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1.INTRODUCCIÓ 
 

En aquest treball hem volgut estudiar els processos accentuals tant 

de parlants de la Catalunya Nord, com catalanoparlants del dialecte 

oriental. Concretament volem comprovar si en el cas dels parlants 

bilingües francesos i rossellonesos tindrien el procés de la sordesa 

accentual molt arrelat. Pel que fa als catalanoparlants del Principat, 

volem comprovar si tenen uns patrons accentuals cognitius o bé no 

tenen cap mena de criteri a l’hora de col·locar l’accent en una 

síl·laba o bé en una altra. 

Les sordeses fonològiques, segons Dupoux (2010) són “dificultats 

en el processament perceptual de sons específics d’una parla no 

nadiua”. Dos exemples molt clars serien: per una banda, la confusió 

entre els sons /r/ i /l/ d’un parlant japonès com a L1 o llengua 

nadiua; i, per altra banda, les dificultats d’un parlant d’espanyol com 

a L1 per distingir entre els sons /e/ i /ɛ/ d’un catalanoparlant. En 

aquests casos els sons de la llengua no nadiua (L2) són assimilats 

pel fonema més proper que té la seva llengua materna. El concepte 

de sordesa, com ens indica Dupoux (2010) sorgeix en aquest precís 

moment, és a dir, quan “dos sons s’assignen a la mateixa 

categoria”.  

Dins d’aquest àmbit, Dupoux ha estudiat diferents processos en 

relació als préstecs lingüístics. Primer, la digeminació, és a dir 

l’efecte invers de duplicar un so que fan els parlants natius 

francesos ja que no distingeixen les vocals llargues de les breus. 

Dos exemples d’aquest procés són “Tokyo” i “Kyoto”. També ha 

estudiat l’epèntesi en el cas dels parlants japonesos, ja que aquesta 

llengua no concep els patrons CVC o CCV dins d’una mateixa 
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síl·laba, per això introdueixen el so [u] com a vocal epentètica 

enmig d’aquests casos per facilitar-ne la producció. I, per últim, la 

supressió accentual dels francesos en préstecs anglesos com 

“Arizona” o “Clinton”, on desplacen l’accent a la seva posició final.  

Pel que fa a la sordesa accentual, Dupoux ha observat que per part 

dels francesos hi ha discriminació accentual en mots on se situa 

l’accent en posicions variables dins el mot. Els casos que ha fet 

servir Dupoux són: vasúma, vásuma i vasumá i segons els gràfics 

exposats podem observar que per part dels parlants francesos, hi 

ha moltes dificultats per contrastar en quina de les síl·labes es situa 

finalment l’accent. Els espanyols, en canvi, les dificultats les tenen 

en ignorar l’accent. Per tot això, Dupoux parla de sordesa accentual 

com a tret definitori d’aquesta dificultat de no saber localitzar 

l’accent dins d’una paraula.  

Per estudiar aquest concepte, Dupoux, Peperkamp i Sebastian 

(2001) han fet una sèrie d’experiments en què agafen parlants 

monolingües francesos i els reprodueixen dues no-paraules (númi i 

numí). En aquest cas, els participants ho havien de repetir. 

Finalment, els resultats van constatar que la sordesa accentual es 

produïa en llengües que mantenen el seu patró accentual a l’inici 

del mot, com també passa a les que el seu patró accentual és a 

final de mot. Així doncs, l’hongarès (inici de mot) o el francès (final 

de mot), són exemples de llengües que contemplen el concepte de 

sordesa accentual.  

Per tant, segons Dupoux, Peperkamp i Sebastian (2001) “aquelles 

llengües que tenen regularitat accentual transparent perden la 

representació fonètica de l’accent, mentre que les llengües amb 

menys regularitat accentual transparent tendeixen a mantenir la 

seva representació fonètica de l’accent”.  
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Finalment, Peperkamp, Vendelin i el mateix Dupoux (2010) ens 

afirmen que hi ha tres tipus de llengües: les que són totalment 

sordes a l’accent, com és el cas de l’hongarès, el finès o el francès; 

les que són parcialment sordes, com ara el polonès i les que no són 

sordes, com per exemple l’espanyol.  

Els mateixos autors fins i tot han constatat que la sordesa accentual 

és tan persistent, que es manté quan el parlant aprèn una llengua 

no-sorda com ara l’espanyol, ja que aquest concepte comença a 

afectar quan el parlant té pocs mesos. Diversos estudis conclouen 

que per exemple en el cas del francès un parlant adquireix l’efecte 

de sordesa accentual aproximadament als nou mesos, és doncs un 

procés molt arrelat al parlant.  

A partir d’aquesta teoria he volgut formular el meu treball en un altre 

context per poder observar les diferències i els canvis que 

obtindríem si experimentem amb parlants catalans de la zona 

dialèctica oriental i espanyols; i alhora amb parlants catalans 

rossellonesos i francesos de la Catalunya Nord. Veiem que els dos 

grups són per tant, bilingües: els primers, parlants tant d’espanyol 

com de català, dues llengües que pertanyen a l’últim grup, és a dir, 

no tenen sordesa accentual. L’altre grup, en canvi, són parlants tant 

del català rossellonès com del francès i tindran una llengua que no 

té sordesa accentual: el català; però alhora són parlants francesos, 

que és la llengua que té sordesa accentual per excel·lència.  

Primer de tot, parlarem dels patrons accentuals que observem en el 

català del Principat, ja que d’aquesta manera quan analitzem els 

patrons d’ambdós grups sabrem si els parlants estan actuant 

segons els patrons preestablerts o no.  

 



 7 

ELS PATRONS ACCENTUALS DEL CATALÀ 
 

Per localitzar l’accent dins d’una paraula, hem de saber que l'accent 

és la manifestació lingüística de l'estructura mètrica i aquesta 

estructura és un fenomen mental que no ha de tenir forçosament 

una realització física específica; el que passa és que en general els 

parlants són capaços d'identificar la síl·laba accentuada amb 

facilitat. El que sí sabem és que cada mot porta un accent associat 

a la síl·laba que s'interpreta finalment com la més prominent. En el 

cas dels monosíl·labs, la posició de l'accent només pot coincidir 

amb l'única síl·laba existent. Però aquesta situació és excepcional i 

en la majoria dels casos no hi ha una única possibilitat. En els mots 

amb més d'una síl·laba existeix un mecanisme que situa l'accent en 

la posició correcta i determina sense ambigüitat quina és la síl·laba 

que s'associa a l'accent del mot. 

La gran majoria dels mecanismes que assignen l'accent veuen les 

síl·labes i sovint les tenen en compte, tot i que hi ha llengües, com 

per exemple el cambotjà o l’hongarès que tenen sempre el patró 

accentual a la mateixa posició vocal. Dins d'aquesta gran majoria de 

sistemes que es fixen en les síl·labes, convé encara distingir entre 

els que només observen l'agrupació en síl·labes i els que van més 

enllà i es fixen també en aspectes de l'estructura interna de les 

síl·labes. Els sistemes del primer grup determinen que l'accent 

s'escau en una síl·laba independentment de seva forma interna. Els 

sistemes del segon grup, en canvi, tenen en consideració el valor 

del pes sil·làbic, un concepte que fa referència a l'estructura interna 

de les síl·labes. Tal com és conegut, els sistemes accentuals que 

no es fixen en el pes o estructura interna de les síl·labes són 

sistemes insensibles a la quantitat sil·làbica i els que tenen en 
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compte aquest factor es caracteritzen com a sistemes sensibles a la 

quantitat sil·làbica. El llatí, com sabem, distingeix entre síl·labes 

pesants (síl·labes que tenen una o més d’una consonant associada 

a la posició de coda) i síl·labes lleugeres (síl·labes que només 

tenen la vocal del nucli a la rima), per tant podem dir que és un 

sistema sensible a la quantitat sil·làbica. El mecanisme d'assignació 

de l'accent en aquesta llengua es fixa en el pes de la penúltima 

síl·laba, que rep l'accent si és pesant (inimí:cus, pepérci), però si 

aquesta és lleugera l'accent s'escau a l'antepenúltima síl·laba 

(confíciunt). 

Un altre element que hem de recordar del llatí que ens serà útil 

també en l'anàlisi del català és l'extrametricitat: l’última síl·laba 

queda fora del procés i no pot tenir cap estructura mètrica 

associada. L'última síl·laba del mot no rep mai l'accent, i ho 

expliquem dient que l'accent del llatí no afecta mai l'última síl·laba 

dels mots perquè és extramètrica: és invisible per tot el procés 

d’assignació accentual. Tal com ja va apuntar Ferrater, el sistema 

bàsic d’accentuació fonològic del català és el del llatí. La principal 

diferència entre les dues llengües rau en el concepte 

d’extrametricitat que com hem vist és d’aplicació sistemàtica en el 

llatí i en canvi el català només l’utilitza en casos molt concrets de 

marcatge lèxic. 

Tenint això en compte, les generalitzacions que podem extreure de 

l'observació de l'accent en català són les següents: els patrons 

regulars serien, per una banda, que els mots que acaben en vocal 

són plans; i, per altra banda, que els mots que acaben en 

consonant són aguts.  

També, però, tenim patrons que no segueixen la regularitat i que 

per tant els considerem marcats en català. Per exemple, existeixen 



 9 

mots aguts acabats en vocal, mots plans acabats en consonant i 

mots esdrúixols.  

 

Per entendre ràpidament els mecanismes d’assignació accentual 

del català, hem de partir del concepte “peu mètric”. Un peu mètric 

és un constituent binari format per dos elements que seran diferents 

depenent de si la llengua és o no sensible a la quantitat sil·làbica. A 

més aquests peus poden tenir la prominència a la dreta (iambes) o 

a l’esquerra (troqueus). En el cas de llengües insensibles, els peus 

mètrics estaran formats per síl·labes. El que importa en aquestes 

llengües és només el número de síl·labes, no com són aquestes 

síl·labes. El francès per exemple, construeix un peu mètric sil·làbic 

iàmbic a la dreta del mot. Si la llengua és sensible a la quantitat 

sil·làbica els peus binaris es construeixen a partir de les “mores”. 

Les mores són elements que estan dominats pel node “rima” dins 

l’estructura sil·làbica, o sigui, els nuclis vocàlics i les codes 

sil·làbiques. Tal com veurem, el català (com el llatí exceptuant la 

síl·laba extramètrica) construeix un peu mètric moraic trocaic també 

a la dreta de la paraula. 

 

 Patrons regulars 

La norma és que si un mot acaba en vocal serà pla (residu, 

divorci) i, en canvi, serà agut si acaba en consonant (enemic, 

pernil). El reconeixement que el català és sensible a la 

quantitat sil·làbica ens proporciona la base per analitzar 

aquests dos comportaments. 

 Patrons marcats 

Entre els mots amb patrons marcats podem reconèixer grups 

homogenis. Els haurem de veure un per un per valorar fins a 
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quin punt són excepcionals i de quina manera es desmarquen 

del procés general: 

 

o MOTS QUE ACABEN EN VOCAL I SÓN AGUTS 

Primer de tot cal que ens fixem que la gran majoria 

d'aquests mots presenten sempre una consonant final 

subjacent. Aquesta consonant pot ser una n o una r i 

hem d'entendre que és present a les formes bàsiques 

que ens han de servir de punt de partida en l'assignació 

de l'accent. Així català o camí, per exemple, presenten 

el patró que és regular en els mots que acaben en 

consonant. A partir d'aquesta observació descobrim que 

els radicals d'aquests mots acaben en consonant. 

Relacionats morfològicament amb català tenim catalana, 

catalans o catalanisme, tots amb una [n] abans dels 

morfemes de flexió o de derivació. De la mateixa 

manera, camí fa caminet o caminar. La repetició de la 

situació que hem il·lustrat amb aquests exemples ens 

porta a afirmar, però, que els mecanismes que assignen 

l'accent no es miren els mots sinó els morfemes. Els 

morfemes radicals catalan o de camin acaben en 

consonant i són aguts; es repeteix per tant el mateix 

patró que hem vist a l’exemple del patró regular: enemic. 

No hi ha res excepcional en els patrons d'aquests mots 

així com tampoc a fuster o rentador, que es relacionen 

amb fusteria o rentadores. 

Hi ha un subconjunt reduït de mots aguts acabats en 

vocal que no tenen una consonant subjacent en el 

radical; en general són paraules que el català ha 
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manllevat d'altres llengües i la majoria provenen del 

francès. L'excepcionalitat d'aquests mots respecte de 

l'accent s'ha de relacionar sens dubte amb el seu origen 

també excepcional. Alguns exemples són: pedigrí, 

xampú (provinents de l’anglès); cafè (àrab), bisturí, 

canapè, clixé, comitè, consomé, fricandó, lilà, menú i 

sofà entre d’altres (francès).  

Hi ha, però, parlants que tracten aquests exemples com 

els mots del tipus català. En els exemples que acabem 

de veure no hi ha una consonant final en el radical, per 

tant cafè o sofà, que tenen els plurals normatius cafès i 

sofàs, respectivament, es poden sentir també les 

pronúncies cafens o sofans, que assimilen aquests mots 

al patró regular. 

 

o MOTS QUE ACABEN EN CONSONANT I SÓN PLANS 

Una part important dels mots que acaben en consonant i 

són plans contenen sufixos preaccentuats. Són mots 

com ara telèfon, famèlic, fotògraf, malèvol, hàbil o 

satèl·lit. Els sufixos preaccentuats comporten l'aparició 

d'un accent sobre l'última síl·laba del morfema 

precedent; així àtom presenta l'accent sobre la o 

després de l'afegiment del sufix [-ik] a atòmic. El 

caràcter “especial” d’aquest procés el veiem també en 

com aquests tipus de sufixos canvien la qualitat de la 

vocal precedent fent que adoptin el tret [-Arrel 

Avançada], això és que les vocals mitges passen de 

tancades a obertes tal com veiem per exemple en el cas 

“carbó” / “carbònic”. 
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Al marge dels mots amb sufixos preaccentuats, hi ha un 

altre grup de mots que acaben amb una consonant que 

forma part del radical i són plans. Són mots com àrab, 

àcid, àzig, llapis, bíceps, clímax, extrínsec, adúlter i pocs 

més. Hem vist que l'extrametricitat s'aplicava de manera 

regular en llatí a l'última síl·laba. El català no fa un ús 

sistemàtic d'aquest recurs però l'utilitza en un grup 

reduït de mots. És la manera que té de fer un marcatge 

lèxic de l’excepcionalitat. La diferència és doncs l'abast 

de l'extrametricitat i també, en aquest cas, el tipus de 

constituent afectat: la síl·laba en llatí i la mora en 

aquests mots del català. L'excepcionalitat d'aquestes 

paraules es redueix, doncs, al fet que tenen l'última 

mora extramètrica; fora d'això, el procés d'assignació de 

l'accent és del tot regular.  

 

o MOTS ESDRÚIXOLS  

Queda pendent encara l'estudi dels mots esdrúixols, que 

tenen l'accent a l'antepenúltima síl·laba. Bona part 

d'aquests mots són femenins que acaben en una vocal 

([ə]) que correspon al morfema de gènere; entre aquests 

hem de distingir dos grups: segons si el radical acaba en 

vocal o en consonant. Hi ha també, finalment, un 

nombre reduït d'esdrúixols que no presenten morfema 

de gènere.  

▪ Mots esdrúixols amb morfema de gènere femení i 

radical acabat en vocal 

Aquest morfema de femení s'ha de veure com un 

element que queda al marge de l'assignació de 
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l'estructura mètrica. La idea és que el morfema de 

gènere no pot per si mateix construir un peu mètric 

perquè estarà format per només una mora. Cosa 

que no passa en la majoria de sufixos, que per ells 

mateixos poden construir troqueus moraics i per 

tant atraure l’accent. És per això que diem que 

l’anàlisi es fa en base a morfemes independents, 

si els poguéssim agrupar per exemple, totes les 

paraules femenines plurals haurien de ser agudes. 

L'anàlisi del mot esdrúixol amb arrel acabada en 

vocal més el morfema de femení [fə'miliə] és 

doncs idèntic al de paraules del tot menys 

marcades com per exemple “residu”.  És del tot 

regular i es fonamenta en la construcció d'un 

troqueu que fa coincidir el seu límit dret amb el 

límit dret del morfema radical. 

▪ Mots esdrúixols amb morfema de gènere femení i 

radical acabat en consonant 

Els mots esdrúixols femenins basats en radicals 

acabats en consonant tenen un comportament del 

tot paral·lel al que hem observat en el mot ['ʎapis]: 

el seu radical té l'última mora extramètrica. 

Expressarem, per tant, l'excepcionalitat de les 

esdrúixoles amb morfema de femení de la mateixa 

manera que marcàvem els mots plans acabats en 

consonant, per això la posició de l'accent a 

['paʒinə] pàgina es concreta en la justificació de la 

presència d'un accent en la primera síl·laba de 

['paʒin], deixant el morfema de gènere fora del 
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procés d’assignació i marcant l’última mora de 

l’arrel (“n”) com a extramètrica.  

▪ Esdrúixols que situen l'accent en la antepenúltima 

síl·laba del radical 

Hi ha pocs mots d'aquesta mena i són els únics 

que podem caracteritzar com a esdrúixols 

autèntics si fem cas de les propietats dels radicals 

perquè només aquests presenten un radical 

accentuat a l'antepenúltima síl·laba. Aquests mots, 

que són del tipus Júpiter, harmònium, ínterim, 

hipèrbaton, sífilis, isòsceles o hàbitat, i són 

pròpiament esdrúixols en el sentit que aquest 

patró accentual no es pot fer derivar de la 

combinació de morfemes sinó que obeeix a les 

propietats dels radicals. Per explicar aquestes 

propietats haurem de recórrer a una solució que 

no ens ha fet falta per explicar cap dels altres 

patrons: la declaració de l'última síl·laba com a 

extramètrica. La caracterització com a cultismes 

és útil perquè recull la coincidència de 

comportaments excepcionals en un mateix mot. 

Pel que fa a l'assignació de l'accent, en aquests 

casos no n'hi ha prou de marcar l'última mora com 

a extramètrica: aquest mecanisme ens donaria 

mots plans i no esdrúixols. Aquests mots 

s'accentuen, de fet, com en llatí; utilitzen el recurs, 

sistemàtic en aquesta llengua, consistent a marcar 

com a extramètrica l'última síl·laba. Ens podem 

fixar també en el fet que presenten sovint 
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pronúncies que reflecteixen un comportament 

excepcional evitant per exemple la reducció de les 

vocals àtones, en vocals com [e] o [o] en posició 

no accentuada. En l'anàlisi d'aquests mots com si 

es tractés de mots llatins, hem d'excloure l'última 

síl·laba del procés abans d'aplicar el sistema 

d'avaluació regular.   

 

 

2.MÈTODE 
 

Aquest treball s’ha dut a terme mitjançant dos experiments utilitzant 

el  programa OpenSesame.  

El primer consisteix en la repetició de no-paraules començades o bé 

per pi- o bé per ti- a parlants francesos i rossellonesos de l’escola 

La bressola de El Vernet. Aquests parlants tenen una franja d’edat 

molt acotada, ja que tenen entre 7 i 11 anys. Primerament, se’ls 

reprodueixen aquestes no-paraules amb l’accent a l’última síl·laba 

del mot, és a dir, agudes. Tot seguit els parlants han d’indicar el 

més aviat possible si el mot comença per pi- o per ti-, clicant les 

lletres P o T del teclat, respectivament.  

Tot seguit se’ls reprodueixen les mateixes no-paraules, però aquest 

cop aleatòriament hi incorporen la mateixa no-paraula amb l’accent 

a la penúltima síl·laba, per tant, se’ls fa escoltar tant paraules 

agudes com planes.  

Quan finalitzen la segona prova, se’ls continuen reproduint no-

paraules planes, però enlloc d’agudes, els posem paraules amb 

l’accent a l’antepenúltima síl·laba: esdrúixoles.  
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Per finalitzar l’experiment, se’ls reprodueixen tots els tipus de no-

paraules que s’han trobat fins ara, per tant, sentiran agudes, planes 

i esdrúixoles.  

Abans de començar amb l’experiment pròpiament dit, el programa 

ofereix una breu prova per posar en context al parlant i saber com 

haurà de respondre.  

Aquest primer experiment està programat perquè mesuri les 

variables del temps de resposta, la resposta que donen els parlants 

a cada no-paraula i la mitjana. A cada parlant se li ha fet 

l’experiment en una sala tranquil·la i tancada.  

Aquesta prova ens servirà per veure si realment els parlants tant 

francesos com rossellonesos tenen sordesa accentual. També vull 

destacar que podrem fer comparacions dins aquest mateix grup, ja 

que tenim alguns parlants que parlen català a casa i uns altres que 

només el parlen a l’escola. 

 

El segon experiment consisteix en 3 sèries de 16 paraules 

inventades cadascuna: La primera sèrie consisteix en 16 no-

paraules amb la síl·laba pesant en posició final, és a dir amb 

estructura CV.CVC, però 8 d’aquestes amb l’accent a la penúltima 

síl·laba i 8 a l’última síl·laba.  

La segona sèrie consisteix en 16 no-paraules amb la síl·laba pesant 

a darrere, per tant amb estructura CV.CVC, aquesta última síl·laba, 

però, conté el sufix preaccentuat [–ik]: 8 paraules d’aquesta segona 

sèrie porten l’accent a la penúltima síl·laba i les altres 8 porten 

l’accent a l’última síl·laba.  

La tercera sèrie consisteix en 16 no-paraules amb la síl·laba pesant 

al davant, per tant amb estructura CVC.CV, 8 d’aquestes paraules 
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porten l’accent a la penúltima síl·laba, per tant, a la síl·laba pesant, 

mentre que les altres 8 porten l’accent a l’última síl·laba. 

En aquest experiment se sent un sol àudio amb dues no-paraules 

cada vegada, però al parlant se li diu que una d’aquestes paraules 

és inventada mentre que l’altra és una paraula catalana en desús. 

Llavors, el parlant ha de triar si la paraula en desús és la primera o 

la segona que sent. Si creu que és la primera, haurà de clicar la 

tecla 1, però si creu que és la segona, llavors haurà de clicar la 

tecla 2.  

Com hem fet en el primer cas, aquest segon experiment també 

conté una breu prova prèvia a l’inici de l’experiment pròpiament dit.  

En aquest segon cas, l’experiment contempla tant les variants de 

temps de resposta, la resposta que donen els parlants a cada no-

paraula i la mitjana, però només utilitzarem la variant de resposta 

del parlant. En aquest experiment hem escollit que els parlants 

siguin adults degut a la dificultat més alta que tenen les preguntes.  

Aquesta prova ens servirà per veure si coincideixen els patrons 

accentuals descrits a la introducció amb els patrons accentuals 

escollits pels parlants experimentats i, en el cas que algun no 

coincideixi, poder veure per què i quina és la causa d’aquest canvi. 
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3.EXPERIMENT AMB PARLANTS ROSSELLONESOS 
 

En aquesta primera prova, com ja hem indicat en l’apartat de 

Mètode, hem experimentat amb vint parlants tant rossellonesos com 

francesos de l’escola La Bressola de El Vernet. Aquests parlants 

estan acotats dins la franja d’edat d’entre set i onze anys. Dins 

d’aquest conjunt de nens, els hem classificat en dos grups: per una 

banda els que parlen català a casa i tenen el català com a L1; i per 

l’altra, els que parlen francès a casa i tenen el català com a L2, ja 

que només l’han començat a parlar a l’escola.  

Quan hem realitzat l’experiment a tots vint parlants i els hem repartit 

en els dos grups, hem classificat els resultats segons cada parlant i 

experiment. És a dir, hem fet les mitjanes del temps de resposta de 

cada parlant de català com a L1 de l’experiment de paraules 

agudes, del de paraules agudes i planes, del de paraules planes i 

esdrúixoles i, finalment amb tots els tipus barrejats. El mateix hem 

fet amb el grup de parlants que tenen el francès com a primera 

llengua.  

Un cop obtingudes les mitjanes, hem comptabilitzat els errors que 

ha comès cada parlant i els hem eliminat. També hem suprimit 

aquells temps de resposta superiors i inferiors a 100, ja que no 

considerem que aquests temps siguin propis del parlant, sinó que hi 

han interferit causes externes. Finalment hem fet les mitjanes del 

temps de resposta per grup i experiment. 

Després d’haver fet aquests processos hem confeccionat la taula 

següent: 
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L1 català L1 francès 

Diferència entre 

L1 català i L1 

francès 

A 608 594 14 

AP 630 578 52 

PE 651 600 51 

T 640 574 66 

 

Com podem observar a l’experiment A, que està format 

exclusivament de paraules agudes, gairebé no hi ha diferència entre 

els parlants de català com a L1 i de francès com a L1. Aquest fet es 

produeix perquè tenim només paraules agudes. Com que el patró 

accentual del francès està acostumat a tenir l’accent el més a la 

dreta possible, els parlants francesos han fet l’experiment sense 

cap mena de dificultat. Per altra banda, com que els parlants 

catalans no han percebut canvis accentuals entre les paraules, això 

no els ha desconcertat i han pogut fer l’experiment també amb 

normalitat.  

En aquest gràfic podem observar la mínima diferència entre els dos 

grups durant l’experiment A: 
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Seguidament a l’experiment AP, és a dir agudes i planes, podem 

observar que la diferència entre els dos grups ja és més rellevant. 

En aquesta segona prova, com que els parlants francesos no 

perceben l’accent, és a dir, són sords accentuals, no tenen cap 

mena de distracció quan els barregen paraules agudes i planes. Per 

això poden anar tan ràpidament com ho han demostrat en 

l’experiment anterior. Pel que fa als parlants catalans, al contrari 

que els francesos, ells sí que han percebut aquests canvis 

accentuals i els ha fet anar més lents, per tant, això s’ha vist reflectit 

en els seus resultats com podem veure en el gràfic següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’experiment PE, és a dir planes i esdrúixoles, veiem que els 

resultats d’ambdós grups s’han mantingut com en l’anterior 

experiment. Així doncs, podem afirmar doblement que la barreja de 

paraules amb dos accents diferents desconcerta els catalans però 

aquest fet no repercuteix, per altra banda, sobre els francesos.  
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Ho podem veure en el gràfic següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com hem comentat anteriorment, a l’últim experiment T es 

barregen tots tres tipus d’accents: aguts, plans i esdrúixols. Podem 

observar que és l’experiment on hi ha més diferència entre els dos 

grups. Això passa perquè hem introduït encara un tipus més 

d’accent a l’experiment. Aquest fet provoca més lentitud encara en 

els parlants catalans, ja que senten més canvis i aquests canvis són 

diferents, tot això als parlants francesos no els passa: 
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Un cop havent observat totes les parts d’aquest primer experiment, 

podem observar una progressió dels catalans a desconcertar-se a 

causa dels canvis accentuals.  

 

 

4. EXPERIMENT AMB CATALANOPARLANTS ADULTS DEL 
PRINCIPAT 
En aquest segon experiment hem passat la prova a dotze parlants 

catalans adults del Principat. Com ja hem indicat a l’apartat de 

Mètode, li hem presentat a cada parlant tres sèries de setze no-

paraules cadascuna.  

La primera sèrie consisteix en 16 no-paraules amb la síl·laba pesant 

final, és a dir amb estructura CV.CVC, però 8 d’aquestes amb 

l’accent a la penúltima síl·laba i 8 a l’última síl·laba.  

La segona sèrie consisteix en 16 no-paraules amb la síl·laba pesant 

final, per tant amb estructura CV.CVC, aquesta última síl·laba però, 

conté el sufix preaccentuat [–ik]. 8 paraules d’aquesta segona sèrie 

porten l’accent a la penúltima síl·laba i les altres 8 paraules el 

porten a l’última síl·laba.  

La tercera sèrie consisteix en 16 no-paraules amb la síl·laba pesant 

al davant, per tant amb estructura CVC.CV, 8 d’aquestes paraules 

porten l’accent a la penúltima síl·laba, a la síl·laba pesant, mentre 

que les altres 8 paraules el porten a la síl·laba final.  

Aquestes paraules són gravades en àudios en parelles i en 

l’experiment se li diu al participant que una és una paraula 

inventada, mentre que l’altra és una paraula catalana en desús. 

Seguidament el participant ha d’indicar quina creu que és la paraula 

catalana en desús.  
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Un cop realitzat l’experiment a les 12 persones, ens han donat els 

resultats següents: 

 

 A B C 

1 14 8 14 

2 13 11 12 

3 11 11 12 

4 9 9 9 

5 10 9 11 

6 8 10 10 

7 11 13 11 

8 10 13 6 

9 13 5 16 

10 4 7 14 

11 13 13 13 

12 11 8 14 

    

Mitjana d’encerts 11 10 12 

 

Com podem observar a la taula, els resultats són pràcticament 

idèntics. Aquest fet ens sembla indicar que tots els parlants han 

tingut en compte uns certs patrons accentuals a l’hora de triar on 

creien que aquella paraula havia de portar l’accent perquè 

esdevingués real.  

A més, tots tres experiments, tant A ( estructura CV.CVC), B 

(estructura CV.CVC però amb sufix [–ik]), com C ( estructura 

CVC.CV) sobrepassen la línia de l’atzar, que en aquest cas seria 8, 
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ja que la mitjana de tots els parlants sempre està per sobre de la 

meitat de la puntuació total. Ho podem comprovar en el gràfic 

següent: 

 

Per aquest motiu podríem dir que els informants sembla que 

endevinen uns patrons més o menys marcats dins la llengua, tal 

com hem indicat a l’apartat de la introducció.  

Així doncs, l’experiment A, ens fa veure que la síl·laba pesant final 

normalment atrau l’accent, tal com indiquen els patrons regulars en 

els mots acabats en consonant. Per tant, esperaríem que els 

participants de l’experiment escollissin l’última síl·laba com a tònica. 

Com podem veure en el gràfic a continuació, gairebé tots els 

parlants han optat per la tria plantejada a la nostra hipòtesi: 
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L’experiment B contraposa dos fenòmens alhora, ja que conté una 

síl·laba pesant a final de mot, fet que normalment atrau l’accent, 

però que contingui el sufix –[ik] genera l’efecte contrari. El sufix [–ik], 

comporta l'aparició d'un accent sobre l'última síl·laba del morfema 

precedent; així àtom presenta l'accent sobre la o després de 

l'afegiment del sufix [-ik] a atòmic. El caràcter “especial” d’aquest 

procés el veiem també en com aquests tipus de sufixos canvien la 

qualitat de la vocal precedent fent que adoptin el tret [-Arrel 

Avançada], això és que les vocals mitges passen de tancades a 

obertes. Per exemple, la paraula plató, amb el sufix [–ik], passa de 

ser aguda a ser plana i de [o] a [ɔ], platònic. 

Per això, aquest experiment es contraposa, ja que depenent del 

parlant triarà o bé una opció o bé l’altra. Com podem veure en el 

gràfic, però, la mitjana dels parlants continua passant la mitjana 

d’atzar, per tant sembla que els participants continuen regint-se pels 

patrons regulars: 
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L’experiment C, amb estructura CVC.CV, la penúltima síl·laba 

hauria d’atraure l’accent, ja que és la síl·laba pesant, però el que 

passa és que tenim moltes paraules en català que acaben amb 

vocal i contenen una –n subjacent, com també hem explicat en 

l’apartat de la introducció. Per exemple el mot català, una paraula 

aguda acabada en vocal, que aparentment no formaria part del 

patró regular d’assignació de l’accent, però en el moment en què en 

fem un derivat veiem que la seva forma subjacent conté una –n 

final: catalanitat. Així doncs, sí que segueix els patrons regulars. Per 

tant, els participants podrien haver triat aquesta opció pensant-se 

que la paraula pertanyia en aquest grup força extens de paraules.  

A part d’això que acabem d’esmentar, els informants també es 

podrien decantar per la penúltima síl·laba, perquè deixant a part 

que és la síl·laba pesant, normalment segons el patró regular les 

paraules acabades en vocal són planes.  

Independentment de les hipòtesis, veiem que hi ha hagut un clar 

seguiment de la regularitat accentual en els tres experiments i que 

per tant els participants han seguit els patrons regulars estudiats en 

la introducció i han sobrepassat la línia de l’atzar: 
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5. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS 
 

Com hem pogut observar, els dos experiments perceptius ens han 

donat informacions molt rellevants dels dos tipus de grups amb què 

hem treballat.  

Per una banda, el grup de nens rossellonesos té un patró accentual 

marcadíssim per part del francès, on la posició de l’accent sempre 

ha de ser a l’última síl·laba; per l’altra banda, el grup d’adults 

catalans senten i distingeixen fàcilment l’accent ja que tenen 

patrons diferents que els francesos: els catalans tenen, en 

definitiva, un patró accentual sensible a la quantitat sil·làbica tal 

com ja hem comentat en la introducció d’aquest treball. 

També hem observat que quan els parlants tenen menys influència 

per part de la llengua francesa, és a dir, estan menys afectats pel 

procés de la sordesa accentual, tenen més facilitat per percebre 

l’accent en les altres síl·labes. Així doncs, als parlants de la 

Catalunya Nord, amb el català com a L1, no els influeix tant el 

procés de la sordesa accentual com als que tenen el francès com a 

L1. Per això podem dir que quanta menys influència tenen del 

francès, els parlants esdevenen més sensibles a l’accent, ja que no 

els influeix tant la sordesa accentual. 

Per aquest fet, podem dir que aquests patrons accentuals estudiats 

tenen una realitat cognitiva, és a dir, els francesos tenen un patró 

accentual que és tan restrictiu pel que fa a la situació de la vocal 

tònica que els fa ometre la informació provinent d’accents en altres 

localitzacions; mentre que els catalans tenen un patró accentual 

completament diferent que els fa aprofitar aquest tipus d’informació 

per la percepció de l’accent. 
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Comprovem, doncs, que la teoria formulada per Dupoux proposada 

només per als parlants francesos, que hem explicat a la introducció, 

també és vàlida pel que fa als parlants rossellonesos i francesos 

com a L1.  
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6. CONCLUSIONS 
 
A partir d’aquests experiments accentuals realitzats en diferents 

contextos de la parla catalana i francesa he pogut observar que 

podríem aprofundir molt més en l’estudi de l’accent augmentant la 

mostra de població. També, en el cas dels parlants rossellonesos es 

podria fer un estudi per edats, així es podria veure en quin moment 

tenen el patró accentual complement assolit.  

En el segon experiment, per veure més clarament si els parlants 

estan escollint les paraules segons uns determinats patrons 

accentuals, podríem utilitzar no-paraules sense cap patró relacionat, 

així podríem veure realment quin és el criteri amb què els parlants 

escullen les paraules en cada cas.  

 

Gràcies als nostres experiments, hem pogut constatar que existeix 

diferència entre els parlants del francès com a L1 i els parlants del 

català com a L1, ja que manifesten uns patrons accentuals 

completament diferents i això fa que puguin percebre les diferències 

accentuals en llengües que no tenen el procés de sordesa 

accentual.  

Sembla també que en el segon experiment podem observar una 

tendència per part dels parlants catalans a seguir els patrons 

accentuals proposats per Serra (1996), ja que totes les mitjanes 

d’encerts sobrepassen la línia d’atzar, la qual cosa indica que els 

informants no trien les respostes aleatòriament, sinó en base als 

patrons fonològics accentuals de la seva llengua.  
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