
7.- ANÀLISI DELS RESULTATS PER PARLANTS 
 
 

parlant A parlant B parlant C parlant D parlant E parlant F parlant G parlant H parlant I 
Xocolata   ʃukuˈlatə ʃukuˈlatə ʃukuˈlatə kuˈatə ʃukuˈlatə ʃukuˈlatə ʃukuˈlatə ʃukuˈlatə 
Cafetera kəfəˈteɾə kəfəˈtelə kəfəˈteɾə kəfəˈteɾə   kəfəˈtelə kəfəˈteɾə kəfəˈtedə kəfəˈteɾə 
avellanes əβəˈjanas əβəˈla əβəˈʎanə βəˈʎanəs βəˈjanə əβəˈʎanəs əβəˈjanəs əβəˈjanə əβəˈʎanəs 
Abella ˈβɛʎə əˈβɛləs əˈβɛlə ˈβɛjə əˈβɛjə əˈβɛjə əˈβɛjə əˈβɛjə əˈβɛʎə 
Camisa kəˈmisə kəˈmizə kəˈmizə kəˈmisə   kəˈmizə əˈmiʃə kəˈmizə kəˈmizə 
Cabanya   kəˈβaɲə kəˈβaɲə kəˈmaɲə kəˈβaɲə kəˈβaɲə kəˈβaniə kəˈβaɲə 
Rellotge ˈlɔtʃə  ləˈlɔdʒə rəˈʎɔʧə rəˈʒɔdʒə dəˈjɔdʒə ʒəˈʒɔdʒə ʒəˈʒɔdʒə rəˈjɔdʒə rəˈʎɔʧə 
Maduixa məˈðuʃə məˈðuʃəs məˈðuʃə məˈɾuʒə məˈbuʃə məˈluʃə məˈðuʃə məˈðuʃə məˈɾuʃə 
Pallasso pəˈjasu  pəˈjasu pəˈʎasu pəˈʎasu pəˈjasu bəˈjatu pəˈjɛsu pəˈjasu pəˈʎasu 
Petxina pətˈʃinə pətˈinə pətˈʃinə pətˈʃinə pəˈʃinə pətˈʃinə pətˈʃinə pətˈʃinə pətˈʃinə 
Girafa ʃiˈɾafə ʒiˈlafə ʒiˈɾafə ʒiˈʒafə ʃiˈɾafə ˈlapə ʒiˈɾafə ʒiˈdafə ɾiˈafə 
Galeta ɡəˈlɛtə ɡəˈɫɛtə ɡəˈlɛtə ɡəˈlɛtə kəˈlɛtə ɡəˈlɛtə ɡəˈlɛtə ɡəˈlɛtə ɡəˈlɛtə 
Caixa ˈkaʃə ˈkaʃə ˈkaʃə ˈkaʃə əˈkaʃə ˈkaʧiə ˈkaʃə ˈkaʃə ˈkaʃə 
Casa ˈkasə ˈkajə ˈkazə ˈkazə ˈkasə ˈkazə ˈkazə ˈkazə ˈkazə 
Meló məˈdo məˈlo məˈlo məˈlo məˈɫo məˈlo məˈlo məˈlo məˈlo 
Pera ˈpɛɾə ˈpɛlə ˈpɛɾə ˈpɛɾə ˈpɛdə ˈpɛlə ˈpɛɾə ˈpɛdə ˈpɛɾə 
Sopa ˈsopə ˈʃopə əˈsopə ˈdopə ˈʃopə ˈtopə ˈʃopə ˈʃopə ˈsopə 
Gota ˈɡotəs ˈɡotəs ˈɡotəs ˈɡotəs ˈɡoʃə ˈbuotəs ˈɡotəs ˈɡotəs ˈɡotəs 
Cotxe   ˈkoʃə ˈkotʃə ˈkotʃə ˈkoʃə ˈkotʃə ˈkotʃə ˈkotʃə ˈkotʃə 
Metge ˈmetʃiə ˈmidʒə ˈmeʧə ˈmedʒə ˈmeʧə ˈmeʃə ˈmeʧə ˈmeʧə ˈmeʧə 
Gerra ˈʃɛrə ˈʒɛlə ˈʒɛrə ˈʒɛɾə ˈʃɛdə ˈʒɛlə ˈʒɛrə ˈʒɛdə ˈʒɛɾə 
Banyes ˈbaɲəs ˈbanə ˈbaɲə ˈbaɲə   ˈbaɲə ˈbaɲəs ˈbaniə ˈbaɲə 
Lluna ˈjunə ˈlunə ˈʎunə ˈʎunə ˈʎunə ˈɲunə ˈjunə ˈjunə ˈʎunə 
Fada ˈaðə ˈfalə ˈfaðə ˈfaɾə ˈfaðə ˈtalə ˈfaðə  ˈfaðə ˈfaɾə 
Calaix kəˈlaʃ kəˈlas kəˈlaʃ kəˈbaʃ ˈkəʃ kəˈlaʃ kəˈlaʃ kəˈlaʃ kəˈlaʃɛt 



 
 parlant A parlant B parlant C parlant D parlant E parlant F parlant G parlant H parlant I 
paret pəˈdɛt pəˈlɛt pəˈɾɛt pəˈɾɛt pəˈdɛt pəˈlɛt pəˈɾɛt pəˈdɛt pəˈɾɛt 
tractor təˈto tɾəkˈtəls tɾəŋkˈto təˈto tɾəˈto təˈto tɾəkˈto təkˈto tərˈto 
xarop ʃəˈɾɔp ʃəˈdɔp ʃəˈɾɔp ʒəˈʒɔp ʃəˈdɔp ʒəˈlɔp ʒəˈʒɔp ʃəˈdɔp ʃəˈɾɔp 
bony ˈboi ˈbon ˈboɲ ˈboɲ ˈpoɲ ˈmoɲ ˈbon ˈboɲ ˈboɲ 
Nen ˈnɛn ˈnɛn ˈnɛn ˈnɛn ˈnɛn ˈnɛŋ ˈnən ˈnɛn ˈnɛn 
Mar ˈmak ˈmal ˈmar ˈmad ˈmad ˈma ˈmar ˈmart ˈmart 
pastís pəsˈtis pəsˈtiʃ pəsˈtis pəsˈtis pəsˈti pəsˈsir pəsˈtis pəsˈtis pəsˈtis 
balcó bəlˈko bəlˈko bəlˈko bəˈko bəˈko bəˈko bəlˈko bəlˈko bəlˈko 
vaixell bəˈʃej  bəˈʃel bəˈʃeʎ bəˈʃek bəˈʃej bəˈʃej bəˈʃej bəˈʃej bəˈʃeʎ 
carbó kəˈβo kəlˈmo kərˈβo kəˈβo kəŋˈɡo kəˈβo kərˈβo kədˈβo kərˈβo 
timbal timˈbal timˈbal timˈbal timˈbal timˈbal timˈbas timˈbals timˈbaɾs timˈbal 
Banc ˈbaŋ ˈbaŋk ˈbaŋk ˈbaŋ ˈbaŋ ˈbaɲ ˈbaŋ ˈbaŋk ˈbaŋ 
esponja əsˈpɔnʃiə sˈpɔnjə əsˈpɔnʒə əsˈpɔnʒə əˈpɔnʒə əˈpɔnʒə əsˈpɔnʒə əsˈpɔnʒə ˈpɔnʒə 
bruixa ˈbluʃə ˈbluʃə ˈbluʃə ˈbuʃə ˈbuʃə ˈbutʃə ˈbɾuʃə ˈbduʃə ˈbɾuʃə 
Drac ˈɡɾak ˈdlak ˈdɾak ˈdak ˈɡak ˈɡlak ˈdɾak ˈdak ˈdɾak 
Grua ˈɡɾuɡə ˈbluə ˈɡɾuə ˈɡuɡə ˈɡuɡə ˈɡluə ˈɡɾuə ˈɡduə ˈɡɾuə 
préssec ˈpisklə ˈplesə ˈpɾisək ˈpesə ˈpɾeskə ˈpɾetək ˈpɾesə ˈpdesəks ˈpɾesək 
trena ˈtlɛnə ˈtlɛnə ˈtɾɛnə ˈtɛnəs ˈnɛnə ˈtlɛnə ˈtɾɛnə ˈtɾɛnə ˈtəɾɛnə 
cromos ˈkomlus ˈklomu ˈkɾomus ˈkomus ˈkɾomus ˈklomus ˈkɾomus ˈkdomus ˈkəɾomus 
Fred ˈflɛt ˈplɛt ˈfɾɛt ˈfɛt ˈfɛ ˈflɛt ˈfɾɛt ˈfdɛt ˈfɾɛt 
bleda ˈblɛðə ˈblɛðə ˈblɛðə ˈbɛðə ˈbɛðə ˈbələ ˈblɛðə ˈblɛɾə ˈblɛɾə 
globus ˈɡlɔβus ˈklɔβus ˈɡlɔβus ˈɡɔβu ˈɡlɔβu ˈɡlɔβus ˈɡlɔβus ˈɡlɔβus ˈɡlɔβus 
plomes ˈpluməs ˈplomə ˈplomə ˈpumə ˈplomnə ˈplomə ˈplumə ˈplumə ˈplomə 
classe ˈklasə ˈklasə ˈklase ˈkasə ˈklasə ˈklastə ˈklase ˈklasə ˈklase 
fletxa ˈfletʃə ˈfletʃəs ˈpetʃə ˈpitʃə ˈʧetʃə ˈflɛtʃə ˈfletʃə ˈfletʃəs 
casc ˈkasku ˈkas ˈkasku ˈkas ˈkas ˈkas ˈkasku ˈkasku ˈkasku 
dilluns diˈjuns diˈluns ˈduns diˈjuns diˈjuns diˈjuns diˈʒuns diˈjuns diˈʎuns 



parlant A parlant B parlant C parlant D parlant E parlant F parlant G parlant H parlant I 
Carn ˈkan ˈkarəm ˈkarn ˈkaɡ ˈkat ˈkarə ˈkar ˈkar ˈkarɡ 
descalç sˈkals dəsˈkal dəsˈkals dəsˈkap ˈkal ləˈkas dəsˈkals dəsˈkaɾs dəsˈkaɾs 
guants ˈɡwans ˈtwans ˈɡwans ˈɡwans ˈɡwan ˈɡwans ˈkwans ˈɡwans ˈɡwans 
iogurt juˈɣu juˈɣul ʎuˈɣur ʎaˈɣurt juˈɣur juˈɣurt juˈɣurt juˈɣurt λəˈɣurt 
llauna ˈjanə ˈʎatnuəs ˈʎawnəs ˈʎaɡunə ˈʎawnə ˈʎanəs ˈʎawnəs ʒəˈjawnə ˈʎawnəs 
reina ˈdejnə ˈdejnə ˈrejnə ˈdejnə ˈɡejnə ˈleɲə ˈrejnə ˈdejnə ˈdrejnə 



parlant J parlant K parlant L parlant M parlant N parlant O 
xocolata ʃukuˈlatə ʃukuˈlatə kuˈlate ʃukuˈlatə sukuˈlatə ʃukuˈlatə  
cafetera kəfəˈtedə kəfəˈteɾə təˈpeɾə kəfəˈtedə kəfəˈteɾə 
avellanes əβəˈjanə əiβəˈjanəs əβəˈɲaŋəs əβəˈjanəs βəˈʎanəs əβəˈjanəs 
abella əˈβɛjə əˈβɛjə əˈβɛjə əˈβɛjə ˈβɛjə ˈβɛjə 
camisa kəˈmizə kəˈmizɛtə kəˈmitə kəˈmizə kəˈmizɛtə kəˈmisə 
cabanya kəˈβaɲə kəˈβaɲə kəˈβaɲə kəˈβaɲə kəˈβaɲə kəˈβaɲ 
rellotge rəˈrəʃɔ rəˈlɔʒ təˈɲɔtə dəˈjɔʧə rəˈʒɔdʒə rəˈjɔʧə 
maduixa məˈðuʃə məˈðuʃə məˈɾutə məˈðuʃə məˈɾuʃə məˈɾuʃə 
pallaso pəˈjasu pəˈjasu pəˈjotu pəˈjasu pəˈjasu pjˈasu 
petxina pətˈʃinə pətˈʃinə pətˈinə pətˈʃinə pətˈʃainə pətˈʃinə 
girafa ʒiˈɾafə ʒiˈʒafə ʒiˈɾapə ʒiˈdafə ʒəˈɾafə iˈɾafə 
galeta ɡəˈjɛtə ɡəˈjɛtə kəˈlɛtə ɡəˈɾɛtə ɡəˈletə əˈlɛtə 
caixa ˈkaʃə  ˈkaʃə ˈkatə ˈkaʃə ˈkajə ˈkapsə 
casa ˈkazə ˈkazə ˈkatə ˈkaʃə ˈkazə kazə 
meló məˈlo məˈlo məˈlo məˈlo məˈlo   
pera ˈpɛɾə ˈpɛrə ˈpɛdə ˈpɛdə ˈpɛɾə ˈpɛdə 
sopa ˈsopə ˈsopə ˈtopə ˈʃopə ˈsopə ˈsopə 
gota ˈɡotəs   ˈkotəs ˈkotəs ˈɡotəs ˈɡotəs 
cotxe ˈkotʃə ˈkotʃə ˈkotə ˈkotʃə ˈkotʃə ˈkotʃə 
metge ˈmeʧə ˈmeʧə ˈmetə ˈmeʧə ˈmenʒə ˈmeʧə 
gerra ˈʒɛrə ˈʒɛrə ˈtɛdə ˈʃɛðə ˈʒɛɾə ˈʒɛrə 
banyes ˈbaɲə ˈbaɲə  ˈtaɲə ˈbaɲəs ˈbaɲə ˈbaɲə 
lluna ˈduan ˈjunə əˈnunə ˈjunə ˈʎunə ˈjunə 
fada ˈfaðə ˈfaɾə ˈpanə ˈfaðə ˈpatə ˈfaɾə 
calaix pəˈlaʃ kəˈlaʃ kəˈla kəˈɾaʃ kəˈlas kəˈlaʃ 
paret pəˈɾɛt pəˈɾɛt pəˈlɛt pəˈdɛt pəˈɾɛt pəˈɾɛt 
tractor tɾəˈto tɾəˈto tanˈton təkˈto tɾəkˈto tɾəˈto 
xarop ʃəˈɾɔ ʃəˈɾɔ ʃəˈdɔp ʃəˈɾɔp ʒəˈɾɔp 
bony ˈboɲ ˈboɲ ˈpoɲ ˈpoɲ ˈbon ˈbon 
nen ˈnɛnə ˈnɛ ˈnɛn   ˈnɛn ˈnɛn 
mar ˈmark ˈmart əˈmal ˈmark ˈmar ˈmank 
pastís pəsˈtis pəsˈtik pəˈtis pəsˈtis pəsˈtis pəsˈtis 
balcó bəlˈko bəlˈko kəˈpo bəɾˈko əɾˈko bəɾˈko 
vaixell bəˈʃej bəˈʃej bənˈtej bəˈʃej bəˈʃej bəˈʃej 
carbó kərˈɡo kəɾˈβo ˈkər kərˈβo kərˈɡo kərˈβo 
timbal timˈbal pimˈal timˈbaɾ timˈbal timˈbal 
banc ˈbaŋk ˈbaŋk ˈbaŋ ˈbaŋk ˈbak ˈbaŋ 
esponja əsˈkɔmpə sˈpɔnjə əˈpɔntə  əsˈpɔnʃə sˈpɔjə əsˈpɔnʒə 
bruixa ˈbɾuʃə ˈbɾuʃə əˈbɾutə ˈbduʃə ˈbluʃə ˈbɾuʃə 
drac ˈdɾak ˈɡɾak ˈdɾak ˈdak ˈdɾa ˈrak 
grua ˈɡɾuə ˈɡɾuə ˈɡɾuə ˈɡduə ˈɡɾuə ˈɡɾuə 
préssec ˈfɾesə ˈpɾesək ˈpɾesək ˈpeʃək ˈpɾesək ˈpɾiskə 
trena ˈtɾɛnə ˈtɾɛnzə ˈtɾɛnə ˈtɛnə ˈtɾɛnə ˈtɾɛnə 
cromos ˈkɾomu ˈkɾomus cromo ˈkdomus ˈkdomus ˈkɾomus 



 
 parlant J parlant K parlant L parlant M parlant N parlant O 
fred ˈfɾɛd ˈfɾɛt ˈfɾɛt ˈfdɛt ˈfɾɛt 
bleda ˈblɛɾə ˈblɛðə ˈblɛðə ˈblɛðə ˈbɾɛðə ˈblɛðə 
globus ˈblɔβus ˈɡlɔβu ˈɡlɔβus ˈɡlɔβus ˈɡluβu ˈɡlɔβus 
ploma ˈplomə ˈplumə ˈplomə ˈploməs ˈplomə ˈplomə 
classe ˈklasə ˈklase ˈklasə ˈklasə ˈklasə ˈklasə 
fletxa ˈfletʃə ˈpletʃə ˈfletʃə ˈfletʃə ˈfletʃə ˈfletʃə 
casc ˈkasku ˈkask ˈkask ˈkask ˈkask ˈkask 
dilluns diˈjuns diˈʎuns diˈʎuns diˈʎuns diˈʎuns diˈʎuns 
carn ˈkar ˈkarn ˈkarn ˈkarn ˈkarn ˈkarn 
descalç dəsˈkals dəsˈkals dəsˈkals dəsˈkals dəsˈkals 
guant ˈɡwant ˈɡwan ˈɡwan ˈɡwans ɡwan  ˈɡwans 
iogurt ʎəˈβur juˈɣurt juˈɣurt juˈɣurt juˈɣurt juˈɣurt 
llauna ˈjawnə ˈʎawnə ˈʎawnə ˈʎawnəs ˈʎawnə ˈʎawnə 
reina ˈrejnə ˈrejnə ˈrejnə ˈrejnə ˈrejnə ˈrejnə 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


