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UNA MICA D’HISTÒRIA

Som el Grup d’Estudi de la Variació Dialectal (GEVAD), 
del grup consolidat Grup d’Estudi de la Variació (GEV).

Grup de Recerca Consolidat, Generalitat de Catalunya,  Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR), IP: Lluís Payrató, darrer ajut concedit: 2017SGR942 (01/01/2017 - 12/31/2020), 

renovació en curs.

Visiteu el nostre web:
https://stel.ub.edu/gevad/
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1. OBJECTIUS DEL PROJECTE ACTUAL

• Objectiu A. Manlleus, fonologia i morfologia flexiva: creació d’un corpus
digital de manlleus del català amb informació fonològica i morfològica, per a
la descripció i formalització de les dades mitjançant models basats en
restriccions (amb l’ajut de la Beca Leonardo).

• Objectiu B. La fonologia del català com a L1 i com a L2: implementar
recursos en línia ja existents per a l’aprenentatge de la pronúncia del català
com a L1 i L2.

• Objectiu C. Reptes de la fonologia nativa: anàlisi experimental i formal de
fenòmens singulars, i conseqüències del contacte entre varietats
lingüístiques.
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• Creació d’un corpus digital de manlleus del català (200-250 manlleus) d’origen anglès o francès, amb
informació fònica en català central (transcripció fonètica i arxiu sonor) i flexiva (gènere
gramatical) d’accés lliure i gratuït.

A1. Quines estratègies fonològiques fa servir el català en l’adaptació de
manlleus?
• No reparació: gadget [e], collage [o], futon [n], atelier [r]
• Reparació innecessària: [éksel] (angl. [ɪksɛĺ]), [xálowin] (angl. [æləʊíːn])
• Adaptació a la fonologia nativa: web [p] (angl. [wɛb́]), airbag [k] (angl. [ɛŕbæg]), bridge [t͡ʃ] (angl. [brɪd́͡ʒ])
• Reparació divergent: [e]spam, [e]script, [e]steps, [e]spinning, [e]spòiler (cf. [ə]stop, [ə]sport, [ə]slògan)

• Aproximació al no marcat: esn[ɔ]́b, esl[ɔ]́gan, dr[ɔ]́n, l[ɔ]́ft; w[ɛ]́b, top t[ɛ]́n, p[ɛ]́n-drive, Intran[ɛ]́t

• Relacions d’implicació entre els fenòmens fonològics que es detecten en un mateix manlleu: hoquei
[xókej] [ukɛj́] (*[ókej], *[xukɛj́]).
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A2. Quines estratègies fa servir el català en l’assignació de gènere gramatical als
manlleus?

1. Factors semàntics:

• Gènere del mot equivalent en la llengua receptora: pick-up (F) / ‘camioneta’ (F)

• Gènere del mot genèric o de l’hiperònim: crep (M) / ‘menjar’ (M); pick-up (M) / ‘cotxe’ (M)

• Gènere de la llengua donant (en el cas del francès): crep (F) < crêpe (F)

2. Factors formals:

• Influència del segment ortogràfic: crep (M), pick-up (M)

• Influència del segment fònic terminal: crep (M), pick-up (M)

• Influència de la pseudoterminació de gènere: crep-Ø (M), pick-up-Ø (M)

3. Aproximació al no marcat: Masculí.

4. Superposició de factors semàntics i formals: Quins són més determinants?
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OBJECTIU A. MANLLEUS, FONOLOGIA I 
MORFOLOGIA FLEXIVA

Qui hi participa?
• IP responsable: Clàudia Pons-Moll

• Maria-Rosa Lloret

• Jesús Jiménez (UV)

• Equip de treball: Xevi Pujol (doctorand)

Gaja Jarosz (U Massachusetts, Amherst, EUA)

Karen Jesney (U Carleton, Canadà)

Tesi en curs:
• Xevi Pujol: La nativització fonològica dels manlleus en català central: anàlisi 

tipològica, descriptiva i formal. Dir: Clàudia Pons-Moll.
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OBJECTIU B. LA FONOLOGIA DEL CATALÀ
COM A L1 I COM A L2

B1. Implementar un recurs en línia que s’ha desenvolupat a la
Norwegian University of Science and Technology (NTNU,
Trondheim) per a l’anàlisi contrastiva de l’inventari fònic de més de
500 llengües (projecte L1-L2map: https://l1-l2map.hf.ntnu.no/), basat
en el UCLA Phonetic Segment Inventory Database (UPSID;
Maddieson, 1984), amb la incorporació d’informació fonotàctica i
sil·làbica del català i el desenvolupament d’exercicis pràctics per a la
pronúncia del català com a L1 o com a L2.
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B2. Implementar el nostre recurs per a l’aprenentatge i la millora de la
pronúncia del català com a L2 (Guies de pronunciació del català:
https://www.guiesdepronunciacio.cat), actualment disponible per a L1
espanyol i anglès, amb la finalitat d’ampliar les dades amb altres
llengües i per analitzar la correlació entre la percepció de les
categories vocàliques marcades del català i la seva acomodació
lingüística en català com a L2.

8

https://www.guiesdepronunciacio.cat/


Qui hi participa?
• IP responsables: Maria-Rosa Lloret; Clàudia Pons-Moll

• Josefina Carrera-Sabaté

• Violeta Martínez Paricio (UV)

• Equip de treball:  Jacques Koreman (Norwegian U of Science and
Technology, Noruega)

Tesi en curs:
• Jesús Bach: Variació fònica del català com a L2: segments i suprasegments en el

català parlat per anglòfons. Dir.: Josefina Carrera-Sabaté i Meghan Armstrong (U
Mass.,Amherst) [Tutora: Maria-Rosa Lloret]
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OBJECTIU C. REPTES DE LA FONOLOGIA NATIVA:
ANÀLISI EXPERIMENTAL I FORMAL DE FENÒMENS 

SINGULARS, I CONSEQÜÈNCIES DEL CONTACTE ENTRE 
VARIETATS LINGÜÍSTIQUES

C1. Anàlisi experimental i formal de fenòmens fonètics, fonològics i morfologico-flexius del català
que s’han descrit com a singulars per no seguir (en principi) les tendències universals, i
comparació amb fenòmens afins en altres llengües, especialment les romàniques:

• Enfortiment i afebliment en determinades posicions prosòdiques: Ex. epítesi consonàntica
àpi[t] (general), còrro[t] o còrro[k] (gironí), canvi[j] per canvio o tatu[w] per tatuo (balear).

• Condicionaments mètrics en català: distribució de patrons rítmics en textos poètics;
distribució del pes prosòdic en estructures coordinades binominals (ex. blanc o negre vs.
black and white).

• Regularització i extensió de les marques flexives del català: gènere i flexió verbal.
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C2. Tenint en compte les desviacions respecte de la fonologia nativa del català i les
regularitzacions fonològiques i morfològico-flexives, estudiar els canvis provocats pel
contacte de varietats:

• Aspectes fonètics i fonològics: Ex. harmonia vocàlica en valencià.

• Aspectes morfològico-flexius: Ex. canvi-c per (jo) canvio o tatu-eig per (jo) tatuo (alguerès).

• Pèrdua de trets de la fonologia nativa com a indici de pèrdua de vitalitat d’una varietat
dialectal i convergència amb altres varietats o llengües de prestigi.
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Qui hi participa?
• IP responsable: Maria-Rosa Lloret

• Josefina Carrera-Sabaté

• Clàudia Pons-Moll

• Jesús Jiménez (UV)

• Violeta Martínez-Paricio (UV)

• Esteve Valls (UIC)

Tesi en curs:
• Cristina Albareda:  L’al·lomorfia contextual i la pressió paradigmàtica de les 

preposicions a, en i amb en català. Dir.: Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons-Moll.

OBJECTIU C. REPTES DE LA FONOLOGIA NATIVA
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2. METODOLOGIA

1. Creació de corpus de manlleus:

• Creació d’una plataforma digital (amb l’ajut de la beca Leonardo) (empresa Moixó)

2. L1-L2 català:

• Projecte L1-L2map, CALST-català: https://l1-l2map.hf.ntnu.no/

• Implementar les Guies de pronunciació del català per a L2 català: 
https://www.guiesdepronunciacio.cat

3.  Anàlisi lingüística:

• Teoria de l’optimitat, incloent-hi models de base estocàstica (teoria de l’optimitat 
estocàstica) i probabilística (gramàtica de màxima entropia); Gramàtica harmònica

• Sociofonètica; mètode verbotonal

• Combinació de mètodes quantitatius i qualitatius
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3. RESULTATS FINS ARA

Consulteu les publicacions, participacions en congressos i 
tesis (i TFM) al nostre web:

https://stel.ub.edu/gevad/
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EXEMPLE 1 DE RESULTATS DE L’OBJECTIU A.
PRÉSTECS, FONOLOGIA I MORFOLOGIA FLEXIVA

Clàudia Pons-Moll & Xevi Pujol-Molist (2022): “L’adaptació fonològica de manlleus plans i aguts amb
concurrència de vocals mitjanes en el català de Barcelona. Anàlisi experimental” [article en procés de revisió]

• Objectius: descriure i analitzar les realitzacions dels manlleus en què concorren una vocal
mitjana tònica i una vocal mitjana àtona (nòbel, combo, Quebec, Repsol, Florette) en la
varietat del català parlada a l’àrea de Barcelona.

• Experiment de producció i experiment de judicis de naturalitat:

• 20 parlants de l’àrea de Barcelona: 10 dones i 10 homes d’entre 30 i 45 anys

• 93 manlleus plans i aguts: a) elicitació a partir d’estímuls visuals

b) valoració, a partir d’estímuls sonors acompanyats d’imatge, de la
naturalitat dels diferents patrons de realització vocàlica possibles per a cadascun dels 93 manlleus
enquestats (390 estímuls en total, tenint en compte que la majoria de manlleus considerats
admeten 4 patrons possibles i que una minoria n’admeten més de 4)
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Resultats:

1. Més freqüent: manca de nativització (manca de reducció vocàlica i manca d’obertura de la
vocal mitjana tònica): [ˈnoβel], [ˈkombo], [keˈβek], [repˈsol], [floˈɾet]

2. Més aviat marginals:

• nativització (aplicació de tots dos processos): [ˈnɔβəl], [ˈkɔmbu], [kəˈβɛk], [rəpˈsɔl], [fluˈɾɛt]
• nativitzacions parcials (aplicació de només un dels processos implicats): [ˈnoβəl], [ˈkombu],
[kəˈβek], [fluˈɾet]; [ˈnɔβel], [ˈkɔmbo], [keˈβɛk], [floˈɾɛt]

• Variablilitat depèn de:

• Caràcter oxíton → major dispersió de patrons / augment dels patrons marginals [fluˈɾɛt],
[fluˈɾet], [floˈɾɛt]

• Discrepància de timbre entre tòniques i àtones → nativitzacions parcials del tipus [floˈɾɛt]
(en oxítons) + nativitzacions totals del tipus [fluˈɾɛt] (també en oxítons)

• Caràcter anterior de les àtones → la nativització sobretot en oxítons, però també en
paroxítons ([kəˈβɛk], [ˈnɔβəl])

• Caràcter anterior de les tòniques → nativitzacions parcials del tipus [floˈɾɛt] només en
oxítons
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Exemple dels resultats obtinguts:

1.
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Freqüència de realització de cada patró en funció de les
característiques accentuals dels manlleus (T1-T4: paroxítons vs.
T5-T8: oxítons)

Caràcter oxíton → major dispersió de patrons / augment dels patrons marginals: [fluˈɾɛt], [fluˈɾet], [floˈɾɛt]

a. M1. Nativització: [ˈnɔβəl], [ˈkɔmbu], [kəˈβɛk],
[rəpˈsɔl], [fluˈɾɛt]

b. M2. No nativització: [ˈnoβel], [ˈkombo],
[keˈβek], [repˈsol], [floˈɾet]

c. M3. Nativització parcial: [ˈnoβəl], [ˈkombu],
[kəˈβek], [fluˈɾet]

d. M4. Nativització parcial: [ˈnɔβel], [ˈkɔmbo],
[keˈβɛk], [floˈɾɛt]



EXEMPLE DE RESULTATS DE L’OBJECTIU B. 
LA FONOLOGIA DEL CATALÀ COM A LI I COM A L2

Projecte CALST-català:

• Sobre l’inventari: decidir sobre la incorporació o no a l’inventari de
la velar nasal, les africades i les semivocals, en funció del nombre de
parells mínims trobats. https://l1-l2map.hf.ntnu.no/
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EXEMPLE DE RESULTATS DE L’OBJECTIU B. 
LA FONOLOGIA DEL CATALÀ COM A LI I COM A L2

Projecte CALST-català:

• Cerca de parells mínims per als exercicis de discriminació i
identificació: actualment en fase de revisió les consonants (veg.
mostra Excel a diapositiva següent). https://www.ntnu.edu/isl/calst

(Hem comptat amb l’ajut dels alumnes de màster Aina Torres i Blai Vázquez)
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EXEMPLE DE RESULTATS DE L’OBJECTIU C. 
REPTES DE LA FONOLOGIA NATIVA

Maria-Rosa Lloret (2022): “Epítesis consonàntiques fonètiques i morfològiques” [article en premsa]

• Epítesi consonàntica:
- en contra de la preferència per síl·labes obertes (CV millor que CVC)

- en contra de la preferència per codes simples (CVC millor que CVCC)

- en contra de la preferència per codes simples amb obstruents (com més sonants millors codes)

• La síl·laba final de mot presenta una singularitat destacada: es caracteritza per exhibir
preferències conflictives, pel fet de ser alhora una posició estructuralment feble (a) i
estructuralment forta (b):
a) Jerarquia de prominència seqüencial (Kaplan 2015: 1250):

Síl·laba inicial > Síl·laba final > Síl·laba medial

b) FINAL-C: Cada paraula prosòdica termina en consonant (McCarthy i Prince 1994: 356),
aplicable a altres constituents prosòdics (arrel, mot lèxic, mot prosòdic)
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En conjunt, s’observa un escalat entre els recursos fonètics i els
morfològics a què la llengua recorre per reforçar el caràcter prominent de la
posició final de mot:

a) Solucions fonètiques:

tre[ŋ(k)]  (centr);  llun[t], tròle[k]  (val.)

canvi[j], tatu[w]  (bal.)

mar[k]  (centr.)

mar[t]  (centr.);  àpi[t] (*bigòti[t])  (+ analogia)

b) Solucions morfològiques:

pòrto[t] (gir.)  (+ analogia) 

pòrto/e/i[k]   (centr., occ.)

canvi[k], tatu[k]  (eiv.)  (+ extensió paradigmàtica irregular)

canvi[k], tatu[éʧ]  (alg.) (+ extensió paradigmàtica regular)
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I això és tot de moment...

Gràcies per la vostra atenció.
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