per a cada vocal, però en aquest estudi només utilitzem el 
valor central de cadascuna, més el valor inicial de la primera vocal de la frase i el valor final de la darrera 
vocal de la frase. El programa permet obtenir també el valor d’intensitat de cada vocal, però s’ha decidit 
descartar l’anàlisi d’aquest paràmetre. 
22 Evidentment, la posttònica no existeix en el cas d’una paraula aguda en posició final absoluta de frase. 
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3. Presentació dels resultats 

 
En aquest apartat la interpretació dels resultats de l’anàlisi estadística és presentada en 
seccions definides a partir dels dos paràmetres analitzats. 

 

3.1. Anàlisi de la freqüència 

 

3.1.1. Valors freqüencials mitjans d’F0 

 
El primer pas de l’anàlisi d’F0 és calcular el seu valor mitjà per a cada vocal. Els 
resultats d’aquesta anàlisi23 s’exposen a la taula 12. 
 

modalitat paraula exp. 
SN1 ADJ SV SN2 

pre ton post pret ton post pret ton post pret ton post 
enunciat. aguda no 162 179 209 --- --- --- 165 165 183 165 139 --- 
enunciat. aguda sí 170 169 164 162 181 208 164 165 180 165 139 --- 
enunciat. plana no 167 182 211 --- --- --- 167 161 169 164 139 134 
enunciat. plana sí 177 167 152 152 176 217 172 162 171 169 136 138 
enunciat. esdrú. no 160 186 213 --- --- --- 194 168 175 170 146 138 
enunciat. esdrú. sí 167 173 169 156 189 212 202 165 170 166 148 139 
interrog. aguda no 189 163 151 --- --- --- --- --- --- 146 175 --- 
interrog. aguda sí 183 210 208 184 154 151 --- --- --- 149 181 --- 
interrog. plana no 202 178 147 --- --- --- 153 194 223 151 147 218 
interrog. plana sí 179 213 224 195 156 144 157 200 230 148 142 198 
interrog. esdrú. no 185 185 155 --- --- --- 154 217 218 156 153 162 
interrog. esdrú. sí 163 204 221 197 162 149 150 206 218 154 152 161 

Taula 12 – Valors freqüencials mitjans d’F0 
 
Amb aquestes dades és possible efectuar una primera aproximació a l’estudi dels 
contorns tonals. Si es prenen en consideració separadament les dades de les quatre 
posicions, es nota que al SN1 la vocal pretònica té la tendència a ser més elevada a les 
interrogatives que a les enunciatives. A la mateixa posició cal destacar que el to baixa a 
les enunciatives amb expansió del subjecte i a les interrogatives sense expansió del 
subjecte, mentre puja a les altres frases.  

A l’ADJ, és evident que el to puja a les declaratives i baixa a les interrogatives, 
sense que les altres variables hi tinguin alguna influència.  

Al SV es nota que el to puja a totes les interrogatives, mentre a les declaratives 
varia en funció del tipus de paraula. De fet, a les frase formades per paraules agudes 
trobem una pujada a la posttònica, a les construïdes amb paraules planes destaca una 
baixada de la pretònica a la tònica i una pujada entre la tònica i la posttònica. A les 
frases que contenen només paraules esdrúixoles el to té les mateixes característiques de 
les planes, amb la diferència que la pujada és menys evident.  

Finalment, al SN2 el to baixa a totes les declaratives, mentre a les interrogatives 
hi ha diferències relacionades amb el tipus de paraula: a les frases formades per mots 
                                                 
23 S’han exclòs d’aquesta anàlisi els verbs interrogatius de les frases agudes, pels motius explicats al 
paràgraf 2.1.1.. 



 18

aguts el to puja, mentre a les altres baixa de la pretònica a la tònica i torna a pujar de la 
tònica a la posttònica. 

Aquestes observacions intuïtives poden ser descrites i estudiades de manera més 
sistemàtica gràcies als recursos oferts pel model MA, tal com s’il·lustra als paràgrafs 
següents. 
 

3.1.2. Taxonomia de les estructures tonals i relacions entre variables  

 

3.1.2.1. Taxonomia de les estructures tonals superficials i relacions entre variables 

 
Una primera aproximació a l’anàlisi dels resultats de l’elaboració estadística consisteix 
en prendre en consideració les freqüències de cada estructura tonal superficial (taula 
13). 
 

 N % 

H* 49 14,6
L* 5 1,5
L+H* 68 20,2
L*+H 30 8,9
H*+L 13 3,9
H+L* 73 21,7
L+(H*+L) 2 0,6
H+(L*+H) 13 3,9
(L+H*)+H 56 16,7
(H+L*)+H 2 0,6
(L+H*)+L 3 0,9
(H+L*)+L 22 6,5
Total 336 100,0

Taula 13 – Estructures tonals superficials 
 
L’element que més destaca, sobre tot en comparació amb altres llengües romàniques, és 
la importància de les estructures tritonals, que juntes arriben al 29,2% del total, mentre 
en castellà, per exemple, arriben aproximadament al 15% (Martínez Celdrán i 
Fernández Planas, 2003: 180). Només cinc estructures cobreixen gairebé el 90% dels 
casos (H*, L+H*, L*+H, H+L*, (L+H*)+H, (H+L*)+L), mentre l’altre 10% es 
reparteix entre les set que queden. 

En tot cas, les consideracions que es poden fer a partir de l’anàlisi univariada 
presentada a la taula 13 no permeten formular cap mena de hipòtesi sobre les relacions 
entre les variables que hem hipotetitzat ser independents (modalitat, tipus de paraula, 
presència d’expansió del SN1, posició) i la que hem considerat dependent (l’estructura 
tonal). 

Per tant, és oportú efectuar unes anàlisis bivariades24 per tal d’esbrinar eventuals 
relacions de dependència entre les variables. La primera25 que es proposa (taula 14) és 
la relació entre el tipus de paraula i l’estructura tonal superficial. 
                                                 
24 D’aquestes anàlisis bivariades (que es presenten a les taules 14, 15, 16 i 17), s’han exclòs els SV de les 
frases interrogatives agudes, pel motiu que ja s’ha explicat al paràgraf 2.2.1.. 



 19

 

tipus de 
paraula L

*+
H

 

(L
+

H
*)

+
H

 

(H
+

L
*)

+
H

 

L
+

H
* 

H
* 

L
+

(H
*+

L
) 

H
*+

L
 

(L
+

H
*)

+
L

 

(H
+

L
*)

+
L

 

H
+

L
* 

L
* 

H
+

(L
*+

H
) 

aguda 12 12  29 15  1  3 24   

plana 14 24 2 16 16 1 6  11 21 1  

esdrúixola 4 2  2 18 1 6 2 8 28 5 1 

Total 30 56 2 65 49 2 13 2 22 73 6 1 

Taula 14 – Tipus de paraula i estructures tonals superficials 
 
És evident que no es pot destacar cap relació estricta entre les dues variables en qüestió 
(el χ2 no és significatiu), per tant s’ha de descartar la hipòtesi que el tipus de paraula, 
agafat individualment, determini l’estructura tonal superficial. 

Si es considera la segona variable independent (la presència d’expansió del 
SN1), els resultats de l’anàlisi bivariada són els de la taula 15. 
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no 15 23 2 28 17 2 7 3 12 26 3 6 

sí 15 33  40 33  6  10 47 2 7 

Total 30 56 2 65 49 2 13 2 22 73 6 1 

Taula 15 – Presència d’expansió del SN1 i estructures tonals superficials 
 
Si es té en compte el fet que les freqüències estan distribuïdes de manera força 
homogènia entre les dues línies i que el χ2 no és significatiu, s’ha d’inferir que tampoc 
aquesta variable, agafada individualment, es capaç d’explicar el comportament de la 
variable dependent. 

La tercera variable independent (la modalitat), pel que es veu a la taula 16, 
sembla estar relacionada amb l’estructura tonal superficial. De fet, el χ2 és significatiu al 
nivell 0,05. 
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enunciativa 18 33  7 36 2 6  4 57 5  

interrogativa 12 23 2 58 13  7 2 18 16  1 

Total 30 56 2 65 49 2 13 2 22 73 6 1 

Taula 16 – Modalitat i estructures tonals superficials 
 
La quarta i última de les variables independents (taula 17) té un χ2 significatiu al nivell 
0,01, per tant és la que  influencia la variable dependent de manera més forta.  

                                                                                                                                               
25 A totes les taules de doble entrada o de entrada múltiple, per facilitar la lectura s’ha decidit deixar 
buides les cel·les que contindrien el valor 0, i d’indicar amb “-” les cel·les que corresponen a un valor que 
no es pot calcular. 
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SN1 7 20  26 17  13 2 11  -  

ADJ 2 19  3     8 16 -  

SV 9 16  18 20 2  1  17 - 13 

SN2 12 1 2 21 12    3 40 5  

Total 30 56 2 65 49 2 13 2 22 73 6 1 

Taula 17 – Posició i estructures tonals superficials 
 
Ja que l’anàlisi bivariada indica només que existeix una relació entre l’estructura tonal 
superficial d’una banda, i modalitat i posició de l’altra, sense permetre formular cap 
hipòtesi més detallada sobre les relacions causals entre aquestes variables, cal passar a 
un tipus d’anàlisi més complex, és a dir el multivariat. Aquesta anàlisi consisteix a 
estratificar la base de dades sobre la base de les quatre variables independents. El 
resultat seria una taula de contingència de dimensions excessives per ser continguda en 
un suport de format habitual. Per tant, la taula en qüestió és presentada dividida en 
quatre sub-taules (18a, 18b, 18c i 18d), que faciliten la lectura. A cada una d’aquestes 
taules s’ha evidenciat en verd la cel·la que correspon a l’estructura més freqüent (moda) 
de cada línia. 
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enunciat. aguda no 2 5     1            -   

enunciat. aguda sí       1 6   1        -   

enunciat. plana no 5 3                  -   

enunciat. plana sí         3   4   1    -   

enunciat. esdrú. no   6   2              -   

enunciat. esdrú. sí       1 6   1        -   

interrog. aguda no       4 1       3    -   

interrog. aguda sí   1   7              -   

interrog. plana no             2   6    -   

interrog. plana sí   1   7              -   

interrog. esdrú. no             5 2 1    -   

interrog. esdrú. sí   4   4              -   

Total  7 20  26 17  13 2 11    

Taula 18a – Estructures tonals superficials al SN1 
 
Pel que fa al SN1 (taula 18a), el primer tret que destaca és l’absència total d’estructures 
de tipus (H+L*)+H, L+(H*+L), H+L* i H+(L*+H) i l’absència quasi total de les de 
tipus (L+H*)+L. El segon tret notable és que hi ha una tendència clara cap a la 
prevalença d’estructures L+H* a les interrogatives. Tot i això, l’anàlisi de la distribució 
de les freqüències no permet trobar cap relació causal clara entre les variables 
independents i la dependent. 
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enunciat. aguda no  - -  -  -  -  -  -  -  -  -   - -  

enunciat. aguda sí 1 6   1              -   

enunciat. plana no  - -  -  -  -  -  -  -  -  -   - -  

enunciat. plana sí 1 7                  -   

enunciat. esdrú. no  - -  -  -  -  -  -  -  -  -   - -  

enunciat. esdrú. sí   6   2              -   

interrog. aguda no  - -  -  -  -  -  -  -  -  -   - -  

interrog. aguda sí                   8  -   

interrog. plana no  - -  -  -  -  -  -  -  -  -   - -  

interrog. plana sí                 4 4  -   

interrog. esdrú. no  - -  -  -  -  -  -  -  -  -   - -  

interrog. esdrú. sí                 4 4  -   

Total  2 19  3     8 16   

Taula 18b – Estructures tonals superficials a l’ADJ 
 
Pel que fa a l’adjectiu (taula 18b), es nota que la moda és (L+H*)+H per a totes les 
frases enunciatives, mentre tendeix a ser H+L* en el cas de les interrogatives (encara 
que en el cas que l’adjectiu sigui una paraula plana o esdrúixola l’estructura (H+L*)+L 
tingui la mateixa importància). Aquests resultats deixen pensar que –almenys en el cas 
de l’adjectiu- la modalitat tingui un paper rellevant entre les variables que hem 
considerat independents. 
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enunciat. aguda no 6       2            -   

enunciat. aguda sí 3       5            -   

enunciat. plana no         7 1          -   

enunciat. plana sí         6         2  -   

enunciat. esdrú. no           1       7  -   

enunciat. esdrú. sí                   8  -   

interrog. aguda no  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

interrog. aguda sí  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

interrog. plana no   6   2              -   

interrog. plana sí   6   2              -   

interrog. esdrú. no   2   5              - 1 

interrog. esdrú. sí   2   6              -   

Total  9 16  15 20 2    17  1 

Taula 18c – Estructures tonals superficials al SV 
 
Si passem a considerar el SV (taula 18c), es nota de seguida que, amb l’exclusió de les 
enunciatives formades per paraules agudes, les modes van “per parelles”, en el sentit 
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que les frases que tenen la mateixa modalitat i que són formades pel mateix tipus de 
paraules, tenen la mateixa moda, independentment de la presència de l’expansió del 
SN1. Això ens permetria hipotetitzar que les variables independents que hem anomenat 
“modalitat” i “tipus de paraula” siguin les que determinen conjuntament l’estructura 
tonal superficial al SV. 
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enunciat. aguda no          -         8     

enunciat. aguda sí          -         8     

enunciat. plana no          -         7 1   

enunciat. plana sí          -         8     

enunciat. esdrú. no          -       2 4 2   

enunciat. esdrú. sí          -       1 5 2   

interrog. aguda no       8             -    

interrog. aguda sí       8             -    

interrog. plana no   1 2 5             -    

interrog. plana sí 8                   -    

interrog. esdrú. no 2       6           -   

interrog. esdrú. sí 2       6           -   

Total  12 1 2 21 12 0 0 0 3 40 5 0

Taula 18d – Estructures tonals superficials al SN2 
 
Pel que fa al SN2 (taula 18d), destaca una tendència molt marcada de les frases 
declaratives a presentar l’estructura H+L*, mentre les interrogatives tendeixen a tenir 
estructures diferents segons el tipus de paraula. Aquestes dades suggereixen que la 
modalitat determina individualment l’estructura de les enunciatives, mentre en el cas de 
les interrogatives hi contribueixen també el tipus de paraula i, en mesura menor, la 
presència de l’expansió del SN1. 

Les quatre sub-taules de 18a a 18d són força embolicades i la seva lectura és 
difícil. Per això s’ha buscat una manera de presentar les dades que permetés simplificar-
les sense perdre els aspectes relevants. Aquest objectiu es pot aconseguir mitjançant una 
taula (com la taula 19) que presenta només les modes. 
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modalitat 

tipus  
de  
paraula expansió SN1 ADJ SV SN2 

enunciat. aguda no (L+H*)+H --- L*+H H+L* 

enunciat. aguda sí H* (L+H*)+H H* H+L* 

enunciat. plana no L*+H --- H* H+L* 

enunciat. plana sí H*+L (L+H*)+H H* H+L* 

enunciat. esdrú. no (L+H*)+H --- H+L* H+L* 

enunciat. esdrú. sí H* (L+H*)+H H+L* H+L* 

interrog. aguda no L+H* --- --- L+H* 

interrog. aguda sí L+H* H+L* --- L+H* 

interrog. plana no (H+L*)+L --- (L+H*)+H L+H* 

interrog. plana sí L+H* H+L* ; (H+L*)+L (L+H*)+H L*+H 

interrog. esdrú. no H*+L --- L+H* L* 

interrog. esdrú. sí (L+H*)+H ; L+H* H+L* ; (H+L*)+L L+H* L* 

Taula 19 – Estructures tonals superficials més freqüents (modes) a cada posició 
 
En general aquesta taula confirma els comentaris que s’han fet sobre les taules 18a, 18b, 
18c i 18d. A més, permet destacar una tendència interessant, és a dir que en cinc casos 
de sis l’estructura tonal de l’ADJ de la frase amb expansió és la mateixa que es troba al 
SN1 del mateix tipus de frase sense expansió. 

3.1.2.2. Taxonomia de les estructures tonals profundes i relacions entre variables 

 
Un cop convertides les estructures tonals superficials en estructures profundes, es pot 
dur a terme una anàlisi del tot semblant a la que s’ha efectuat en relació amb les 
estructures tonals superficials. Per tant, la primera anàlisi és de tipus univariat i 
consisteix en prendre en consideració les freqüències de cada estructura tonal superficial 
(Taula 20). 
 

 N % 
L*+H 88 26,2
L+H* 119 35,4
H*+L 38 11,3
H+L* 91 27,1
Total 336 100,0

Taula 20 – Estructures tonals profundes 
 
L’anàlisi de les freqüències revela que tampoc en el cas de les estructures tonals 
profundes les consideracions que es poden fer a partir de l’anàlisi univariada (taula 20) 
no permeten formular cap mena de hipòtesi sobre les relacions entre les quatre variables 
independents i la dependent. 
Per tant, és oportú efectuar unes anàlisis bivariades 26  per tal d’esbrinar eventuals 
relacions de dependència entre les variables. La primera que es proposa (taula 21) és la 
relació entre el tipus de paraula i l’estructura tonal profunda. 
 
                                                 
26 També d’aquestes anàlisis bivariades, s’han exclòs els SV de les frases interrogatives agudes. 
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tipus de paraula L*+H L+H* H*+L H+L* 

aguda 24 44 4 24 
plana 40 33 17 22 
esdrúixola 24 39 16 34 
Total 88 116 37 80 

Taula 21 – Tipus de paraula i estructures tonals profundes 
 
És evident que no es pot destacar cap relació estricta entre les dues variables en qüestió 
(de fet, el χ2 no és significatiu), per tant s’ha de descartar la hipòtesi que el tipus de 
paraula, agafat individualment, determini l’estructura tonal profunda. 

Si en considera la segona variable independent (la presència d’expansió del 
SN1), els resultats de l’anàlisi bivariada són els de la taula 22. 
 

expansió L*+H L+H* H*+L H+L*

no 40 47 22 35 
sí 48 73 16 56 
Total 88 116 37 80 

Taula 22 – Presència d’expansió del SN1 i estructures tonals profundes 
 
Les freqüències són distribuïdes de manera força homogènia entre les dues línies. A 
més, el χ2 no és significatiu. Per tant, hem de concloure que tampoc la presencia de 
l’expansió, agafada individualment, es capaç d’explicar el comportament de la variable 
dependent. 

Tampoc la tercera variable independent (la modalitat), pel que es veu a la taula 
23, sembla estar relacionada de manera significativa amb l’estructura tonal profunda. 
 

modalitat L*+H L+H* H*+L H+L* 

enunciativa 51 45 10 62 
interrogativa 37 71 27 17 
Total 88 116 37 80 

Taula 23 – Modalitat i estructures tonals profundes 
 
L’anàlisi de la distribució de les freqüències no ens permet destacar, en la majoria del 
casos, una diferència remarcable entre la modalitat declarativa i la interrogativa. Això, 
juntament amb al fet que el χ2 no és significatiu, ens porta a excloure que existeix una 
relació forta entre la modalitat agafada individualment i l’estructura tonal. 

La quarta i última de les variables independents no ajuda gaire a destacar les 
relacions entre variables. De fet, tampoc les dades de la taula 24 indiquen una relació 
clara (el χ2 no és significatiu). Els únics elements interessants que es poden destacar a 
partir de l’anàlisi de les freqüències són que l’estructura H*+L apareix gairebé només al 
SN1, mentre l’L+H* quasi no s’utilitza a l’ADJ i l’H+L* no es fa servir mai al SN1. 
 
 
 



 25

posició L*+H L+H* H*+L H+L*

SN1 27 43 26  
ADJ 21 3 8 16 
SV 25 40 1 30 
SN2 15 33 3 45 
Total 88 116 37 80 

Taula 24 – Posició i estructures tonals profundes 
 
Ja que l’anàlisi bivariada no permet formular cap hipòtesi satisfactòria sobre les 
relacions causals entre variables, cal passar a la multivariada, tal com s’ha fet ja per a 
les estructures tonals superficials. El resultat d’aquesta anàlisi seria una taula de 
contingència de dimensions excessives per ser continguda en un suport de format 
habitual. Per tant, la taula en qüestió és presentada dividida en quatre sub-taules (25a, 
25b, 25c i 25d), que faciliten la seva lectura. A cadascuna d’aquestes taules s’ha 
evidenciat en verd la cel·la que correspon a l’estructura més freqüent (moda) de cada 
línia. 
 

modalitat 
tipus de 
paraula 

expansió L*+H L+H* H*+L H+L* 

enunciativa aguda no 7 1   
enunciativa aguda sí  7 1  
enunciativa plana no 8    
enunciativa plana sí  3 5  
enunciativa esdrúixola no 6 2   
enunciativa esdrúixola sí  7 1  
interrogativa aguda no  5 3  
interrogativa aguda sí 1 7   
interrogativa plana no   8  
interrogativa plana sí 1 7   
interrogativa esdrúixola no   8  
interrogativa esdrúixola sí 4 4   
Total  27 43 26  

Taula 25a – Estructures tonals profundes al SN1 
 
La taula 25a permet destacar algunes tendències força clares en relació al SN1. En 
primer lloc, és molt interessant l’absència completa d’estructures de tipus H+L*. En 
segon lloc, es nota que les frases enunciatives sense expansió tendeixen a presentar 
estructures de tipus L*+H. En tercer lloc, s’ha de destacar que les frases declaratives 
amb expansió presenten més sovint una estructura de tipus L+H*, amb l’excepció de les 
formades per paraules planes. En quart lloc es nota que les frases interrogatives sense 
expansió convergeixen cap a l’estructura L+H*. En darrer lloc, cal remarcar que les 
interrogatives amb expansió presenten sobretot estructures de tipus H*+L, amb 
l’exclusió de les esdrúixoles. 

Això ens permet percebre de manera més clara les relacions entre variables, que 
en el moment en què hem analitzat les estructures superficials al SN1 no semblaven 
estar relacionades de manera clara. Ara podem dir que al SN1 l’estructura tonal 
profunda generalment és determinada juntament per la modalitat i la presència o no 
d’expansió al SN1. Aquesta tendència podria ser confirmada també en els dos casos que 
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se sostreuen a aquesta regla (el de les frases enunciatives planes amb expansió i el de les 
interrogatives esdrúixoles amb expansió27). 

Si passem a considerar les estructures que apareixen a l’ADJ, les dades són les 
que consten a la taula 25b. 
 

modalitat 
tipus de 
paraula 

expansió L*+H L+H* H*+L H+L* 

enunciativa aguda no --- --- --- --- 
enunciativa aguda sí 7 1   
enunciativa plana no --- --- --- --- 
enunciativa plana sí 8    
enunciativa esdrúixola no --- --- --- --- 
enunciativa esdrúixola sí 6 2   
interrogativa aguda no --- --- --- --- 
interrogativa aguda sí    8 
interrogativa plana no --- --- --- --- 
interrogativa plana sí   4 4 
interrogativa esdrúixola no --- --- --- --- 
interrogativa esdrúixola sí   4 4 
Total  21 3 8 16 

Taula 25b – Estructures tonals profundes a l’ADJ 
 
Pel que fa a aquesta posició, es nota una tendència pràcticament absoluta de les frases 
enunciatives cap a l’estructura de tipus L*+H, mentre que en el cas de les interrogatives 
preval l’H+L* (encara que pel que fa a les planes i esdrúixoles hi hagi una importància 
igual del tipus H*+L). No obstant aquesta situació ambigua de les frases interrogatives 
planes i esdrúixoles, podem sostenir amb suficient certesa que la variable que determina 
l’estructura tonal profunda a l’ADJ és la modalitat. 

Pel que fa al SV, els resultats de l’anàlisi són presentats a la taula 25c. 
 

modalitat 
tipus de 
paraula 

expansió L*+H L+H* H*+L H+L* 

enunciativa aguda no 6 2   
enunciativa aguda sí 3 5   
enunciativa plana no  8   
enunciativa plana sí  6  2 
enunciativa esdrúixola no  1  7 
enunciativa esdrúixola sí    8 
interrogativa aguda no --- --- --- --- 
interrogativa aguda sí --- --- --- --- 
interrogativa plana no 6 2   
interrogativa plana sí 6 2   
interrogativa esdrúixola no 2 5  1 
interrogativa esdrúixola sí 2 6   
Total  25 37  18 

Taula 25c – Estructures tonals profundes al SV 

                                                 
27 Cal remarcar que en ambdós casos la diferència entre el valor de la moda i el de a freqüència que ens 
esperaríem sobre la base de la regla que hem formulat és reduïda. 
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En primer lloc es nota que no hi ha cap cas d’estructura de tipus H*+L. A més, tal com 
passava en el cas de les estructures tonal superficials, es nota de seguida que, amb 
l’exclusió de les enunciatives formades per paraules agudes, les modes van “per 
parelles”, en el sentit que les frases que tenen la mateixa modalitat i que són formades 
pel mateix tipus de paraules, tenen la mateixa moda, independentment de la presència o 
no de l’expansió del SN1. Això ens permetria confirmar que les variables independents 
que hem anomenat “modalitat” i “tipus de paraula” són les que determinen 
conjuntament l’estructura tonal profunda al SV. 

Per últim, si analitzem les dades relatives al SN2, en podem donar una 
representació mitjançant la taula 25d. 
 

modalitat 
tipus de 
paraula 

expansió L*+H L+H* H*+L H+L* 

enunciativa aguda no    8 
enunciativa aguda sí    8 
enunciativa plana no    8 
enunciativa plana sí    8 
enunciativa esdrúixola no   2 6 
enunciativa esdrúixola sí   1 7 
interrogativa aguda no  8   
interrogativa aguda sí  8   
interrogativa plana no 3 5   
interrogativa plana sí 8    
interrogativa esdrúixola no 2 6   
interrogativa esdrúixola sí 2 6   
Total 15 33 3 45 

Taula 25d – Estructures tonals profundes al SN2 
 
A la taula 25d es fa evident un tendència molt marcada de les frases enunciatives a tenir 
estructures de tipus H+L*, mentre a les interrogatives s’utilitza generalment el tipus 
L*+H (amb l’excepció de les interrogatives planes amb expansió, a les quals preval 
l’estructura L*+H). 
Gràcies a aquestes dades podem suposar fàcilment que la variable més important per 
determinar l’estructura tonal profunda del SN2 és la modalitat. 

Les quatre sub-taules de 25a a 25d són força complexes, i no permeten 
evidenciar alguns fenòmens. Per això s’ha buscat una manera de presentar les dades que 
permetés simplificar-les i, alhora, destacar altres relacions entre les variables. Aquest 
objectiu es pot aconseguir mitjançant una taula (com la taula 26) que presenti només les 
modes. 
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modalitat 
tipus de 
paraula 

expansió SN1 ADJ SV SN2 

enunciativa aguda no L*+H --- L*+H H+L* 

enunciativa aguda sí L+H* L*+H L+H* H+L* 

enunciativa plana no L*+H --- L+H* H+L* 

enunciativa plana sí H*+L L*+H L+H* H+L* 

enunciativa esdrúixola no L*+H --- H+L* H+L* 

enunciativa esdrúixola sí L+H* L*+H H+L* H+L* 

interrogativa aguda no L+H* --- --- L+H* 

interrogativa aguda sí L+H* H+L* --- L+H* 

interrogativa plana no H*+L --- L*+H L+H* 

interrogativa plana sí L+H* H+L* ; H*+L L*+H L*+H 

interrogativa esdrúixola no H*+L --- L+H* L+H* 

interrogativa esdrúixola sí L*+H ; L+H* H+L* ; H*+L L+H* L+H* 

Taula 26 – Estructures tonals profundes més freqüents (modes) a cada posició 
 
Gràcies a la taula 26 podem destacar un aspecte que fins ara no s’havia percebut, és a 
dir el fet que l’estructura més freqüent a l’ADJ d’una frase amb expansió tendeix a ser 
la mateixa del SN1 de la mateixa la frase sense expansió. Per tant, ja que l’estructura del 
SN1 és determinada per la modalitat i determina la de l’ADJ, podem dir que la 
modalitat determina –de manera indirecta- també l’estructura de l’ADJ.  
 
Recordant que el test del χ2 per a les estructures tonals superficials havia indicat que 
aquestes són relacionades amb la posició i la modalitat, i resumint les observacions que 
s’han fet sobre les taules de 25a a 26, es pot concloure que el paper que tenen les 
variables independents és el següent: 
a) la posició no determina individualment cap estructura, però contribueix, juntament 
amb altres variables, a determinar totes les estructures, 
b) la modalitat determina l’estructura de l’ADJ i del SN2 conjuntament amb la posició, 
la del SV juntament amb el tipus de paraula i la posició i, en fi, la del SN1 conjuntament 
amb la presència d’expansió del SN1 i la posició, 
c) el tipus de paraula determina només l’estructura tonal profunda del SV, conjuntament 
amb la posició, 
d) la presència d’expansió determina, conjuntament amb la modalitat i la posició, només 
l’estructura del SN1.  

Aquestes relacions es poden representar de manera extremadament sintètica amb 
un gràfic, que es presenta a la figura 5. 
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Figura 5 – Relacions entre variables independents i estructura tonal profunda 

3.2. Anàlisi de la durada 

3.2.1. Valors mitjans de la durada 

 
El primer pas de l’anàlisi de la durada és calcular el seu valor mitjà per a cada vocal. Els 
resultats d’aquesta anàlisi s’exposen a la taula 27, a la qual s’ha marcat en verd la cel·la 
que correspon a la vocal més llarga de cada terna28. 
 

modalitat paraula exp. 
SN1 ADJ SV SN2 

pret ton post pret ton post pret ton post pret ton post 
enunciat. aguda no 78 76 56 --- --- --- 65 79 42 66 92 --- 
enunciat. aguda sí 73 75 51 65 87 69 63 77 47 63 102 --- 
enunciat. plana no 65 97 52 --- --- --- 67 100 45 62 106 131 
enunciat. plana sí 70 95 53 62 99 44 60 88 42 52 114 127 
enunciat. esdrú. no 68 88 40 --- --- --- 78 73 40 68 102 55 
enunciat. esdrú. sí 70 85 46 71 82 50 75 69 40 61 99 53 
interrog. aguda no 75 80 55 --- --- --- --- --- --- 61 111 --- 
interrog. aguda sí 73 75 50 71 90 59 --- --- --- 54 115 --- 
interrog. plana no 60 102 49 --- --- --- --- --- --- 50 109 117 
interrog. plana sí 69 90 51 67 110 43 --- --- --- 51 111 113 
interrog. esdrú. no 65 95 53 --- --- --- 69 79 58 63 104 55 
interrog. esdrú. sí 63 80 49 60 96 57 71 82 52 60 101 53 
Total 69 87 50 66 94 54 69 81 46 59 106 88 

Taula 27- Durada mitjana (en ms) de les vocals en cada posició 
 
Amb molt poques excepcions, es nota que la vocal tònica és més llarga de les altres 
dues. Aquest tret és força interessant, ja que sembla confirmar la hipòtesi segons la qual 
                                                 
28 S’ha exclòs d’aquesta anàlisi els verbs interrogatius de les frases agudes i planes, pels motius explicats 
al paràgraf 2.1.1.. 
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la durada és l’element amb el qual la tonicitat està relacionada de manera més forta 
(Pamies Bertrán 1993: 35-50).  

Les dades de la taula 27 no tenen en compte el fet que cada vocal té una durada 
mitjana típica, que és diferent de la de les altres (Pamies Bertrán 1993: 35-50). Per tant, 
davant la manca d’estudis sobre la durada mitjana de les vocals en friülà, hem fet servir 
les àtones del pretonema del nostre corpus per establir aquests valors, que han resultat 
ser de 49 ms per a la [i], 57 ms per a la [e], 64 ms per a la [a], 81 ms29 per a la [o] i 48 
ms per a la [u]. El pas següent ha estat el de dividir la durada de cada vocal del corpus 
per la durada mitjana d’aquell tipus de vocal. D’aquesta manera s’han obtingut uns 
valors “relatius” de durada, que permeten una comparació més fiable entre les vocals, ja 
que no està influenciada per les diferències intrínseques a les mateixes. Els resultats de 
l’ús d’aquesta valors relatius a l’estudi de la durada de les vocals considerades en aquest 
estudi és exposat a la taula 28.  
 

modalitat paraula exp. 
SN1 ADJ SV SN2 

pre ton post pret ton post pret ton post pret ton post 
enunciat. aguda no 1,26 1,38 0,88 --- --- --- 1,01 1,23 0,77 1,07 1,68 ---
enunciat. aguda sí 1,15 1,38 0,87 1,15 1,57 1,07 0,99 1,21 0,86 1,01 1,85 ---
enunciat. plana no 1,13 1,65 0,99 --- --- --- 1,05 1,62 0,70 1,12 1,91 2,04
enunciat. plana sí 1,21 1,62 0,99 1,12 1,52 0,91 0,95 1,43 0,65 0,94 2,02 1,99
enunciat. esdrú. no 1,06 1,36 0,79 --- --- --- 1,21 1,31 0,81 1,06 1,57 1,08
enunciat. esdrú. sí 1,10 1,29 0,90 1,10 1,25 0,92 1,16 1,25 0,80 0,96 1,53 1,05
interrog. aguda no 1,22 1,46 0,87 --- --- --- --- --- --- 0,98 2,00 --- 
interrog. aguda sí 1,15 1,34 0,86 1,25 1,63 0,92 --- --- --- 0,87 2,05 --- 
interrog. plana no 1,04 1,75 0,94 --- --- --- --- --- --- 0,89 1,89 1,83
interrog. plana sí 1,21 1,54 0,95 1,21 1,70 0,89 --- --- --- 0,92 1,98 1,76
interrog. esdrú. no 1,01 1,48 1,05 --- --- --- 1,07 1,44 1,19 0,98 1,58 1,11
interrog. esdrú. sí 0,99 1,23 0,97 0,94 1,47 1,08 1,11 1,47 1,06 0,93 1,54 1,04
Total 1,05 1,35 0,84 0,97 1,28 0,79 0,93 1,19 0,72 0,90 1,67 1,36

Taula 28 - Durada relativa de les vocals en cada posició 
 
El fet que la tònica sigui la vocal més llarga és molt interessant i requereix ser 
aprofondit. De fet, que la vocal tònica sigui més llarga no implica automàticament que 
aquesta diferència sigui significativa. Per això, s’ha controlat si la diferència entre la 
durada relativa de la vocal tònica i de les adjacents supera el llindar psicoacústic (v. 
1.2). Els resultats són presentats a la taula 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 El valor de la durada mitjana de la [o] ha estat calculat a partir d’un numero molt limitat de casos (20), 
ja que al corpus aquesta vocal no apareix gaire. Per això, és probable que el valor de 81 ms, que hauria e 
ser més baix segons les criteris de Carton (1974: 104-108) sigui excessiu. 
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modalitat paraula exp. 
SN1 ADJ SV SN2 

dif. 
pre. 

dif. 
post. 

dif. 
pre. 

dif. 
post. 

dif. 
pre. 

dif. 
post. 

dif. 
pre. 

dif. 
post. 

enunciat. aguda no no sí --- --- no sí sí --- 
enunciat. aguda sí no sí sí sí no sí sí --- 
enunciat. plana no sí sí --- --- sí sí sí no 
enunciat. plana sí sí sí sí sí sí sí sí no 
enunciat. esdrú. no no sí --- --- no sí sí sí 
enunciat. esdrú. sí no sí no sí no sí sí sí 
interrog. aguda no no sí --- --- --- --- sí --- 
interrog. aguda sí no sí no sí --- --- sí --- 
interrog. plana no sí sí --- --- --- --- sí no 
interrog. plana sí no sí sí sí --- --- sí no 
interrog. esdrú. no sí sí --- --- sí sí sí sí 
interrog. esdrú. sí no sí sí sí no sí sí sí 
Total no sí no sí no sí sí no 

Taula 29 – Significativitat de la diferència de durada de les vocals 
 
Es nota que, si es consideren les dades relatives, la tònica és sempre significativament 
més llarga que la posttònica al pretonema i que la pretònica al tonema. Aquest resultat, 
aparentment banal, en realitat troba poques comparacions amb estudis dedicats a 
llengües romàniques. De fet, no és gaire habitual que s’obtinguin resultats tan clars al 
moment d’investigar la relació entre tonicitat i durada vocàlica (Pamies Bertrán 1993: 
35-46). 

3.2.2. Taxonomia de les estructures duratives i relacions entre variables 

3.2.2.1. Taxonomia de les estructures duratives superficials i relacions entre variables 

 
Tal com s’havia fet en el cas de les estructures duratives, la primera aproximació a 
l’anàlisi dels resultats de l’elaboració estadística consisteix en prendre en consideració 
les freqüències de cada estructura durativa superficial (taula 30), basada en les dades de 
duració absoluta30.  

 N % 
P*+G 3 1,0
(P+G*)+G 4 1,3
(G+P*)+G 1 0,3
P+G* 54 17,5
G* 69 22,4
P+(G*+P) 34 11,0
G*+P 74 24,0
(P+G*)+P 63 20,5
(G+P*)+P 1 0,3
G+P* 2 0,6
G+(P*+G) 0 0,0
Total 305 100,0

Taula 30 – Estructures duratives superficials 

                                                 
30 Cal remarcar que per a aquestes elaboracions s’han utilitzat les durades absolutes (en ms) de les vocals, 
i no pas les relatives que s’han emprat al final del paràgraf 3.2.1.. 
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Destaca el fet que només cinc estructures corresponen al 95% dels casos, mentre les 
altres sis apareixen només en el 5% dels casos en total. A més, es nota que les 
estructures que contenen l’element P* (que indica que la tonicitat està associada amb 
una síl·laba que no és significativament més llarga de l’adjacent) són extremadament 
escassos. Tot i això, les consideracions que es poden fer a partir d’aquesta anàlisi 
univariada no permeten formular cap mena de hipòtesi sobre les relacions entre les 
variables que hem hipotetitzat ser independents (modalitat, tipus de paraula, presència 
d’expansió del SN1, posició) i la que hem considerat dependent (l’estructura durativa). 

Per tant, és oportú efectuar unes anàlisis bivariades31 per tal d’esbrinar eventuals 
relacions de dependència entre les variables. La primera que es proposa (taula 31) és la 
relació entre el tipus de paraula i l’estructura durativa superficial. 
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aguda    26 37 11 18 4    

plana 3 4 1 26 8 7 26 21    

esdrú.    2 21 16 20 35 1 2  

Total 3 4 1 54 69 34 74 63 1 2  

Taula 31 – Tipus de paraula i estructures duratives superficials 
 
El que es pot subratllar és, en primer lloc, el fet que les paraules esdrúixoles presenten 
menys sovint de les altres l’estructura P+G*, les agudes tenen una predilecció menor 
per a la (P+G*)+P, i les planes per a la G*. En segon lloc cal destacar que el χ2 és 
significatiu al nivell 0,01, per tant és cert que el tipus de paraula influencia l’estructura 
durativa superficial. 

Si es considera la segona variable independent (la presència d’expansió del 
SN1), els resultats de l’anàlisi bivariada són els de la taula 32. 
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no 2 2 1 21 32 19 29 22  1  

sí 1 2  33 37 15 45 41 1 1  

Total 3 4 1 54 69 34 74 63 1 2  

Taula 32 – Presència de l’expansió del SN1 i estructures duratives superficials 
 
Vist que les freqüències són distribuïdes de manera força homogènia entre les dues 
línies i vist que el χ2 no és significatiu, hem de concloure que aquesta variable, agafada 
individualment, no es capaç d’explicar el comportament de la variable dependent. 

Tampoc la tercera variable independent (la modalitat), pel que es veu a la taula 
33, sembla estar relacionada de manera significativa amb l’estructura durativa 
superficial. 

                                                 
31 En aquestes anàlisis bivariades, s’han exclòs els SV de les frases interrogatives agudes, pel motiu que ja 
s’ha explicat a la nota 19. 
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modalitat P
*+

G
 

(P
+

G
*)

+
G

 

(G
+

P
*)

+
G

 

P
+

G
* 

G
* 

P
+

(G
*+

P)
 

G
*+

P 

(P
+

G
*)

+
P

 

(G
+

P
*)

+
P

 

G
+

P*
 

G
+

(P
*+

G
) 

enunciat. 2 2 1 24 39 29 46 25  1  
interrog. 1 2  30 30 5 28 38 1 1  
Total 3 4 1 54 69 34 74 63 1 2  

Taula 33 – Modalitat i estructures duratives superficials 
 
De fet, el χ2 és una vegada més no significatiu. Això, juntament al fet que tampoc 
l’anàlisi de la distribució de les freqüències ens permet destacar, en la majoria del casos, 
una diferència remarcable entre la modalitat declarativa i la interrogativa, ens porta a 
excloure que existeixi una relació forta entre la modalitat agafada individualment i 
l’estructura durativa. L’únic element rellevant pot ser el fet que a les frases 
interrogatives apareix molt poc l’estructura P+(G*+P) i a les declaratives l’estructura 
G*+P. 

La quarta i última de les variables independents (taula 34), és a dir la posició, 
sembla tenir una relació estricta amb l’estructura durativa superficial (el χ2 és 
significatiu al nivell 0,01). 
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SN1    5 26  44 21    
ADJ    4 11  12 21    
SV    1 19 34 11     
SN2 3 4 1 44 13  7 21 1 2  

Total 3 4 1 54 69 34 74 63 1 2  

Taula 34 – Posició i estructures duratives superficials 
 
A més, el que es pot destacar sobre la base de l’anàlisi de les freqüències és que hi ha 
una prevalença d’estructures G*+P (45,8%) al SN1, de (P+G*)+P (43,7%) a l’ADJ, de 
P+(G*+P) (52,3%) al SV i de P+G* (45,8%)  al SN2. 

Ja que l’anàlisi bivariada indica només que existeix una relació entre l’estructura 
durativa superficial d’una banda, i el tipus de paraula i la posició de l’altra, sense 
permetre formular cap hipòtesi més detallada sobre les relacions causals entre aquestes 
variables, cal passar a un tipus d’anàlisi més complexa, és a dir l’anàlisi multivariada. 
Aquesta consisteix, novament, en estratificar la base de dades sobre la base de les quatre 
variables independents. Igual que s’ha destacat en altres punts, la taula de contingència 
que en resultaria seria de dimensions excessives per cabre-hi en un suport de format 
habitual. Per tant, la taula en qüestió és presentada dividida en quatre sub-taules (35a, 
35b, 35c i 35d), que faciliten la seva lectura. 
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modalitat paraula expansió P
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enunciat. aguda no     6  2     

enunciat. aguda sí    1 3  4     

enunciat. plana no     2  4 2    

enunciat. plana sí    1 1  5 1    

enunciat. esdrú. no     1  5 2    

enunciat. esdrú. sí     2  5 1    

interrog. aguda no    2 3  3     

interrog. aguda sí    1 3  4     

interrog. plana no     1  2 5    

interrog. plana sí     2  4 2    

interrog. esdrú. no     1  3 4    

interrog. esdrú. sí     1  3 4    

Total     5 26  44 21    

Taula 35a – Estructures duratives superficials al SN1 
 
Si prenem en consideració les modes de les estructures duratives superficials al SN1 
(taula 35a), es nota que hi ha molt poca variació, en el sentit que apareixen només 
quatre tipus d’estructures. A més, les enunciatives tendeixen a presentar més sovint 
l’estructura G*+P (amb l’excepció de les formades per paraules agudes que no tenen 
expansió del SN1), mentre les interrogatives oscil·len entre la mateixa G*P i la 
(P+G*)+P. De tota manera, el quadre és massa fragmentat per poder formular hipòtesis 
sobre el paper de les variables independents.  

L’anàlisi de les freqüències relatives a l’ADJ es presenten a la taula 35b. 
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enunciat. aguda no - - - - - - - - - - - 

enunciat. aguda sí    3 4   1    

enunciat. plana no - - - - - - - - - - - 

enunciat. plana sí       2 6    

enunciat. esdrú. no - - - - - - - - - - - 

enunciat. esdrú. sí    1 2  3 2    

interrog. aguda no - - - - - - - - - - - 

interrog. aguda sí     4  1 3    

interrog. plana no - - - - - - - - - - - 

interrog. plana sí       3 5    

interrog. esdrú. no - - - - - - - - - - - 

interrog. esdrú. sí     1  3 4    

Total     4 11  12 21    

Taula 35b – Estructures duratives superficials a l’ADJ 
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També en el cas de l’ADJ (taula 35b) es nota que hi ha molt poca variació, en el sentit 
que hi trobem només quatres tipus d’estructures. A més, es pot destacar que, amb 
l’excepció de les frases formades per paraules esdrúixoles, les frases formades per 
paraules del mateix tipus presenten la mateixa moda, independentment de la modalitat. 
És a dir que totes les frases formades per paraules agudes prefereixen l’estructura G* i 
les que són formades per mots plans l’estructura (P+G*)+P. Per tant, podem hipotetitzar 
que el tipus de paraula és la variable independent que més importància té en el moment 
de determinar el tipus d’estructura durativa superficial a l’ADJ. 

Si considerem ara les estructures presents al SV, podem construir la taula 35c. 
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enunciat. aguda no     1 6 1     

enunciat. aguda sí     3 5      

enunciat. plana no    1 1 4 2     

enunciat. plana sí     1 3 4     

enunciat. esdrú. no     2 6 1     

enunciat. esdrú. sí     2 5 1     

interrog. aguda no - - - - - - - - - - - 

interrog. aguda sí - - - - - - - - - - - 

interrog. plana no - - - - - - - - - - - 

interrog. plana sí - - - - - - - - - - - 

interrog. esdrú. no     5 3      

interrog. esdrú. sí     4 2 2     

Total     1 19 34 11     

Taula 35c – Estructures duratives superficials al SV 
 
Hem de remarcar que, també en relació al SV (taula 35c), la variació és escassa, ja que 
hi ha estructures de quatre tipus només. A més d’això, notem que les frases enunciatives 
presenten gairebé sempre com a moda l’estructura P+(G*+P), mentre les interrogatives 
prefereixen la G*. Per tant, s’ha d’inferir que la modalitat és la variable independent que 
influencia de manera més evident l’estructura durativa superficial al SV. 

Les dades relatives a les estructures duratives superficials al SN2 es presenten a 
la taula 35d. 
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modalitat paraula expansió P
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enunciat. aguda no     5  3     

enunciat. aguda sí    6 2       

enunciat. plana no 1 1 1 5        

enunciat. plana sí 1 1  6        

enunciat. esdrú. no     1  3 4    

enunciat. esdrú. sí       1 6  1  

interrog. aguda no    6 2       

interrog. aguda sí    7 1       

interrog. plana no 1 1  6        

interrog. plana sí  1  7        

interrog. esdrú. no    1 1   5  1  

interrog. esdrú. sí     1   6 1   

Total  3 4 1 44 13  7 21 1 2  

Taula 35d – Estructures duratives superficials al SN2 
 
El primer element notable és que al SN2 apareixen gairebé tots els tipus d’estructures, 
incloses aquelles que contenen l’element P*. A part d’això, destaca el fet que, amb 
l’exclusió de les frases formades per paraules agudes i que no tenen expansió de SN1, 
les altres frases presenten la mateixa moda, de manera independent de la modalitat i de 
la presència d’expansió. Per tant, podem afirmar amb prou certesa que el tipus de 
paraula és la variable que té el paper més destacat al moment de determinar l’estructura 
durativa superficial al SN2. 

Les quatre sub-taules de 35a a 35d són força complexes, i no permeten 
evidenciar alguns fenòmens. Per això, de manera anàloga al que hem fet en apartats 
anteriors, s’ha buscat una manera de presentar les dades que permetés simplificar-les i, a 
l’hora, de destacar altres relacions entre les variables. Aquest objectiu es pot aconseguir 
mitjançant una taula (com la taula 36) que presenti només les modes. 
 

modalitat paraula expansió SN1 ADJ SV SN2 
enunciat. aguda no G*  G*+P G* 

enunciat. aguda sí G*+P G* G*+P P+G* 

enunciat. plana no G*+P  G*+P P+G* 

enunciat. plana sí G*+P (P+G*)+P (P+G*)+P P+G* 

enunciat. esdrú. no G*+P  G*+P (P+G*)+P 

enunciat. esdrú. sí G*+P G*+P G*+P (P+G*)+P 

interrog. aguda no G* ; G*+P   P+G* 

interrog. aguda sí G*+P G*  P+G* 

interrog. plana no (P+G*)+P   P+G* 

interrog. plana sí G*+P (P+G*)+P  P+G* 

interrog. esdrú. no (P+G*)+P  G* (P+G*)+P 

interrog. esdrú. sí (P+G*)+P (P+G*)+P G* (P+G*)+P 

Taula 36 – Estructures duratives superficials més freqüents (modes) a cada posició 
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En general, aquesta taula confirma els comentaris que s’han fet sobre les taules 35a, 
35b, 35c i 35d. A més, permet destacar una tendència interessant, és a dir que en cinc 
casos de sis l’estructura durativa de l’ADJ de la frase amb expansió és la mateixa que es 
troba al SN1 del mateix tipus de frase sense expansió. 
 

3.2.2.2. Taxonomia de les estructures duratives profundes i relacions entre variables 

 
Un cop convertides les estructures duratives superficials en estructures profundes, es pot 
dur a terme una anàlisi del tot semblant a la que s’ha efectuat en relació amb les 
estructures duratives superficials. Per tant, la primera anàlisi és de tipus univariat i 
consisteix en prendre en consideració les freqüències de cada estructura durativa 
profunda (taula 37). 
 

 N % 
P*+G 8 2,6
P+G* 157 51,5
G*+P 138 45,2
G+P* 2 0,7
Total 305 100,0

Taula 37 – Estructures duratives profundes 
 
L’aspecte més impactant de les dades que s’acaben de presentar és que dues estructures 
(P+G* i G*+P, és a dir les dues que contenen l’element G*) es reparteixen en manera 
aproximadament igual el 97% dels casos. Tot i això, tampoc en el cas de les estructures 
duratives profundes les consideracions que es poden fer a partir de l’anàlisi presentada a 
la taula 31 permeten formular cap mena de hipòtesi sobre les relacions entre les quatre 
variables independents i la dependent. 

Per tant, és oportú efectuar unes anàlisis bivariades32 per tal d’esbrinar eventuals 
relacions de dependència entre les variables. La primera que es proposa (taula 38) és la 
que es produeix entre el tipus de paraula i l’estructura durativa superficial. 
 

tipus de 
paraula 

P*+G P+G* G*+P G+P*

aguda 74 22
plana 8 41 47
esdrúixola 42 69 2
Total 8 157 138 2

Taula 38 – Tipus de paraula i estructures duratives profundes 
 
L’anàlisi de les freqüències permet subratllar el fet que les paraules agudes presenten 
una ocurrència major d’estructures de tipus P+G* i les esdrúixoles de les G*+P. A més, 
el χ2 és significatiu al nivell 0,01. Per tant, s’ha de concloure que el tipus de paraula està 
relacionat amb la variable dependent i contribueix a determinar-la. 

                                                 
32 També d’aquestes anàlisis bivariades, s’han exclòs els SV de les frases interrogatives agudes, pel motiu 
que ja s’ha explicat. 
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Si es considera la segona variable independent (la presència d’expansió del 
SN1), els resultats de l’anàlisi bivariada són els de la taula 39. 
 

expansió P*+G P+G* G*+P G+P*

no 5 72 51 1
sí 3 85 87 1
Total 8 157 138 2

Taula 39 – Presència d’expansió del SN1 i estructures duratives profundes 
 
Vist que les freqüències es distribueixen de manera força homogènia entre les dues 
línies i vist que el χ2 no és significatiu, hem de concloure que la presencia de l’expansió, 
agafada individualment, no es capaç d’explicar el comportament de la variable 
dependent. 

Tampoc la tercera variable independent (la modalitat), pel que es veu a la taula 
40, sembla estar relacionada de manera significativa amb l’estructura durativa profunda. 
 

modalitat P*+G P+G* G*+P G+P* 

enunciativa 5 92 71 1
interrogativa 3 65 67 1
Total 8 157 138 2

Taula 40 – Modalitat i estructures duratives profundes 
 
De fet, el χ2 és una vegada més no significatiu. Això, juntament al fet que tampoc 
l’anàlisi de la distribució de les freqüències ens permet destacar una diferència 
remarcable entre la modalitat declarativa i la interrogativa, ens porta a excloure que 
existeixi una relació forta entre la modalitat agafada individualment i l’estructura 
durativa profunda. 

Per contra, pel que fa a la quarta i última de les variables independents (la 
posició), el χ2 calculat a partir de la taula 41 és significatiu al nivell 0,01.  
 

posició P*+G P+G* G*+P G+P*

SN1 31 65
ADJ 15 33
SV 54 11 0
SN2 8 57 29 2
Total 8 157 138 2

Taula 41 – Posició i estructures duratives profundes 
 
Tot i això, l’anàlisi de les freqüències no dóna resultats completament clars, ja que 
permet només destacar que hi ha una certa preferència per a les estructures de tipus 
G*+P al SN1 i l’ADJ, mentre al SV i al SN2 prevalen les de tipus P+G*. 

Ja que l’anàlisi bivariada no permet formular cap hipòtesi satisfactòria sobre les 
relacions causals entre variables, cal passar a un tipus d’anàlisi més complexa, és a dir 
la multivariada. Un cop estratificada la base de dades a partir de les quatre variables 
independents, s’obté una taula de contingència de dimensions excessives per ser 
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continguda en un suport de format habitual. Per tant, la taula en qüestió és presentada 
dividida en quatre sub-taules (42a, 42b, 42c i 42d), que faciliten la seva lectura. 
 

modalitat paraula expansió P*+G P+G* G*+P G+P* 

enunciat. aguda no 6 2 
enunciat. aguda sí 4 4 
enunciat. plana no 2 6 
enunciat. plana sí 2 6 
enunciat. esdrú. no 1 7 
enunciat. esdrú. sí 2 6 
interrog. aguda no 5 3 
interrog. aguda sí 4 4 
interrog. plana no 1 7 
interrog. plana sí 2 6 
interrog. esdrú. no 1 7 
interrog. esdrú. sí 1 7 
Total 31 65 

Taula 42a – Estructures duratives profundes al SN1 
 
El tres més destacat en relació al SN1 (taula 42a) és que cada frase interrogativa té la 
mateixa moda de la frase declarativa corresponent. Per tant, podem excloure que la 
modalitat determini el tipus d’estructura. Ja que en la majoria33 dels casos el factor que 
sembla tenir el paper més destacat és el tipus de paraula, podem hipotetitzar que aquest 
a és justament la variable que determina l’estructura durativa profunda al SN1. 

Si continuem amb l’anàlisi i ens ocupem de l’ADJ, obtenim els resultats 
il·lustrats a la taula 42b. 
 

modalitat paraula expansió P*+G P+G* G*+P G+P* 
enunciat. aguda no - - - - 
enunciat. aguda sí  7 1  
enunciat. plana no - - - - 
enunciat. plana sí   8  
enunciat. esdrú. no - - - - 
enunciat. esdrú. sí  3 5  
interrog. aguda no - - - - 
interrog. aguda sí  4 4  
interrog. plana no - - - - 
interrog. plana sí   8  
interrog. esdrú. no - - - - 
interrog. esdrú. sí  1 7  
Total  15 33  

Taula 42b – Estructures duratives profundes a l’ADJ 

                                                 
33 És a dir amb la possible exclusió de les frases formades per paraules agudes. Davant la manca de més 
dades, el fet que no es pugui destacar clarament una moda ens permetria hipotetitzar tant que aquesta 
sigui P+G* (la qual cosa implicaria clarament que l’única variable determinant és el tipus de paraula) com 
que sigui G*+P (que ens obligaria a admetre també un paper secundari de la presència d’expansió del 
SN1). Gràcies a la comparació amb els altres tipus de paraules, la més probable d’aquestes dues hipòtesis 
és la primera. 
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La situació que es presenta en el cas de l’ADJ és molt semblant a la que s’ha trobat al 
SN1. És a dir, que les frases interrogatives tenen la mateixa moda que les frases 
declaratives corresponents. Per tant, també en aquest cas podem excloure que la 
modalitat determini el tipus d’estructura. La variable independent que determina 
l’estructura tonal, per tant, ha de ser el tipus de paraula. 

Pel que fa al SV, trobem les dades a la taula 42c. 
 

modalitat paraula expansió P*+G P+G* G*+P G+P*

enunciat. aguda no  7 1  
enunciat. aguda sí  8   
enunciat. plana no  6 2  
enunciat. plana sí  4 4  
enunciat. esdrú. no  8 1  
enunciat. esdrú. sí  7 1  
interrog. aguda no - - - - 
interrog. aguda sí - - - - 
interrog. plana no - - - - 
interrog. plana sí - - - - 
interrog. esdrú. no  8   
interrog. esdrú. sí  6 2  
Total  54 11  

Taula 42c – Estructures duratives profundes al SV 
 
Ens trobem aquí amb un cas en el qual aparentment l’estructura durativa profunda és 
invariable, per tant hauríem de concloure que de les quatre variables independents, 
només la posició determina l’estructura tonal del SV. Tot i això, hem de recordar que 
quan hem analitzat les estructures duratives superficials del SV, hem pogut arribar a la 
conclusió que la modalitat era l’element que les determinava. Per això, hem d’admetre 
que, no obstant el fet que el factor determinant és la posició, la modalitat té una certa 
influència, que no arriba fins al punt de donar lloc a estructures profundes diferents, sinó 
que determina la prevalença d’al·lòcrons diferents de la mateixa estructura profunda. 

En fi, la taula 42d presenta les dades relatives a les estructures duratives 
profundes al SN2, és a dir al tonema. 
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modalitat paraula expansió P*+G P+G* G*+P G+P* 

enunciat. aguda no  5 3  
enunciat. aguda sí  8   
enunciat. plana no 3 5  3 
enunciat. plana sí 2 6  2 
enunciat. esdrú. no  1 7  
enunciat. esdrú. sí   7  
interrog. aguda no  8   
interrog. aguda sí  8   
interrog. plana no 2 6  2 
interrog. plana sí 1 7  1 
interrog. esdrú. no  2 5  
interrog. esdrú. sí  1 7  
Total 8 57 29 2 

Taula 42d – Estructures duratives profundes al SN2 
 
Tal com s’havia observat en el cas del SN1 i de l’ADJ, també en el cas del SN2 (taula 
42d) es nota –i de manera encara més clara- que no hi ha cap diferència entre les frases 
amb expansió del SN1 i les que no la tenen, per això es pot excloure que la presència 
d’aquest element tingui algun paper important en el moment de determinar l’estructura 
durativa. De la mateixa manera, es veu que cada frase interrogativa té la mateixa moda 
de la frase declarativa corresponent; per tant, tampoc la modalitat determina l’estructura 
durativa. Per contra, el tipus de paraula és, evidentment, el factor decisiu. 

Com s’ha fet anteriorment, es presenta ara una taula (la 43) que organitza les 
dades de les sub-taules de 42a a 42d d’una manera que permet simplificar-ne la lectura i 
destacar altres possibles connexions entre les variables. 

 

modalitat paraula expansió SN1 ADJ SV SN2 

enunciat. aguda no P+G* --- P+G* P+G* 

enunciat. aguda sí P+G* ; G*+P P+G* P+G* P+G* 

enunciat. plana no G*+P --- P+G* P+G* 

enunciat. plana sí G*+P G*+P P+G* ; G*+P P+G* 

enunciat. esdrú. no G*+P --- P+G* G*+P 

enunciat. esdrú. sí G*+P G*+P P+G* G*+P 

interrog. aguda no P+G* --- --- P+G* 

interrog. aguda sí P+G* ; G*+P P+G* ; G*+P --- P+G* 

interrog. plana no G*+P --- --- P+G* 

interrog. plana sí G*+P G*+P --- P+G* 

interrog. esdrú. no G*+P --- P+G* G*+P 

interrog. esdrú. sí G*+P G*+P P+G* G*+P 

Taula 43 – Estructures duratives profundes més freqüents (modes) a cada posició 
 
Exactament com s’havia evidenciat en el cas de les estructures tonals profundes, aquí 
també és nota que l’estructura més freqüent a l’ADJ d’una frase amb expansió tendeix a 
ser la mateixa del SN1 de la mateixa la frase sense expansió. Per tant, ja que l’estructura 
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del SN1 és determinada pel tipus de paraula i determina la de l’ADJ, podem dir que el 
tipus de paraula determina l’estructura de l’ADJ  tant de manera directa com de manera 
indirecta.  
 
Recordant que el test del χ2 ha indicat que les estructures duratives (tan les superficials 
com les profundes) es relacionen amb la posició i el tipus de paraula, i resumint les 
observacions que s’han fet sobre les taules de 35a a 36 i de 42a a 43, es pot concloure 
que el paper que tenen les variables independents és el següent: 
a) la posició no determina individualment cap estructura durativa, però contribueix a 
determinar totes les estructures d’aquest tipus, 
b) la modalitat determina l’estructura durativa superficial del SV, però no pas la 
profunda (la seva influència, per tant, és limitada), 
c) el tipus de paraula, juntament amb la posició, determina l’estructura durativa 
profunda del SN1, de l’ADJ i del SN2. 
d) la presència d’expansió no contribueix a determinar cap estructura durativa.  

Aquestes relacions es poden representar de manera extremadament sintètica amb 
un gràfic, que es presenta a la figura 6. 
 
     
 
 
 

Figura 6 – Relacions entre variables independents i estructura durativa profunda 
 

4. Discussió i conclusions 

 
Com a conclusió, és oportú presentar en síntesi els resultats més interessants d’aquesta 
recerca, juntament amb la discussió dels elements crítics que poden suggerir direccions 
de treball futur. Tan els resultats com els límits d’aquesta recerca són de tres tipus: 
metodològics, fonètics i fonològics. 

Des del punt de vista de la metodologia, ha estat possible confirmar la validesa 
del mètode utilitzat al treball de referència (Fernández Planas i Martínez Celdrán 2003). 
Aquest mètode ha estat refinat en dos punts. Per un costat s’ha afegit l’estudi de les 
estructures duratives profundes, que ha donat resultats interessants. Per l’altre costat 
s’ha introduït la duració relativa de les vocals, que ha proporcionat resultats millors que 
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la duració absoluta quan s’ha investigat la significativitat de la diferència de durada 
entre la vocal tònica i les adjacents. 

Tot i això, cal remarcar que la durada relativa de les vocals podria ser calculada 
de manera més acurada. De fet, per al nostre treball no hem pogut disposar de cap estudi 
sobre la durada de les vocals en friülà.  Per aquest motiu, ens hem hagut de conformar 
amb el càlcul de la durada mitjana de cada vocal a partir de les dades del nostre corpus, 
que no havia estat concebut amb aquesta finalitat. De fet, la mitjana ha estat calculada a 
partir d’un número de casos limitat (que oscil·lava entre els 330 de la [a] i els 20 de la 
[o]). A més, no s’ha pogut tenir en compte el paper d’altres factors microprosòdics que 
condicionen la durada d’una vocal, com ara el fet que la síl·laba sigui oberta o tancada, 
o bé el tipus de consonant que segueix (per al castellà v. Navarro Tomás 1916: 391). No 
obstant el fet que els resultats obtinguts siguin bons si prescindim d’aquests límits, és 
evident que els treballs futurs que s’ocupin del mateix tema haurien d’intentar evitar-
los. 
 
Des del punt de vista fonètic, el resultat més interessant és el fet que s’ha destacat una 
relació molt clara entre tonicitat i durada de la vocal. Com s’ha escrit al paràgraf 3.2.1, 
en friülà la vocal tònica és sempre significativament més llarga que la posttònica al 
pretonema i de la pretònica al tonema. Ja que és prou poc freqüent que les dades 
relatives a les llengües romàniques donin resultats tan clars com els nostres sobre 
aquesta relació (Pamies Bertrán 1993: 35-46), es prospecten dues línies d’investigació 
futura que podrien donar resultats interessants: 

a) per un costat es podria aplicar el mateix mètode a altres llengües romàniques, 
amb la finalitat òbvia de comprovar-ne la validesa, 

b) per l’altre costat s’hauria de repetir i ampliar l’anàlisi del friülà mitjançant 
aquest mateix mètode. De fet, en primer lloc cal recordar que el nostre corpus no 
havia estat pensat expressament per investigar la relació entre durada vocàlica i 
tonicitat. En segon lloc no es pot oblidar que el corpus que s’ha fet servir en 
aquesta recerca ha exclòs deliberadament i motivadament (v. 2.1.1.) les vocals 
llargues, que en friülà són fonològiques34. Per tant, seria interessant eixamplar el 
terreny d’investigació, recollint dades mitjançant un corpus pensat expressament 
per a aquesta finalitat i que contingui també les vocals llargues. 

 
Des del punt de vista fonològic, podem considerar satisfactoris els resultats que hem 
obtingut. De fet, per un costat s’ha pogut establir una taxonomia de les estructures 
tonals i duratives. Per l’altre costat, ha estat possible destacar unes relacions entre les 
variables independents (posició, modalitat, tipus de paraula, presència de l’expansió del 
SN1) i les variables dependents (estructures tonals i estructures duratives). Aquest 
conjunt de relacions es pot sintetitzar amb el gràfic que es presenta a la figura 7, que 
presenta conjuntament els elements de les figures 5 i 6. 

 
 

 

                                                 
34 És interessant notar que a les altres llengües en les quals la durada vocàlica té valor distintiu (com ara el 
txec, l’àrab, el finlandès, l’hongarès, l’estonià), una vocal llarga pot ser tònica o àtona (Pamies Bertrán 
1993: 36), mentre que en friülà només pot ser tònica. Això podria suggerir que, de manera diferent del 
que passa en aquelles llengües, en friülà hi ha una relació molt estricta entre tonicitat i durada. 
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Figura 7 – Relacions entre variables independents i estructures profundes 
 
Aquesta figura ens permet arribar a la generalització conclusiva, és a dir que –donant 
per cert el fet que la posició és un element imprescindible en tots els casos (ja que 
contribueix a definir les estructures tonals i duratives a totes les posicions)- la modalitat 
és el factor més important per determinar les estructures tonals profundes, mentre el 
tipus de paraula és l’única variable corresposable del tipus d’estructura durativa 
profunda. 

Aquest resultat és sens dubte molt interessant, ja que pot proporcionar una 
explicació causal molt senzilla de la taxonomia de les estructures tonals i duratives. Tot 
i això, cal recordar que les regles en qüestió han estat formulades a partir de les modes, 
per això no tenen un valor predictiu absolut. És a dir que no poden explicar aquells 
casos que no compleixen amb aquestes regles35. Per contra, l’objectiu ideal de cada 
recerca és el d’arribar a formular normes que tinguin una capacitat explicativa perfecta, 
és a dir que donin compte del 100% dels casos empírics coneguts. Això, per a la majoria 
                                                 
35 El numero de casos que no compleix amb cada norma és sempre inferior al 50%, ja que les modes són 
sempre superiors al 50% dels casos considerats. Segurament una anàlisi factorial podria quantificar més 
acuradament la capacitat explicativa de les normes que hem destacat, tot i això no s’ha considerat oportú 
recórrer a aquest tipus d’elaboració de les dades ja que el numero de casos a disposició –encara que molt 
elevat- no hauria donat resultats estadísticament significatius. 
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dels investigadors a l’àmbit de les ciències aplicades, és una quimera epistemològica. 
Davant la impossibilitat d’arribar a la perfecció, la reacció esperada és la d’intentar 
apropar-s’hi el mes possible. Per tant, com a colofó d’aquest treball, és inevitable 
formular unes hipòtesis sobre el camí o els camins que es podrien recórrer per acostar-se 
a la meta. Aquesta camins constitueixen les directrius possibles per a futurs treballs: 

a) La primera estratègia seria la de mantenir inalterat el mètode fins als detalls. De 
fet, seria oportú intentar recollir més dades (almenys per al friülà, i fins i tot per 
a altres llengües), amb l’esperança que la distribució de les freqüències de la 
nova base de dades porti a una reducció del percentatge de casos que no 
compleixen amb les regles que ja s’han destacat. 

b) La segona estratègia consistiria en canviar els detalls del mètode, sense però 
canviar de mètode. Es podria, per exemple, eixamplar el número d’estructures 
tonals i duratives considerades36, amb l’esperança que una classificació més 
detallada faci que sigui possible trobar regles amb una capacitat explicativa més 
àmplia. De la mateixa manera, es podria eixamplar el corpus, incloent-hi frases 
amb expansió al SN2, o bé frases formades per paraules amb posicions 
accentuals diferents. 

c) La tercera estratègia, la més ambiciosa de totes, requeriria un canvi complet de 
mètode. És a dir que es podrien analitzar les mateixes dades fent servir marcs 
teòrics diferents 37 , amb l’objectiu de controlar si algun d’aquests permet 
formular tipologies i regles que siguin, a l’hora, més senzilles i dotades d’una 
capacitat d’explicació més àmplia. 

 

                                                 
36 Ens referim a les estructures tritonals en les quals la vocal tònica no és la central (v. taula 5). 
37 Com ara l’anàlisi de contorns de l’escola britànica, l’anàlisi de nivells de l’escola nordamericana, el 
model d’Aix-en-Provence. 
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Annex – El corpus i la seva transcripció fonètica 
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Frase Transcripció Traducció 

Il marangon al restarà tal capanon. [il maɾaŋˈgoŋ al ɾeʃtaˈɾa tal kapaˈnoŋ] El fuster es quedarà al magatzem. 

Il gjornalist al scrivarà sul gazetin. [il ɉoɾnaˈliʃt al ʃkɾivaˈɾa sul gad͡zeˈtiŋ] El periodista escriurà a la gaseta. 

Il canarin al cjantarà sul arbulut. [il kanaˈɾiŋ al cantaˈɾa sul aɾbuˈlut] El canari cantarà sobre l’arbret. 

Il contadin al ararà cul tratorut. [il kontaˈdiŋ al aɾaˈɾa kul tɾatoˈɾut] El pagès llaurarà amb el tractoret. 

Il cjalçumit al rivarà cul motorin. [il calt͡ʃuˈmit al ɾivaˈɾa kul motoˈɾiŋ] El sanador arribarà amb el ciclomotor. 

Il cucjarin al restarà tal cassetin. [il kucaˈɾiŋ al ɾeʃtaˈɾa tal kaseˈtiŋ] La cullereta es quedarà al calaix. 

Il paneton al restarà tal armaron. [il paneˈtoŋ al ɾeʃtaˈɾa tal aɾmaˈɾoŋ] El panettone es quedarà a l’armari. 

Il balarin al rivarà da Çurçuvint. [il balaˈɾiŋ al ɾivaˈɾa da t͡ʃuɾt͡ʃuˈvint] El ballarí arribarà des de Çurçuvint. 

Il marangon sapadin al restarà tal capanon. [il maɾaŋˈgoŋ sapadiˈiŋ al ɾeʃtaˈɾa tal kapaˈnoŋ] El fuster de Sapada es quedarà al magatzem. 

Il gjornalist peteçon al scrivarà sul gazetin. [il ɉoɾnaˈliʃt peteˈt͡ʃoŋ al ʃkɾivaˈɾa sul gad͡zeˈtiŋ] El periodista xafarder escriurà a la gaseta. 

Il canarin cjantarin al cjantarà sul arbulut. [il kanaˈɾiŋ cantaˈɾiŋ al cantaˈɾa sul aɾbuˈlut] El canari cantador cantarà sobre l’arbret. 

Il contadin palmarin al ararà cul tratorut. [il kontaˈdiŋ palmaˈɾiŋ al aɾaˈɾa kul tɾatoˈɾut] El pagès de Palma llaurarà amb el tractoret. 

Il cjalçumit begheron al rivarà cul motorin. [il calt͡ʃuˈmit begeˈɾoŋ al ɾivaˈɾa kul motoˈɾiŋ] El sanador cridaner arribarà amb el ciclomotor. 

Il cucjarin picinin al restarà tal cassetin. [il kucaˈɾiŋ pit͡ʃiˈniŋ al ɾeʃtaˈɾa tal kaseˈtiŋ] La cullereta petitona es quedarà al calaix. 

Il paneton musulit al restarà tal armaron. [il paneˈtoŋ muʒuˈlit al ɾeʃtaˈɾa tal aɾmaˈɾoŋ] El panettone tou es quedarà a l’armari. 

Il balarin parigjin al rivarà da Çurçuvint. [il balaˈɾiŋ paɾiˈɉiŋ al ɾivaˈɾa da t͡ʃuɾt͡ʃuˈvint] El ballarí parisenc arribarà des de Çurçuvint. 

Un sarcandul al mangjava la verdura.  [uŋ saɾˈkandul al maɲˈɉava la veɾˈduɾa] Un captaire menjava la verdura. 

Un canibal al cjalava la fantata. [uŋ kaˈnibal al caˈlava la fanˈtata] Un caníbal mirava la noia. 

Un dissepul al cjalava la Madona. [uŋ diˈʃepul al caˈlava la maˈdona] Un deixeble mirava la Verge. 

Un dissepul al masseda la mignestra. [uŋ diˈʃepul al maˈʃeda la miˈɲeʃtɾa] Un deixeble remena la sopa. 

Un arcagnul al veglava la frutina. [un aɾˈkaɲul al veˈglava la fɾuˈtina] Un arcàngel vetllava la nena. 

Un cudumar al cresseva ta civola. [uŋ kuˈdumaɾ al kɾeˈʃeva ta t͡ʃiˈvola] Un cogombre creixia al mig de la ceba. 
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Un papavar al cresseva ta cultura. [uŋ paˈpavaɾ al kɾeˈʃeva ta kulˈtuɾa] Una rosella creixia al mig del fenc. 

Un sarcandul al vosava ta plaçuta. [uŋ saɾˈkandul al voˈʒava ta plaˈt͡ʃuta] Un captaire cridava a la placeta. 

Un sarcandul invalit al mangjava la verdura.  [uŋ saɾˈkandul iŋˈvalit al maɲˈɉava la veɾˈduɾa] Un captaire invàlid menjava la verdura. 

Un canibal oribil al cjalava la fantata. [uŋ kaˈnibal oˈɾibil al caˈlava la fanˈtata] Un caníbal horrible mirava la noia. 

Un dissepul imobil al cjalava la Madona. [uŋ diˈʃepul iˈmobil al caˈlava la maˈdona] Un deixeble immòbil mirava la Verge. 

Un dissepul ignobil al masseda la mignestra. [uŋ diˈʃepul iˈɲobil al maˈʃeda la miˈɲeʃtɾa] Un deixeble innoble remena la sopa. 

Un arcagnul benevul al veglava la frutina. [un aɾˈkaɲul beˈnevul al veˈglava la fɾuˈtina] Un arcàngel benèvol vetllava la nena. 

Un cudumar insolit al cresseva ta civola. [uŋ kuˈdumaɾ iŋˈʃolit al kɾeˈʃeva ta t͡ʃiˈvola] Un cogombre insòlit creixia al mig de la ceba. 

Un papavar gradevul al cresseva ta cultura. [uŋ paˈpavaɾ gɾaˈdevul al kɾeˈʃeva ta kulˈtuɾa] Una rosella agradable creixia al mig del fenc. 

Un sarcandul intrepit al vosava ta plaçuta. [uŋ saɾˈkandul inˈtɾepit al voˈʒava ta plaˈt͡ʃuta] Un captaire intrèpid cridava a la placeta. 

Las feminas as brundula ta cjaniva. [las ˈfeminas az ˈbɾundula ta ˈcaniva] Les dones remuguen al rebost. 

Las machinas as calcula la formula. [laz ˈmakinas as ˈkalkula la ˈfoɾmula] Les màquines calculen la fórmula. 

Las coculas as rodula ta scjatula.  [las ˈkokulas az ˈɾodula ta ˈʃcatula] Les nous rodolen a la caixa. 

Las santulas as niçula las zimulas. [las ˈsantulas az ˈnit͡ʃula laz ˈd͡ʒimulas] Les padrines bressolen les bessones. 

Las zimulas as trapula ta cjamara. [laz ˈd͡ʒimulas as ˈtɾapula ta ˈcamaɾa] Les bessones trafeguegen a l’habitació. 

Las sdrondinas as critica la predicja. [laʒ ˈʒdɾondinas as ˈkɾitika la ˈpɾedica] Les males dones critiquen la prèdica. 

Las singaras as libera las zoculas. [las ˈsiŋgaɾas az ˈlibeɾa laz ˈd͡ʒokulas] Les gitanes alliberen els cabrits. 

Las mongulas as brustula las mandulas.  [laz ˈmoŋgulas az ˈbɾuʃtula laz ˈmandulas] Les mongoles torren les ametlles. 

Las feminas zovinas as brundula ta cjaniva. [las feminas ˈd͡ʒovinas az ˈbɾundula ta ˈcaniva] Les dones joves remuguen al rebost. 

Las machinas comudas as calcula la formula. [laz ˈmakinas ˈkomudas as ˈkalkula la ˈfoɾmula] Les màquines còmodes calculen la fórmula. 

Las coculas çondaras as rodula ta scjatula.  [las ˈkokulas ˈt͡ʃondaɾas az ˈɾodula ta ˈʃcatula] Les nous buides rodolen a la caixa. 

Las santulas debulas as niçula las zimulas. [las ˈsantulas ˈdebulas az ˈnit͡ʃula laz ˈd͡ʒimulas] Les padrines febles bressolen les bessones. 
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Las zimulas piçulas as trapula ta cjamara. [laz ˈd͡ʒimulas ˈpit͡ʃulas as ˈtɾapula ta ˈcamaɾa] Les bessones petites trafeguegen a l’habitació. 

Las sdrondinas stupidas as critica la predicja. [laʒ ˈʒdɾondinas ˈʃtupidas as ˈkɾitika la ˈpɾedica] Les males dones estúpides critiquen la prèdica. 

Las singaras bulgaras as libera las zoculas. [las ˈsiŋgaɾas ˈbulgaɾas az ˈlibeɾa laz ˈd͡ʒokulas] Les gitanes búlgares alliberen els cabrits. 

Las mongulas poveras as brustula las mandulas.  [laz ˈmoŋgulas ˈpovaɾas az ˈbɾuʃtula laz ˈmandulas] Les mongoles pobres torren les ametlles. 

Il marangon restaraial tal capanon? [il maɾaŋˈgoŋ ɾeʃtaˈɾajal tal kapaˈnoŋ] El fuster es quedarà al magatzem? 

Il gjornalist scrivaraial sul gazetin? [il ɉoɾnaˈliʃt ʃkɾivaˈɾajal sul gad͡zeˈtiŋ] El periodista escriurà a la gaseta? 

Il canarin cjantaraial sul arbulut? [il kanaˈɾiŋ cantaˈɾajal sul aɾbuˈlut] El canari cantarà sobre l’arbret? 

Il contadin araraial cul tratorut? [il kontaˈdiŋ aɾaˈɾajal kul tɾatoˈɾut] El pagès llaurarà amb el tractoret? 

Il cjalçumit rivaraial cul motorin? [il calt͡ʃuˈmit ɾivaˈɾajal kul motoˈɾiŋ] El sanador arribarà amb el ciclomotor? 

Il cucjarin restaraial tal cassetin? [il kucaˈɾiŋ ɾeʃtaˈɾajal tal kaseˈtiŋ] La cullereta es quedarà al calaix? 

Il paneton restaraial tal armaron? [il paneˈtoŋ ɾeʃtaˈɾajal tal aɾmaˈɾoŋ] El panettone es quedarà a l’armari? 

Il balarin rivaraial da Çurçuvint? [il balaˈɾiŋ ɾivaˈɾajal da t͡ʃuɾt͡ʃuˈvint] El ballarí arribarà des de Çurçuvint? 

Il marangon sapadin restaraial tal capanon? [il maɾaŋˈgoŋ sapadiˈiŋ ɾeʃtaˈɾajal tal kapaˈnoŋ] El fuster de Sapada es quedarà al magatzem? 

Il gjornalist peteçon scrivaraial sul gazetin? [il ɉoɾnaˈliʃt peteˈt͡ʃoŋ ʃkɾivaˈɾajal sul gad͡zeˈtiŋ] El periodista xafarder escriurà a la gaseta? 

Il canarin cjantarin cjantaraial sul arbulut? [il kanaˈɾiŋ cantaˈɾiŋ cantaˈɾajal sul aɾbuˈlut] El canari cantador cantarà sobre l’arbret? 

Il contadin palmarin araraial cul tratorut? [il kontaˈdiŋ palmaˈɾiŋ aɾaˈɾajal kul tɾatoˈɾut] El pagès de Palma llaurarà amb el tractoret? 

Il cjalçumit begheron rivaraial cul motorin? [il calt͡ʃuˈmit begeˈɾoŋ ɾivaˈɾajal kul motoˈɾiŋ] El sanador cridaner arribarà amb el ciclomotor? 

Il cucjarin picinin restaraial tal cassetin? [il kucaˈɾiŋ pit͡ʃiˈniŋ ɾeʃtaˈɾajal tal kaseˈtiŋ] La cullereta petitona es quedarà al calaix? 

Il paneton musulit restaraial tal armaron? [il paneˈtoŋ muʒuˈlit ɾeʃtaˈɾajal tal aɾmaˈɾoŋ] El panettone tou es quedarà a l’armari? 

Il balarin parigjin rivaraial da Çurçuvint? [il balaˈɾiŋ paɾiˈɉiŋ ɾivaˈɾajal da t͡ʃuɾt͡ʃuˈvint] El ballarí pasisenc arribarà des de Çurçuvint? 

Un sarcandul mangjavial la verdura?  [uŋ saɾˈkandul maɲˈɉavjal la veɾˈduɾa] Un captaire menjava la verdura? 

Un canibal cjalavial la fantata? [uŋ kaˈnibal caˈlavjal la fanˈtata] Un caníbal mirava la noia? 
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Un dissepul cjalavial la Madona? [uŋ diˈʃepul caˈlavjal la maˈdona] Un deixeble mirava la Verge? 

Un dissepul massedial la mignestra? [uŋ diˈʃepul maˈʃedjal la miˈɲeʃtɾa] Un deixeble remena la sopa? 

Un arcagnul veglavial la frutina? [un aɾˈkaɲul veˈglavjal la fɾuˈtina] Un arcàngel vetlla la nena? 

Un cudumar cressevial ta civola? [uŋ kuˈdumaɾ kɾeˈʃevjal ta t͡ʃiˈvola] Un cogombre creix al mig de la ceba? 

Un papavar cressevial ta cultura? [uŋ paˈpavaɾ kɾeˈʃevjal ta kulˈtuɾa] Una rosella creix al mig del fenc? 

Un sarcandul vosavial ta plaçuta? [uŋ saɾˈkandul voˈʒavjal ta plaˈt͡ʃuta] Un captaire crida a la placeta? 

Un sarcandul invalit mangjavial la verdura?  [uŋ saɾˈkandul iŋˈvalit maɲˈɉavjal la veɾˈduɾa] Un captaire invàlid menjava la verdura? 

Un canibal oribil cjalavial la fantata? [uŋ kaˈnibal oˈɾibil caˈlavjal la fanˈtata] Un caníbal horrible mirava la noia? 

Un dissepul imobil cjalavial la Madona? [uŋ diˈʃepul iˈmobil caˈlavjal la maˈdona] Un deixeble immòbil mirava la Verge? 

Un dissepul ignobil massedial la mignestra? [uŋ diˈʃepul iˈɲobil maˈʃedjal la miˈɲeʃtɾa] Un deixeble innoble remena la sopa? 

Un arcagnul benevul veglavial la frutina? [un aɾˈkaɲul beˈnevul veˈglavjal la fɾuˈtina] Un arcàngel benèvol vetlla la nena? 

Un cudumar insolit cressevial ta civola? [uŋ kuˈdumaɾ iŋˈʃolit kɾeˈʃevjal ta t͡ʃiˈvola] Un cogombre insòlit creix al mig de la ceba? 

Un papavar gradevul cressevial ta cultura? [uŋ paˈpavaɾ gɾaˈdevul kɾeˈʃevjal ta kulˈtuɾa] Una rosella agradable creix al mig del fenc? 

Un sarcandul intrepit vosavial ta plaçuta? [uŋ saɾˈkandul inˈtɾepit voˈʒavjal ta plaˈt͡ʃuta] Un captaire intrèpid crida a la placeta? 

La femina brundulia ta cjaniva? [la ˈfeminas ˈbɾundulja ta ˈcaniva] La dona remuga al rebost? 

La machina calculia la formula? [la ˈmakina ˈkalkulja la ˈfoɾmula] La màquina calcula la fórmula? 

La cocula rodulia ta scjatula?  [la ˈkokulas ˈɾodulja ta ˈʃcatula] La nou rodola a la caixa? 

La santula niçulia las zimulas? [la ˈsantula ˈnit͡ʃulja laz ˈd͡ʒimulas] La padrina bressola les bessones? 

La zimula trapulia ta cjamara? [la ˈd͡ʒimula ˈtɾapulja ta ˈcamaɾa] La bessona trafegueja a l’habitació? 

La sdrondina critichia la predicja? [la ˈʒdɾondina ˈkɾitikja la ˈpɾedica] La mala dona critica la prèdica? 

La singara liberia las zoculas? [la ˈsiŋgaɾa ˈlibeɾja laz ˈd͡ʒokulas] La gitana allibera els cabrits? 

La mongula brustulia las mandulas?  [la ˈmoŋgula ˈbɾuʃtulja laz ˈmandulas] La mongola torra les ametlles? 
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La femina zovina brundulia ta cjaniva? [la femina ˈd͡ʒovina ˈbɾundulja ta ˈcaniva] La dona jove remuga al rebost? 

La machina comuda calculia la formula? [la ˈmakina ˈkomuda ˈkalkulja la ˈfoɾmula] La màquina còmoda calcula la fórmula? 

La cocula çondara rodulia ta scjatula?  [la ˈkokulas ˈt͡ʃondaɾa ˈɾodulja ta ˈʃcatula] La nou buida rodola a la caixa? 

La santula debula niçulia las zimulas? [la ˈsantula ˈdebula ˈnit͡ʃulja laz ˈd͡ʒimulas] La padrina feble bressola les bessones? 

La zimula piçula trapulia ta cjamara? [la ˈd͡ʒimula ˈpit͡ʃula ˈtɾapulja ta ˈcamaɾa] La bessona petita trafegueja a l’habitació? 

La sdrondina stupida critichia la predicja? [la ˈʒdɾondina ˈʃtupida ˈkɾitikja la ˈpɾedica] La mala dona estúpida critica la prèdica? 

La singara bulgara liberia las zoculas? [la ˈsiŋgaɾa ˈbulgaɾa ˈlibeɾja laz ˈd͡ʒokulas] La gitana búlgara allibera els cabrits? 

La mongula povera brustulia las mandulas?  [la ˈmoŋgula ˈpovaɾa ˈbɾuʃtulja laz ˈmandulas] La mongola pobre torra les ametlles? 

 


