


 

 

 

Actualment, la idea de fer un programa Erasmus o, si més no, marxar fora del 

país, a estudiar, treballar, a conèixer món sembla interessant i, segons el meu parer, per 

mi també ho és. Així doncs, ara farà cosa d’un parell d’anys vaig decidir fer un 

programa LLP Erasmus. Primer de tot havia de triar la destinació, no va ser una decisió 

massa difícil, m’agradava la cultura italiana, tot i que no en sabia gaire res,  i Florència 

m’apassionava. No m’ho vaig pensar dues vegades.  A l’hora de preparar tots els papers 

burocràtics em va tocar escollir alguna de les assignatures que podien assemblar-se o, 

almenys, que em podien convalidar; una de les que em va cridar molt l’atenció va ser la 

de psicolingüística – no sé per què, però el nom em suggeria alguna cosa- Psicologia i 

lingüística, què podia trobar en una assignatura amb un nom tant complex, no ho sabia, 

no hi trobava resposta, però així ho vaig fer.  

 

Cursant aquesta assignatura vaig conèixer a la doctora Luciana Brandi, la 

professora, que em va fer obrir els ulls amb totes les seves teories; il linguaggio umano 

tra il linguaggio animale, come impariamo a parlare, l’apprendimento di una lingua, la 

musicalità comunicativa e le emozioni, sui disburbi del linguaggio nelll’autismo, la 

produzione del testo fra oralità e scrittura, i així, d’altres temes que em semblaven 



 

 

interessants. Tots ells, però, eren molt relacionats a la psicologia, una cosa que no havia 

estudiat mai. Tot això, junt amb el feeling que tinc amb la mainada, segurament 

influenciada per la meva mare que és professora d’Educació Infantil. De seguida que 

vaig tornar li vaig proposar a la Blanca Palmada de fer un petit treball que pogués 

reflectir, si més no, alguna cosa del que havia après allà. Ella ho va acceptar, va 

proposar-me de fer una minúcia de projecte per una assignatura. A partir d’aquí, i de la 

tota motivació que ella em va donar, vaig disposar-me a fer el treball de final de grau 

sobre la pronúncia infantil, i en concret, amb nens de Banyoles, de la meva ciutat.  

 

És per tot aquest reguitzell de motius que vull donar gràcies, i fer-ho de tot cor, a 

la meva mare, per deixar que entri dins del seu món, tant professional com passional. A 

tots els alumnes i professors del Mossèn Baldiri Reixac de Banyoles que han participat i 

han possibilitat la realització d’aquest treball. Però sobretot, –repeteixo- a la Blanca 

Palmada, tutora d’aquest treball, tant per tota la motivació, paciència, dedicació i 

seguiment, com per deixar-me poder volar i fer-me gaudir durant el període de temps 

que m’ha suposat aquest treball. 

 

Banyoles, 2012. 
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L’objectiu principal d’aquest treball és l’anàlisi de la pronúncia del català en 

nens i nenes de tres i quatre anys de l’escola Mossèn Baldiri Reixac de Banyoles per 

contrastar les hipòtesis de caràcter explicatiu que s’han formulat sobre la parla infantil i 

la naturalesa dels errors en els infants d’aquesta edat. En primer lloc, es justifica 

breument l’interès de l’estudi de la parla infantil (apartat 1). En segon lloc, per 

contextualitzar la recerca, es presenta una revisió molt resumida del marc general 

(apartat 2). Tot seguit es fa referència als principals estudis sobre la parla infantil en 

català (apartat 3). L’apartat següentuna descripció de la metodologia que s’ha aplicat 

per a la realització de la prova de denominació (apartat 4). Es presenta a continuació 

l’anàlisi de les pronúncies (apartat 5, 6 i 7). I, finalment, l’apartat 8 recull les hipòtesis i 

les conclusions del treball.   
 
 



 

 

1.- INTERÈS DE L’ESTUDI DE LA PARLA INFANTIL  

 
L’enfance est le sommeil de la raison 

(Jean Jacques Rousseau: Emile ou de l’éducation. OC IV, p. 344) 

 

Conxita Lleó (2006) interpreta aquesta cita de la següent manera: << En la 

infància hi ha latent, encara no desperta, la capacitat de raonar; la capacitat, però, hi 

és, com també hi és la capacitat del llenguatge. Almenys així ho presumeix la gramàtica 

generativa. El desenvolupament del llenguatge infantil ha esdevingut en les darreres 

dècades una font de dades inesgotable que, sens dubte, permet conèixer amb més 

profunditat la facultat del llenguatge i, també, contrastar les diferents alternatives 

teòriques que pretenen donar-ne compte. >> 

 

El llenguatge humà, a diferència de l’animal, està format de símbols, té la 

propietat de la doble articulació, que consisteix en el fet que amb un nombre limitat de 

sons, els fonemes, es pot crear un nombre, potencialment il·limitat, de paraules o parts 

de paraules. A més a més, combinant aquestes paraules, es poden formar frases segons 

un nombre finit de regles gramaticals que fan possible generar una infinitat de frases. I 

amb el resultat d’aquestes seqüències de paraules, l’home les utilitza per socialitzar-se.  

El llenguatge és après dels adults. L’aprenentatge d’aptituds i comportament que 

s’observen en els animals és totalment diferent de l’aprenentatge de l’ús d’un llenguatge 

simbòlic o encara més de les idees que es comuniquen enmig d’aquest llenguatge.  

 Així doncs, el llenguatge té un fort poder d’organització cognitiva en la manera 

en què el cervell organitza i elabora la informació. El més sorprenent és l’activació de la 

nominació, és a dir, s’activa una ret de relacions entre el nom i l’objecte en què hom es 

vol referir, entre altres elements d’una extensa realitat. En conseqüència la ret de 

relacions, que així es forma, esdevé el model cognitiu del món, que es filtra a través 

d’allò que es construeix; els continguts de coneixement i de les causalitats internes, que 

interaccionen amb el món extern i, també, el món interior d‘un mateix s’alimenten, 

generalment, de la intersubjectivitat social en què la persona està immersa.  

 

 Des del moment del naixement d’un bebè, aquest ja està perfectament dotat per 

poder reconèixer la veu de la seva mare, la de la seva llengua, aquella que haurà 

d’aprendre durant els seus primers anys de vida. El nadó estaria predisposat a poder 



 

 

distingir gairebé tots els fonemes de totes les llengües del món però, en un estadi 

posterior, deixa de ser sensible als contrastos no utilitzats a la seva llengua, com per 

exemple accents prosòdics, el marcatge de peus trocaics o peus iàmbics, etc. i, segons 

mostren alguns estudis, sol ser entre els sis i vuit mesos que ha adquirit tots els trets 

“musicals” de la seva llengua. A partir dels dos o tres mesos de vida el nadó comença a 

vocalitzar alguns sons molt senzills. I cap als set mesos aconsegueix a dominar-los, que 

és quan comença la fase del balboteig. De manera que cap als nou mesos l’infant ja 

comença a ser un gran dominant de la fonètica, però el seu llenguatge només està 

format, encara, per un ampli ventall de fonemes que no estan ordenats per cap patró 

dotat de sentit. També, en aquesta etapa, és capaç de captar paraules que estan 

estretament associades a situacions concretes.  

Entre els vuit i els dotze mesos, ja comença a percebre la forma sonora dels mots de la 

llengua que està aprenent. Comença a ser sensible a senyals acústics continus, i percep 

que no hi ha pauses que separin les paraules, és a dir, que comença a trobar-hi una certa 

lògica a tots els fonemes aïllats que produïa en l’estadi anterior. Acabada aquesta etapa, 

als dotze mesos, sembla ser, que el nen ja sap identificar entre unes quaranta i cinquanta 

paraules.  

Entre els divuit mesos i els dos anys, el lèxic del nen creix a un ritme accelerat, es creu 

que té la capacitat d’aprendre, almenys, deu paraules per dia. Així doncs, entre els vint 

mesos i aproximadament els tres anys de vida el nen és capaç de fer-se entendre. En 

general, es diu, que un infant de tres anys és un geni gramatical, que domina gairebé tots 

els tipus de processos gramaticals de la llengua que ha après i, que construeix, cada 

vegada, frases més llargues i que, a més a més, té la capacitat de narrar històries o 

explicar anècdotes encadenant frases seguides. De fet, aquest és el punt àlgid del  

llenguatge, on és capaç, sense cap mena de filtre, de dominar i entendre perfectament el 

llenguatge. És per aquest motiu que s’ha decidit, en aquest treball, estudiar la parla 

infantil de nens i nenes de tres a quatre anys, ja que es creu que aquest és l’estadi més 

pur en què es troba el llenguatge.  



 

 

2.- ESTUDIS GENERALS DE LA PARLA INFANTIL 
 

En aquest s’hi fa palès, en primer lloc, un resum de les aproximacions teòriques 

evidents en els estudis generals de la parla infantil. Per una banda, es parla sobre la 

fonologia segmental, incloent-hi algun exemple d’inventari segmental fent referència a 

Jakobson (1941/68, 1971) i Ingram (1981/88). Com també els processos segmentals en 

el llenguatge infantil i l’harmonia consonàntica. Per altre costat, molt breument, 

s’exposa la teoria de l’adquisició de la fonologia suprasegmental, fent referència a 

l’estructura sil·làbica i a l’accent de paraula. I, finalment, la teoria de l’optimitat, com a 

altre apartat.  

 

2.1.- APROXIMACIONS TEÒRIQUES 

 

Durant les últimes dècades s’han postulat diferents estudis sobre l’adquisició de 

la fonologia: la fonologia de l’escola de Praga (Jakobson 1941/68), la fonologia 

naturalista (Stampe 1973), la fonologia prosòdica firthiniana (Waterson 1971/87) i els 

treballs de Smith (1973) inspirats en la teoria SPE1 de Chomsky & Halle (1968). Des 

d’aquests marcs teòrics fonològics, molts s’han encarregat sobre les teories centrals de 

l’adquisició de la literatura.  

Als anys 80, principis dels 90, la fonologia no-lineal i la morfologia prosòdica 

eren les teories fonològiques dominants. Aquestes, principalment se centraven en 

representacions i regles hipotètiques que eren donades o restringides per aquestes 

representacions. Aquesta base va ser la font d’inspiració per impulsar noves recerques 

sobre l’adquisició de la fonologia. I, els autors que en formen par són: Spencer (1986), 

Iverson &Wheeler (1987), McDonough & Myers (1991), Stemberger & Stoel-Gammon 

(1991), Stemberger (1991), Fee (1991), Fikkert (1994), Levelt (1994). Molts d’aquests 

treballs tenen com a punt d’interès l’adquisició de la fonologia segmental. 

Actualment, el punt de mira de la recerca fonològica és la teoria de l’optimitat 

(Prince & Smolensky 1993, McCarthy & Prince 1993/4). Un aspecte interessant de la 

teoria de l’optimitat és que no hi ha cap divisió entre la fonologia segmental i la 

prosòdica, és a dir, que té un focus central en aquestes dues línies de treball. Això, per 
                                                
1 SPE: l’objectiu principal d’aquesta teoria és caracteritzar apropiadament les classes naturals i expressar 
les generalitzacions sobre quines classes apareixen a les regles. Aquesta caracterització de les classes es 
realitza sobre uns trets i, aquests són aspectes fonètics – lingüísticament significatius- dels sons. 
D’aquesta manera s’expliquen els trets fonètics que els sons del llenguatge poden organitzar-se en classes 
fonètiques.  



 

 

una banda, crea un avantatge que és que pot donar peu a unes bones interaccions entre 

elles. Però, al contrari, hi trobem un cert inconvenient i és que no restringeix les 

possibles interaccions. Els estudis de l’adquisició de la fonologia en el camp de la teoria 

de l’optimitat han emergit molt recentment (Granadeskian 1996, Demuth 1996, Pater 

1997, Goad 1998).  

 

2.2.- ADQUISICIÓ DE LA FONOLOGIA SEGMENTAL 

 

En l’àmbit de la fonologia segmental s’han pres dos enfocaments bàsics: el 

primer presenta uns inventaris sobre la recerca en l’adquisició dels segments. I, el segon 

investiga les regles o els processos de l’adquisició segmental. Sorprenentment, en cap 

dels treballs sobre l’adquisició de la fonologia segmental, la fonologia adulta no juga 

cap rol sinó que, el focus d’interès està projectat en les normes del llenguatge infantil, 

com per exemple l’harmonia consonàntica, els processos assimilatoris dels sons, entre 

altres.  

 

2.2.1.- INVENTARIS SEGMENTALS 

 

Llach (2007) fa referència a les aproximacions teòriques esmentades 

anteriorment i, creu que una de les aportacions teòriques més importants és el model 

proposat per Jakobson (1941/68, 1971). L’autor fa una proposta de descripció de 

l’inventari de sons que apareix durant l’adquisició del llenguatge. El que postula va 

lligat amb el corrent estructuralista i fa un ordre d’aparició d’oposicions en l’adquisició 

de la fonologia. Això l’apropa a formulacions més recents que basen l’efectivitat dels 

sistemes fonològics en les propietats contrastives que ofereixen uns segments en relació 

als altres i no només en les propietats internes dels fonemes que els componen (Hayes i 

Steriade 2004, Flemming 2004). L’itinerari que proposa Jakobson és el següent:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JAKOBSON (1941/68, 1971) 
primera vocal “a” 
primera consonat p 
primera oposició consonàntica consonant nasal vs. consonant oral 
segona oposició consonàntica consonant labial vs. consonant dental 
primera oposició vocàlica a vs. i 
següent contrast vocàlic a vs. i vs. u 
relacions d’implicació (laws of implication) - la presència de velar i palatal implica la de 

labial i dental 
- la presència de fricatives implica la 
d’oclusives 
-la presència d’africades implica la de fricatives 
-la presència de vocals anteriors i posteriors 
obertes implica la de les corresponents tancades 
-la presència de vocals anteriors arrodonides 
implica la de vocals posteriors arrodonides i de 
vocals anteriors no arrodonides 

sons que apareixen tard segona líquida 
ròtica sibilant 
consonants glotals 
vocals nasalitzades 

 

Una característica important del model de Jakobson és la clara relació entre la fonologia 

dels infants i els sistemes adults. El sistema dels nens és més simple però no 

fonamentalment diferent. En altres paraules, l’estructura fonològica inicial d’un infant 

és relativament improvisada.  

Ingram (1981/88) va criticar la teoria de l’adquisició Jakobsoniana perquè no 

aporten criteris per a l’adquisició. Va ser fortament criticat fins que ell no va esmenar 

les diferents estipulacions sobre les normes de l’adquisició. També va criticar el treball 

Ferguson & Farwell perquè donaven sensibilitat a tots els tipus de variabilitat. De fet, el 

que Ingram va postular no va ser una teoria de l’adquisició, sinó que va proposar un 

mètode per analitzar les dades dels infants, per no parlar d’una millora de la teoria de 

Jakobson.  

   

2.2.2.- PROCESSOS SEGMENTALS EN EL LLENGUATGE INFANTIL  

 

Diversos estudiosos de la fonologia infantil han proporcionat llistes de processos 

que es poden trobar en el llenguatge infantil. 

Aquests processos o regles són postulades, a vegades, de manera que agafen 

com a model l’input, més o menys semblant al dels adults, i que, s’acaba transformant 

en l’output que produeixen els nens. És a dir, a patir de l’estímul exterior que els nens 



 

 

senten dels adults produeixen un “output” i, és a través d’aquest on, els estudiosos en 

formulen les regles.  

Llach (2007) cita un seguit d’autors que fan referència a aquest postulat. Il·lustra 

en la seva tesi, un inventari on, molt elegantment, es reflecteixen aquest ventall de 

processos i teories. Incloent-hi autors com Stampe (1969), Smith (1973), Ingram 

(1976), Vihman (1993). 
 

STAMPE (1969) 
unstressed syllable deletion 
cluster reduction 
stopping 
depalatalization 

 

 

 
 

 

Molts d’aquests treballs han estat criticats perquè, sembla ser que les regles no 

són psicològicament reals; és difícil de creure que un nen, que té una representació 

subjacent, produeixi una forma semblant a l’adulta, considerant que la percepció del nen 

és molt més avançada que la seva producció,  el nen, posteriorment, la canviarà per 

crear-ne una de nova i més empobrida. Això, de vegades s’assumeix implícitament, és a 

SMITH (1973) 
consonant and vowel harmony 
consonant cluster reduction 
systemic simplification (deletion and substitution rules: reduction of adult contrasts) 
grammatical simplification (eg. the absence of final s and hence of the singular-plural contrast in 
English or presence of CV structures) 

VIHMAN (1993) 
syllable structure 
simplification processes 

final consonant deletion 

cluster reduction 

assimilation processes consonant harmony 
substitution processes stopping 

fronting 
initial stop voicing 
final obstruent devoicing 
gliding 

INGRAM (1976)     
syllable structure 
simplification processes 

final consonant deletion 

unstressed syllable deletion 
cluster reduction 

assimilation processes reduplication (total o partial) 
substitution processes  stopping (a fricative is replaced by a homorganic stop) 

fronting (palatals and velars are replaced by alveolars) 
gliding (a liquid is replaced by a glide) 
voicing (a voiceless consonant becomes voiced) 



 

 

dir, si la forma d’input és la forma subjacent i s’assembla a la forma adulta, dóna com a 

resultat que les normes són  de rendiment i no reflecteixen cap conseqüència. 

Un altre problema de formulació de regles a l’hora d’expressar la relació entre 

les formes adultes i infantils, ja que les regles només poden operar en l’input o en les 

formes adultes, mentre que molts altres fenòmens poden explicar-se millor suposant 

restriccions a l’output, a la forma del nen.   

En conclusió, tots aquests enfocaments teòrics assumeixen que la forma de 

l’input és més o menys idèntica a la de l’adult target form, i a la forma de l’output, la 

producció infantil. Difereixen, però, en la manera en què formulen la relació entre la 

forma de l’output i de l’input. Levelt (1994), en el seu treball, ha parat atenció en 

explicar aquesta relació sobre la base del sistema de desenvolupament fonològic 

infantil, en comptes de descriure-ho mitjançant la formulació d’una norma o un procés.  

 

2.2.3.- HARMONIA CONSONÀNTICA 

 

L’harmonia consonàntica és el procés en què les consonants d’una paraula 

esdevenen similars i afecta, principalment, a les característiques articulatòries. Vihman 

(1978) defineix aquest fenomen com a procés assimiltion-at-a-distance. En altres 

paraules, ve a ser les característiques d’una consonant que es propaguen a una 

consonant no adjacent.  

 
 

 

 

 

 

 

   

 Levelt (1994) analitzant, en el seu treball, el vocabulari complert d’un nen 

considera que hi ha certs problemes tot i que té en compte aquest elegant procés. 

Primerament, pressuposa, sobre aquest pla segregat, que l’ordre de les consonants i de 

les vocals és totalment predictible. Sempre i que el nen només tingui, a la paraula, 

síl·labes del tipus CV. Ara bé, quan el nen es troba davant de paraules amb síl·labes 

VC, CV i CVC, aquest postulat no és vàlid. En aquest punt, l’ordre de consonants i de 

vocals en una paraula ha de ser après i pot arribar a no ser assumit. D’altra banda la 

‘g   l   ɔ   β   u   s                        * ‘  b   l   ɔ   β   u   s 
∅ 
 
 

∅                                                      /b/ 
punt  d’articulació labial  punt d’articulació labial 



 

 

difusió ha de ser sempre d’una determinada manera davant d’una consonant 

subespecificada, sinó això esdevé o una teoria inaplicable en el procés, o bé un aparent 

cas d’harmonia consonàntica.  

 Tanmateix, aquí les vocal hi té un rol que, suposadament, estén les seves 

característiques a la posició de la consonant. Levelt va investigar tots els casos de 

harmonia consonàntica en la base de dades de Fikkert/Levelt – dotze nens van ser 

gravats en un interval de quinze dies, durant un any- i va descobrir que molts d’aquests 

casos s’havien de reconsiderar a causa de la interacció consonant-vocal. Així doncs, 

aquesta interacció CV no explica tots els casos d’harmonia consonàntica sinó que, 

només seria factible en casos particulars.  

 

2.3.-ADQUISICIÓ DE LA FONOLOGIA SUPRASEGMENTAL  

 

Tot i que les recerques de l’adquisició de la fonologia suprasegmental no són molt 

abundants, el desenvolupament és molt similar a l’estudi de l’adquisició de la fonologia 

segmental. Durant els setanta, sembla ser que l’objectiu principal era la identificació de 

les principals diferencies entre les formes fonètiques adultes i les infantils, i formularen 

un seguit de regles sobre diferents processos. Com va fer Ingram (1976) que va 

proposar una llista de processos relacionats a l’estructura sil·làbica: final consonant 

deletion, cluster reduction i unstressed syllable deletion.  

Aquests processos o normes reflecteixen molt bé l’esmentada relació entre les 

formes adultes i infantils, però no proporcionen informació sobre el “perquè” les formes 

infantils difereixen de les formes adultes. Amb l’aparició de la fonologia no linear 

aquestes regles van ser reconsiderades des d’un punt de vista no linear. La relació entre 

la forma de l’input (adult) i l’output (infantil) va ser descrita com el resultat de 

l’assignació de adult target a la plantilla de processos fonològics de l’infant. 

No obstant, això no aporta unes respostes clares, aquests punts de vista s’han de 

contrastar amb una teoria lingüística formal juntament amb una teoria d’adquisició del 

llenguatge. Si hi ha una gramàtica universal innata que conté els principis i paràmetres 

universals, amb valors de defecte per a cada paràmetre, i que UG prediu l’etapa inicial 

en l’adquisició del llenguatge: tots els paràmetres tindrien un valor per defecte. 

L’aprenent del llenguatge ha de buscar l’evidència en les dades de l’input per canviar un 

paràmetre del valor per defecte sense marcar amb el valor original. Si es troba tal 

evidència, el paràmetre s’estableix en el valor marcat; si no, queda en el valor 



 

 

predeterminat. El procés d’adquisició continua fins a tots els paràmetres que tenen el 

valor necessari per al llenguatge que el nen està aprenent.  

La teoria lingüística formal, explica alguna cosa sobre l’estat inicial i l’estat final de 

l’adquisició, però no fa prediccions “específiques” sobre les etapes intermèdies, tot i 

que redueix, dràsticament, el nombre de possibles gramàtiques que un nen pot arribar 

aconseguir. La informació sobre el procés d’adquisició i les etapes intermèdies es poden 

arribar a obtenir a partir d’un estudi acurat de les dades d’adquisició longitudinals. 

 

2.3.1.- ESTRUCTURA SIL·LÀBICA 

 

L’adquisició sobre l’estructura sil·làbica amb prou feines ha estat estudiada. Tot 

i que hi ha declaracions que evidencien processos fonològics que produeixen el nens 

com per exemple, en primer lloc comencen amb síl·labes CV, redueixen els grups 

consonàntics i, sovint, eliminen les consonants finals que són comuns en l’etapa de 

l’aprenentatge de la literatura i, en canvi, quan es troben en un estadi de major 

desenvolupament són difícils de trobar. Hi ha autors que han desenvolupat un ventall de 

processos fonològics en l’estructura sil·làbica com per exemple Freitas (1997) amb nens 

Portuguesos, Fikkert (1994) amb nens Alemanys o Bosch (1987) amb nens Catalans. 

No obstant i això, les consideracions de la lingüística creuada són importants perquè 

mostren que els infants no només segueixen un patró estricte de processos no-marcats 

sinó que, a més a més, en segueixen un de marcat. Més aviat, el sistema fonològic de la 

llengua de destinació reflecteix com l’input determina en gran mesura la manera en es 

produeix l’adquisició. Les diferències en els patrons de l’adquisició han d’estar dins 

d’un rang limitat.  

 

2.3.2.- ACCENT DE PARAULA 

 

Fins fa relativament poc, la literatura sobre l’adquisició amb tensió es va centrar 

principalment dues qüestions: si els nens aprenen l’estès lèxic per norma i si els nens 

tenen tendència cap a un tipus de peu mètric en particular. Però es va arribar a la 

conclusió que els nens s’aproximen a la tasca d’aprendre l’estrès lèxic sense tenir cap 

tendència a qualsevol tipus d’estrès en particular.  

El tema de l’adquisició de l’estrès lèxic s’ha abordat recentment en la literatura, 

per una banda, des d’una perspectiva de la facilitat d’aprenentatge, sense mirar 



 

 

l’adquisició de dades reals; per altra, hi ha autors que basen el seu treball en 

experiments psicolingüístics (Echols 1987, Echols & Newport 1992, Gerken 1992, 

1994); i, altres que analitzen dades longitudinals del desenvolupament fonològic dels 

nens (Fikkert 1994, Fee 1992, Demuth 1995).  

Fikkert (1994) en el seu estudi longitudinal de desenvolupament fonològic 

mostra que hi ha paraules amb un objectiu iàmbic o trocaic i que són tractades de 

manera diferent pels nens. Les primeres són més propenses a un truncament i mostren 

més erros d’estrès. També reflecteix que, mitjançant l’estudi, més acuradament,  de les 

formes de producció del nen, hi ha un patró de desenvolupament més clar:  

 
The child’s forms at stage 1 all contain a single quantity-insensitive trochaic 

foot. At this stage the child maps the segmental content of the final (stressed) foot of the 
target words onto his or her own foot. The child’s forms at stage 2 still contain exactly 
one foot, but the monosyllabic forms of stage 1 are now disyllabic. The transition from 
stage 1 to stage 2 may be triggered by the fact that the child’s output in and the adult 
input forms display a mismatch in the number of syllables. None of the stress 
parameters are changed: since there are no stress mismatches the child has not (yet) 
encountered evidence that triggers the setting of a stress parameter from the default to 
the marked value. As a result the child forms are disyllabic, with initial stress for both 
initially and finally stressed target words at stage 2.  

At stage 3 every closed syllable is considered heavy and forms a foot on its own. 
Moreover, the data show that the string of segments is fully parsed into feet and the 
main stress parameter is still not relevant: the child produces both feet with the same 
degree of stress.  

 
 
 Encara que la teoria mètrica no pot predir exactament quines són les etapes 

intermèdies, les etapes esmentades anteriorment poden classificar-se dins la teoria. 

Sembla ser que, el cas d’estudi sobre l’adquisició d’altres sistemes d’estrès pot revelar 

diferents patrons, però la teoria redueix, severament, el nombre de possibles 

gramàtiques intermèdies. També prediu que els primers passos són més o menys 

equivalents, independentment de la llengua que s’adquireix.  

 

2.4.- TEORIA DE L’OPTIMITAT  

 

Segons McCarthy & Prince (1994) la Teoria de l’Optimitat (OT) difereix en 

diversos aspectes de les teories fonològiques anteriors. En primer lloc, no hi ha regles o 

derivacions. En el seu lloc, un cop s’ha donat l’input, es generen totes les possibles 

estructures de l’output. Una classificació específica de les restriccions universals del 

llenguatge selecciona el candidat òptim entre tots el candidats d’output. Les restriccions 

són inviolables, però només pel fet que la violació de les restriccions classificades 



 

 

elimina els candidats que les violen. El candidat òptim és el que és més harmònic, és a 

dir, el que incorre en les violacions en menor nombre de les restriccions classificades.  

En segon lloc, mentre que la fonologia no lineal es preocupa per l’estructura de les 

representacions de l’input, la teoria de l’optimitat només presta atenció en les 

limitacions de l’output. Encara que l’output correspon de manera òptima a l’input, 

l’input no entra en el focus d’estudi.  

Tercerament, hi ha dos tipus de restriccions: les que restringeixen el marcatge i 

limitacions de fidelitat. Els últims tipus serveixen per minimitzar les diferències entre 

l’input i l’output. Les limitacions marcades eliminen l’output marcat i afavoreixen les 

restriccions no-marcades. Els dos tipus, generalment, es troben en conflicte. Però el 

rànquing de les limitacions el resol: la fidelitat de les limitacions superen les limitacions 

de marcatge, hi aporten, com a resultat formularis, mínimament divergents, d’input i 

d’output; d’altra banda, si les restriccions marcades superen les limitacions de fidelitat, 

les estructures de l’output poden diferir, substancialment, de les estructures d’input; les 

estructures de l’output reflectiran “l’aparició d’un element desmarcat”. 

 La Teoria de l’Optimitat permet elegants processos que mostren la interacció de 

fenòmens prosòdics i segmentaris, com per exemple l’alineació de certes 

característiques segmentàries per a certs dominis prosòdics; és a dir, la teoria fa que 

sigui possible expressar formalment i amb precisió les limitacions de l’output de les 

formes de producció del nen, conegudes com a plantilles, formes canòniques o 

prosòdies. Aquestes van ser assumides, principalment, per ajudar a les representacions 

l’èxiques de l’estructura infantil, però no suposen, necessàriament, que la representació 

subjacent del nen estigués completament especificada com la d’un adult. Aquest és el 

supòsit subjacent en la majoria dels treballs en la Teoria de l’Optimitat. Però la manera 

en què els nens adquireixen aquesta subjacent (input) a partir de les representacions que 

encara no s’han estudiat, no és una qüestió trivial en la teoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- ESTUDIS DE LA PARLA INFANTIL EN CATALÀ 

 
En els darrers últims anys, s’han postulat diferents classificacions per l’estudi de 

la parla infantil en subjectes catalans. Una bona part de les estudioses han establert 

diferents llistats per poder classificar els diversos processos fonològics infantils que es 

poden trobar en individus catalanoparlants. Laura Bosch (1987), Núria Sebastian 

(1996), Conxita Lleó (1990), Sílvia Llach (2007) i Dolors de Ribot (1992) són autores 

catalanes que han aprofundit en la viabilitat d’aquesta línia d’estudi i les que determinen 

la base experimental d’aquest treball.  

 

Conxita Lleó (1990) proposa un seguit d’estratègies d’adquisició que vénen a ser 

habilitats per a construir regles o processos fonològics, i que permeten agrupar en 

esquemes o patrons mots diferents que comparteixen alguna característica fonològica 

comuna. L’autora subratlla les següents estratègies pel que fa l’adquisició de la 

fonologia catalana infantil.  

En primer lloc, la Reduplicació, proposada per Schwartz, Leonard, Wilcox & 

Folger (1980). S’entén per reduplicació la tendència a produir molts multisil·làbics amb 

l’estructura sil·làbica repetida. Dins d’aquest apartat s’hi pot trobar, també la 

reduplicació total d’una estructura sil·làbica, és a dir, quan un subjecte produeix el 

mateix nombre de consonants i vocals. O també s’hi pot trobar la reduplicació parcial, 

que consisteix en harmonitzar només les consonants o només les vocals d’un mot.  

En segon lloc, Lleó (1991), remarca el procés fonològic d’Harmonia. Es basa en 

la pronunciació idèntica o semblat de dos o més segments d’un mot. Es pot trobar tan 

l’harmonia vocàlica com la consonàntica, tot i que la darrera és la més comuna en el 

llenguatge infantil. Aquí també es distingeix entre l’harmonia parcial, és a dir, si un mot 

es pronuncia amb un o més trets idèntics, i l’harmonia total si dos o mes segments es 

pronuncien amb tots els trets idèntics. Aquest procés sembla ser universal i té lloc en 

diversos moments del desenvolupament fonètic. Els casos més interessants d’harmonia, 

es troben en nens bilingues i són aquells en els quals un mot determinat és pronunciat 

per el nen de manera semblant a la llengua de l’ambient sociocultural que l’envolta, i 

que després canvia la pronúncia per adaptar una de les consonants a l’altra.  

Tercerament l’autora esmenta l’Homonímia. Aquest procés es fonamenta en la 

pronunciació amb una sola forma fonètica dos o més mots que en la llengua materna o 

la llengua de l’ambient sociocultural són diferents. Vihman (1981) ho va proposar com 



 

 

a estratègia que permet al nen avançar en l’adquisició lèxica. Tanmateix, Ingram (1975) 

no la categoritza com a estratègia, sinó que, creu que és, més aviat, un impediment per a 

la pronúncia correcta.  

I, finalment, subratlla el Fronting. Que és el fenomen que fa referència en les 

criatures que tenen la tendència en produir consonant d’un mot ordenades segons el 

punt d’articulació de davant cap a darrera, en el sentit que una seqüència de dos o més 

consonant no pot seguir l’ordre d’articulació labial, dental i velar. Actualment, hi ha 

treballs que critiquen aquest procés, com per exemple en McAllister (2012): 

 
The child-specific pattern of positional velar fronting, which reverses a preference for 
neutralization in prosodically weak contexts that is strongly upheld across adult 
phonological typology. While it is possible to model PVF with adaptations of the 
formalism used for adult patterns of positional neutralization, this approach does not 
explain why neutralization in strong position is unattested among mature grammars. A 
phonetically-based approach to child phonology offers a more explanatory account. 
Since child and adult speakers are subject to distinct low-level phonetic pressures, some 
degree of divergence between child and adult phonological patterns is naturally 
expected. As normal maturation brings the child’s phonetic experience of speech 
production in line with that of the adult, the anomalous phonological processes will also 
be eliminated. 

Fins fa poc, aquestes afirmacions que es feien sobre l’adquisició de la fonologia 

eren de caràcter intuïtiu i aproximat. Al llarg dels últims anys s’han proposat un seguit 

de mesures en què es fan palesa una mesura experimental dels resultats de les 

investigacions per tal de poder convertir els dits resultats en dades empíriques. En 

aquest treball s’ha utilitzat el llistat proposat per Bosch (1987), per tal de poder ordenar, 

empíricament,  els resultats de l’anàlisi de l’estudi en qüestió, il·lustrats més endavant. 

  

 Bosch (1987) elabora, segons Stampe (1969), Hodson i Paden (1981) i Ingram 

(1979), una llista dels processos fonològics de simplificació en les produccions verbals 

que poden trobar-se en parlants infantils. Fa referència a una sèries de procediments 

universals que els nens fan servir per a simplificar la parla i són processos referenciats a 

canvis fonètics, que intervenen de forma regular incidint en el so, la posició d’aquest i 

no només en fonemes independents. En primer lloc, divideix aquests fenòmens en 

processos substitutoris, en segon, en processos assimilatoris i finalment, en processos 

relacionats en l’estructura de la síl·laba.  

En el primer estadi s’hi troben els següents fenòmens fonològics: (a) 

Frontalització: que fa referència al punt d’articulació i és quan les consonants posteriors 

són substituïdes per consonants anteriors, sense alterar-ne el mode de producció. Aquest 



 

 

fenomen va relacionat amb el Fronting que esmentava Lleó (1991). (b) 

Posteriorització: és el procés contrari a l’anterior. És a dir, sempre implica un retrocés 

en el punt d’articulació. (c) Insonorització: Incideix, principalment, en les consonants 

fricatives sonores que esdevenen sordes. (d) Sonorització: és menys freqüent i totalment 

invers a l’anterior. (e) Fricació d’oclusives: les consonants oclusives passen a ser 

fricatives. (f) Oclusivització: procediment el qual fa referència en la producció de 

consonants no oclusives que són produïdes com a tals. Sembla ser que afecten en 

abundància a sons fricatius, líquids o nasals. (g) Semiconsonantització de fricatives: és 

un procés rar, especialment les sonores /ʒ/ i /z/ es converteixen en /j/. (h) Pèrdua de 

l’africació: procés el qual les consonants africades perden l’africació i resulten un so 

fricatiu. (i) Africació: fenomen contrari a l’anterior. (j) Prominència de la llengua: 

afecta sobretot a /s/ i no tant a /z/ i és quan el produeix un so interdental en comptes 

d’un so alveolar o dental. (k) Aspiració de /s/ davant d’una oclusiva: és un procés poc 

freqüent i afecta a grups consonàntics formats per /s/ + oclusiva. (l) Palatalització: 

condiciona la fricativa no palatal /s/ i és un fenomen molt abundant en la parla infantil. 

(m) Despalatalització: sol afectar als fonemes /ɲ/ i /ʃ/ perdent-ne els trets palatals. (n) 

Semiconsonantització de líquides: És el procés que fa referència  a la substitució de /l/, 

/ʎ/ o /r/ per una semiconsonant /j/ o /w/. El cas més freqüent es dóna en les líquides 

laterals i en /ʎ/ i pot considerar-se com a una tendència general en la parla infantil (es 

pot veure en l’apartat d’anàlisi dels resultats). (o) Fricació de líquides: és un procés 

complementari de l’anterior, sol incidir únicament en el fonema /ʎ/ en posició inicial. 

(p) Desvelarització: el so /ŋ/ tendeix a perdre els trets velars. (q) Nasalització: el més 

probable és que afecti a sons líquids i oclusius que passen a ser produïts amb un so 

nasal. (r) Manca de lateralització: aquest procés consisteix en la substitució de /l/ per /r/ 

i predomina, sobretot, en grups consonàntics. (s) Lateralització de vibrant simple: 

fenomen contrari a l’anterior. (t) Absència de vibrant múltiple: substitució de /r/ per 

altres fonemes sense vibració múltiple. (u) Absència de vibrant simple: suplència de /ɾ/ 
per /d/ o /ð/, sense lateralització. (v) Posteriorització de vibrants: tendeix a afectar la 

vibrant múltiple /r/, amb localització uvular /R/. (w) Substitució de /d/ per una liquida: 

freqüenta en els casos de mala categorització de /l/, /r/ i /d/. (x) /s/ dentalitzada o pre-

dorsal: és categoritzat com a una distorsió del so /s/ que resuta més sibilant. Bosch 

(1987) el transcriu [s+]. (y) /s/ lateralitzada: procés que fa referència a la producció de 

/s/ i és quan, en la producció d’aquesta, la sortida de l’aire té lloc pels costats de la 

llengua i no frontalment.   



 

 

 En segon lloc, Bosch (1987) esmenta els processos assimilatoris i són els que es 

fonamenten en l’assimilació d’un so a un altre per la proximitat local que estableixen 

dins d’una paraula. Direccionalment hi ha dos tipus d’assimilació, les progressives i les 

regressives, depenent si l’assimilació es produeix de dreta a esquerra o viceversa. 

L’autora en n’estableix set de diferents, primerament, assimilacions labials, en segon 

terme, labiodentals, en tercer, dentals, en quart lloc les alveolars, les palatals, les velars 

i, finalment les nasals.  

 Finalment, en el treball de Laura Bosch s’hi troben els processos relatius a 

l’estructura sil·làbica: omissió de consonants finals; omissió de síl·labes àtones finals; 

omissió de consonants inicials; omissió de síl·labes àtones inicials; omissió de 

consonants intervocàliques (solen ser consonants del tipus /l/, /r/ i /d/ tot i que es pot 

trobar algun altre so afectat); reducció de diftongs (sovint afecta als decreixent, que 

perden la semivocal); simplificació de grups consonàntics (fa referència a la pèrdua 

d’un sol element dels grups consonàntics dobles, i a dos o un en el cas dels triples); 

metàtesis (es fonamenta en la inversió d’una seqüència normal de producció de sons 

dins d’un mot i alguna alteració en la seqüència sil·làbica); coalescència (procés el qual 

dos sons diferenciats en resulta un tercer que no és cap d’aquests i que no es pot 

considerar com una simplificació); finalment, epèntesi (són insercions de sons dins o a 

final de paraula) Bosch parla de cinc tipus d’epèntesi: epèntesi facilitadora (en grups 

consonàntics; epèntesi resultat d’hipercorrecció, epèntesi per influència de la lectura; 

per inserció de /t/ darrera /i/ a final de mot; darrera consonant líquida o nasal a final 

de mot.  

 

 En suma, aquest llistat, elaborat Laura Bosch en el seu treball, ha estat utilitzat 

en l’apartat d’anàlisi dels resultats del present projecte. Algun procés fonològic ha hagut 

d’ésser modificat ja que hi havia fenòmens produïts per la mainada que es creia que 

eren inclassificables segons aquest patró.  

 

 

 

 

 

 



 

 

4.- METODOLOGIA 
 

4.1.-OBJECTIU 

 

L’objectiu d’aquesta prova és, bàsicament, analitzar les competències 

foneticofonològiques i valorar si hi ha algun tipus de dificultat en la parla del nen, que 

es troba en l’etapa d’adquisició del llenguatge.  

 

La prova es realitzarà a partir d’unes imatges les quals el nen/a haurà de 

denominar. En aquestes, s’hi trobaran tots aquells sons que formen part de l’evolució de 

la parla i es valorarà el què el nen sap fer, el que li costa i el que ha après o què li queda 

per aprendre.  

 

Els resultats que s’esperen en són tres: el primer si el nen es troba en un nivell 

fonològic pertinent a l’edat. El segon si existeix alguna immaduresa, és a dir, que 

presenta algun tipus de dificultat però que pot arribar a ser capaç d’aprendre a fer-ho bé 

i aconseguir-ho. I, finalment si hi ha algun retard a la parla i si és necessari un anàlisi 

més exhaustiu per tal de no trobar-li un retard paral·lel al llenguatge.  

 

4.2.- MÈTODE 

 

Amb la finalitat d’acomplir aquest objectiu s’ha confeccionat una llista de 58 

paraules – imatges. De cada paraula s’analitzaran només algunes unitats específiques, és 

a dir, no s’analitzaran tots els aspectes.  

La prova està pensada per denominar les paraules a partir de dibuixos. És a dir, 

s’intentarà aconseguir que el nen produeixi la paraula per si mateix, sense cap model 

que pugui imitar. En el cas de desconeixement de la paraula o algun altre tipus de 

dificultat, es podrà fer ús d’algun comentari verbal que faciliti, al nen, la seva 

producció. Per tant, juntament amb la presentació de la làmina amb el dibuix de la 

paraula que el nen ha de produir, se li podran donar totes les pistes necessàries perquè la 

digui. En el cas que no sàpiga pronunciar-la se li dirà el nom i se li explicarà l’objecte. 

En acabat se li demanarà que digui què és el dibuix, esperant uns trenta segons entre la 

producció de l’examinador i la del nen, per tal que no la repeteixi de forma immediata 

sinó que hi hagi una reflexió prèvia entre les dues produccions.  



 

 

 

4.3.- MATERIAL  

 

Com s’ha dit anteriorment, s’ha confeccionat una sèrie de paraules, pròpies del 

llenguatge infantil. El llistat s’ha extret del manual A-RE-PA, tot i que se n’han 

modificat algunes ja que es creia que serien de difícil producció. Finalment, el resultat 

d’aquesta sèrie ha quedat així:  Xocolata, cafetera, avellana, abella, camisa, cabanya, 

rellotge, maduixa, pallasso, petxina, girafa, galeta, caixa, casa, meló, pera, sopa, gota, 

cotxe, metge, gerra, banya, lluna, fada, calaix, paret, tractor, xarop, bony, nen, mar, 

pastís, balcó, vaixell, carbó, timbal, banc, esponja, bruixa, drac, grua, préssec, trena, 

cromo, fred, bleda, globus, ploma, classe, fletxa, casc, dilluns, carn, descalç, guant, 

iogurt, llauna i reina.  

 

En segon lloc, per tal que el nen pogués comprendre bé el que se li estava 

demanant, es va decidir mostrar tots aquests mots en format “power point” on, amb 

dibuixos infantils, contenien les dites paraules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLOMA 
ELS OCELLS NO TENEN PÈL, TENEN...? 

 

La transcripció ortogràfica de la imatge i la frase d’ajuda no formava part de la 

il·lustració esmentada del “power point” era només objecte d’ajuda per l’examinador. 

Així doncs, el nen, només visualitzava la imatge que havia de denominar.  



 

 

 
4.4.- TASCA I MANERA DE PASSAR LA PROVA DE DENOMINACIÓ  

 
 

  La prova es va passar a quinze nens, de 3 a 4 anys, de l’escola Mn. Baldiri 

Reixach de Banyoles. A cada nen se li va mostrar el mateix “power point” que contenia 

les 58 paraules d’estudi. Se’ls hi van ensenyar individualment en un ambient còmode, 

silenciós i relaxat, procurant que la veu de l’examinador fos clara, ni ràpida ni lenta, i 

controlant la pròpia pronunciació dialectal, ja que aquestes variables poden ser motiu de 

dificultats. 

 

 La tasca va consistir en ensenyar al nen cada làmina per tal que digués el nom de 

la imatge que apareixia al dibuix. Se li va mostrar la làmina i se li va preguntar:  

 

-Què és això? 

Si no responia, se li donava la frase d’ajuda:  

-Els ocells no tenen pèl, tenen...? 

 

 Si no responia, se li donaven totes les ajudes necessàries però sense dir-li la 

paraula clau. La possibilitat d’ignorància de les paraules del protocol és molt elevada en 

nens que cursen P3, és a dir, que comprenen l’edat entre 3 i 4 anys. Per tant, si després 

de facilitar-li totes les eines necessàries, no mencionava la paraula en qüestió se li deia, 

tot explicant-li què era l’objecte i les seves característiques, amb la finalitat que hi 

hagués un temps de distracció, en aquest cas es va creure adient esperar 30 segons abans 

que el nen repetís la paraula donada per l’examinador. Així es va poder aconseguir una 

imitació amb prèvia reflexió i no pas una imitació immediata.  

 

-“Els ocells tenen plomes (0’’--->) i no pèl com altres animals. Les plomes serveixen 

per volar. Els gossos no volen perquè tenen pèl i, en canvi, els ocells si perquè... (30’’---

>) Què hem dit que tenien els ocells?”  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. RESULTATS DE LA PROVA DE DENOMINACIÓ 

 
 Tot seguit s’exposen els resultats obtinguts en la prova de denominació. En 

primera instància es reflecteixen, ordenats per paraules, tots els processos que van ser 

analitzats. S’ha confeccionat una graella per cada paraula on s’hi pot veure, en un 

primer nivell la forma ortogràfica i la transcripció de la paraula en qüestió. En segon 

lloc, una primera columna on hi ha el parlant que ha denominat la imatge, seguida d’una 

altra amb la transcripció fonètica de la pronúncia i, en la tercera columna l’anàlisi 

classificatori del procés fonològic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XOCOLATA 
ʃuku’ɫatəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant O ʃukuˈlatəә   
parlant B ʃukuˈlatəә 
parlant C ʃukuˈlatəә 
parlant D ʃukuˈlatəә 
parlant F ʃukuˈlatəә 
parlant G ʃukuˈlatəә 
parlant H ʃukuˈlatəә 
parlant I ʃukuˈlatəә 
parlant J ʃukuˈlatəә 
parlant K  ʃukuˈlatəә 
parlant M ʃukuˈlatəә 
parlant N sukuˈlatəә 
parlant L kuˈlate omissió de la síl·laba àtona inicial 
parlant E kuˈatəә omissió de la síl·laba àtona inicial  

omissió de consonants intervocàliques 
parlant A    



 

 

CAFETERA 
kəәfəә’teɾəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A kəәfəәˈteɾəә  
parlant C kəәfəәˈteɾəә 
parlant D kəәfəәˈteɾəә 
parlant G kəәfəәˈteɾəә 
parlant I kəәfəәˈteɾəә 
parlant K  kəәfəәˈteɾəә 
parlant O kəәfəәˈteɾəә 
parlant H kəәfəәˈtedəә absència de la vibrant simple 
parlant J kəәfəәˈtedəә 
parlant M kəәfəәˈtedəә 
parlant B kəәfəәˈteləә lateralització de la vibrant simple 
parlant F kəәfəәˈteləә 
parlant N   
parlant E  

parlant L təәˈpeɾəә 
omissió de la síl·laba àtona inicial 
oclusivització 
frontalització 

AVELLANA 
əәβəә’ʎanəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant G əәβəәˈjanəәs semiconsonantització de líquides 
parlant M əәβəәˈjanəәs 
parlant O əәβəәˈjanəәs 
parlant F əәβəәˈʎanəәs  
parlant I əәβəәˈʎanəәs 
parlant H əәβəәˈjanəә semiconsonantització de líquides 
parlant J əәβəәˈjanəә 
parlant D βəәˈʎanəәs omissió de la síl·laba àtona inicial 
parlant N βəәˈʎanəәs 

parlant K əәiβəәˈjanəәs semiconsonantizació de líquides 
epèntesi per hipercorrecció 

parlant A əәβəәˈjanas semiconsonantizació de líquides 

parlant B əәβəәˈla despalatalització 
omissió de la síl·laba àtona final 

parlant C əәβəәˈʎanəә  
parlant L əәβəәˈɲaŋəәs nasalització 

Parlant E βəәˈjanəә omissió de la síl·laba àtona inicial 
semiconsonantitzaicó de líquides 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABELLA 
əәˈβɛʎəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant E əәˈβɛjəә semiconsonantització de líquides 
parlant F əәˈβɛjəә 
parlant G əәˈβɛjəә 
parlant H əәˈβɛjəә 
parlant J əәˈβɛjəә 
parlant K  əәˈβɛjəә 
parlant L əәˈβɛjəә 
parlant M əәˈβɛjəә 
parlant D ˈβɛjəә omissió de la síl·laba àtona inicial 

semiconsonantització de líquides parlant N ˈβɛjəә 
parlant O ˈβɛjəә 
parlant A ˈβɛʎəә omissió de la síl·laba àtona inicial 
parlant C əәˈβɛləә despalatalització 
parlant B əәˈβɛləәs despalatalització 
parlant I əәˈβɛʎəә  

CAMISA 
kəә’mizəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant B kəәˈmizəә  

 
 
 
 
 

 

parlant C kəәˈmizəә 
parlant F kəәˈmizəә 
parlant H kəәˈmizəә 
parlant I kəәˈmizəә 
parlant J kəәˈmizəә 
parlant M kəәˈmizəә 
parlant A kəәˈmisəә insonorització 
parlant D kəәˈmisəә 
parlant O kəәˈmisəә 
parlant K  kəәˈmizɛtəә error morfològic 
parlant N kəәˈmizɛtəә 

parlant G əәˈmiʃəә 
omissió de la consonant inicial 
insonorització 
palatalització 

parlant L kəәˈmitəә oclusivització 
parlant E   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABANYA 
kəә’βaɲəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C kəˈβaɲə  
parlant D kəˈβaɲə 
parlant F  kəˈβaɲə 
parlant G kəˈβaɲə 
parlant I kəˈβaɲə 
parlant J kəˈβaɲə 
parlant K  kəˈβaɲə 
parlant L kəˈβaɲə 
parlant M kəˈβaɲə 
parlant N kəˈβaɲə 
parlant O kəˈβaɲ omissió de la vocal final  
parlant H kəˈβaniə epèntesi per hipercorrecció 
parlant E kəˈmaɲə  
parlant A 	    
parlant B 	   

RELLOGE 
rəә’ʎɔʤəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant F ʒəәˈʒɔdʒəә assimilació postalveolar 

pèrdua de l’africació parlant G ʒəәˈʒɔdʒəә 
parlant D rəәˈʒɔdʒəә assimilació postalveolar 

pèrdua de l’africació parlant N rəәˈʒɔdʒəә 
parlant C rəәˈʎɔʧəә insonorització  
parlant I rəәˈʎɔʧəә 

parlant L təәˈɲɔtəә nasalització 
oclusivització 

parlant J rəәˈrəәʃɔ  
parlant K rəәˈlɔʒ influència d’una L2 

parlant O rəәˈjɔʧəә semiconsonantització de líquides 
insonorització 

parlant H rəәˈjɔdʒəә semiconsonantització de líquides 

parlant B ləәˈlɔdʒəә lateralització de la vibrant simple 
assimilació de líquides 

parlant M dəәˈjɔʧəә 
absència de vibrant simple 
semiconsonantització de líquides 
insonorització 

parlant E dəәˈjɔdʒəә absència de vibrant simple 
semiconsonantització de líquides 

parlant A ˈlɔtʃəә 

omissió de la síl·laba àtona 
inicial 
despalatalització 
insonortització 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADUIXA 
məә’ðuʃəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A məәˈðuʃəә  
parlant C məәˈðuʃəә 
parlant G məәˈðuʃəә 
parlant H məәˈðuʃəә 
parlant J məәˈðuʃəә 
parlant K  məәˈðuʃəә 
parlant M məәˈðuʃəә 
parlant I məәˈɾuʃəә substitució de /d/ per una líquida 
parlant N məәˈɾuʃəә 
parlant O məәˈɾuʃəә 

parlant L məәˈɾutəә 
substitució de /d/ per una líquida 
oclusivització 

parlant D məәˈɾuʒəә 
substitució de /d/ per una líquida 
sonorització 

parlant E məәˈbuʃəә oclusivització 
parlant F məәˈluʃəә substitució de /d/ per una líquida 
parlant B məәˈðuʃəәs  

PALLASSO 
pəә’ʎasu 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant B pəәˈjasu semiconsonantització de líquides 
parlant E pəәˈjasu 
parlant H pəәˈjasu 
parlant J pəәˈjasu 
parlant K  pəәˈjasu 
parlant M pəәˈjasu 
parlant N pəәˈjasu 
parlant A pəәˈjasu  
parlant C pəәˈʎasu  
parlant D pəәˈʎasu 
parlant I pəәˈʎasu 
parlant O pjˈasu semiconsonantització de líquides 

parlant F bəәˈjatu 
sonorització 
semiconsonantització de líquides 
oclusivització 

parlant G pəәˈjɛsu semiconsonantització de líquides 
parlant L pəәˈjotu semiconsonantització de líquides 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETXINA 
pəә’ʧinəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A pəәtˈʃinəә  
parlant C pəәtˈʃinəә 
parlant D pəәtˈʃinəә 
parlant F pəәtˈʃinəә 
parlant G pəәtˈʃinəә 
parlant H pəәtˈʃinəә 
parlant I pəәtˈʃinəә 
parlant J pəәtˈʃinəә 
parlant K  pəәtˈʃinəә 
parlant M pəәtˈʃinəә 
parlant O pəәtˈʃinəә 
parlant B pəәtˈinəә pèrdua de l’africació 

oclusivització parlant L pəәtˈinəә 
parlant E pəәˈʃinəә pèrdua de l’africació 
parlant N pəәtˈʃainəә epèntesi per hipercorrecció 

GIRAFA 
ʒi’ɾafəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ʒiˈɾafəә  
parlant G ʒiˈɾafəә 
parlant J ʒiˈɾafəә 
parlant A ʃiˈɾafəә insonorització 
parlant E ʃiˈɾafəә 
parlant H ʒiˈdafəә absència de vibrant simple 
parlant M ʒiˈdafəә 
parlant D ʒiˈʒafəә assimilació postalveolar 
parlant K  ʒiˈʒafəә 
parlant L ʒiˈɾapəә oclusivització 
parlant B ʒiˈlafəә omissió de la consonant inicial 
parlant N ʒəәˈɾafəә  
parlant I ɾiˈafəә  
parlant O iˈɾafəә omissió de la consonant incial 

parlant F ˈlapəә 
omissió de la síl·laba àtona inicial 
lateralització de la vibrant simple 
oclusivització 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALETA 
gəә’lεtəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A ɡəәˈlɛtəә  
parlant C ɡəәˈlɛtəә 
parlant D ɡəәˈlɛtəә 
parlant F ɡəәˈlɛtəә 
parlant G ɡəәˈlɛtəә 
parlant H ɡəәˈlɛtəә 
parlant I ɡəәˈlɛtəә 
parlant E kəәˈlɛtəә insonorització 
parlant L kəәˈlɛtəә 
parlant J ɡəәˈjɛtəә semiconsonantització de líquides 
parlant K  ɡəәˈjɛtəә 
parlant O əәˈlɛtəә omissió de la consonant inicial 
parlant M ɡəәˈɾɛtəә manca de lateralització 
parlant B ɡəәˈɫɛtəә velarització de la lateral 
parlant N ɡəәˈletəә  

CAIXA 
‘kaʃəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A ˈkaʃəә  
parlant B ˈkaʃəә 
parlant C ˈkaʃəә 
parlant D ˈkaʃəә 
parlant G ˈkaʃəә 
parlant H ˈkaʃəә 
parlant I ˈkaʃəә 
parlant K  ˈkaʃəә 
parlant M ˈkaʃəә 
parlant J ˈkaʃəә  
parlant L ˈkatəә oclusivització 

parlant F ˈkaʧiəә epèntesi per hipercorrecció 
africació  

parlant E əәˈkaʃəә epèntesi vocàlica 
parlant N ˈkajəә semiconsonantització de líquides 
parlant O ˈkapsəә error morfològic 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA 
‘kazəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant O ˈkazəә  
parlant C ˈkazəә 
parlant D ˈkazəә 
parlant F ˈkazəә 
parlant G ˈkazəә 
parlant H ˈkazəә 
parlant I ˈkazəә 
parlant J ˈkazəә 
parlant K  ˈkazəә 
parlant N ˈkazəә 
parlant A ˈkasəә insonorització 
parlant E ˈkasəә 
parlant B ˈkajəә fricació 
parlant L ˈkatəә oclusivització 
parlant M ˈkaʃəә  

MELÓ 
məә’lo 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant B məәˈlo  
parlant C məәˈlo 
parlant D  məәˈlo 
parlant F məәˈlo 
parlant G məәˈlo 
parlant H məәˈlo 
parlant I məәˈlo 
parlant J məәˈlo 
parlant K  məәˈlo 
parlant L məәˈlo 
parlant M məәˈlo 
parlant N məәˈlo 
parlant E məәˈɫo velarització de la lateral 
parlant O    
parlant A məәˈdo manca de lateralització 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERA 
‘pεɾəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A ˈpɛɾəә  
parlant C ˈpɛɾəә 
parlant D ˈpɛɾəә 
parlant G ˈpɛɾəә 
parlant I ˈpɛɾəә 
parlant J ˈpɛɾəә 
parlant N ˈpɛɾəә 
parlant K ˈpɛrəә 
parlant E ˈpɛdəә absència de vibrant simple 
parlant H ˈpɛdəә 
parlant L  ˈpɛdəә 
parlant M ˈpɛdəә 
parlant O ˈpɛdəә 
parlant B ˈpɛləә lateralitzció de vibrant simple 
parlant F ˈpɛləә 

SOPA 
‘sopəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A ˈsopəә  
parlant I ˈsopəә 
parlant J ˈsopəә 
parlant K  ˈsopəә 
parlant N ˈsopəә 
parlant O ˈsopəә 
parlant B ˈʃopəә palatalització 
parlant E ˈʃopəә 
parlant G ˈʃopəә 
parlant H ˈʃopəә 
parlant M ˈʃopəә 
parlant F ˈtopəә oclusivització 
parlant L ˈtopəә 
parlant C əәˈsopəә epèntesi vocàlica 
parlant D ˈdopəә oclusivització 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOTA 
‘gotəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A ˈɡotəәs  
parlant B ˈɡotəәs 
parlant C ˈɡotəәs 
parlant D ˈɡotəәs 
parlant G ˈɡotəәs 
parlant H ˈɡotəәs 
parlant I ˈɡotəәs 
parlant J ˈɡotəәs 
parlant N ˈɡotəәs 
parlant O ˈɡotəәs 
parlant L ˈkotəәs insonorització 
parlant M ˈkotəәs 
parlant E ˈɡoʃəә fricació d’oclusives 

parlant F ˈbuotəәs frontalització 
epèntesi vocàlica 

parlant K     

GOTA 
‘koʧəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ˈkotʃəә  
parlant D ˈkotʃəә 
parlant F ˈkotʃəә 
parlant G ˈkotʃəә 
parlant H ˈkotʃəә 
parlant I ˈkotʃəә 
parlant J ˈkotʃəә 
parlant K  ˈkotʃəә 
parlant M ˈkotʃəә 
parlant N ˈkotʃəә 
parlant O ˈkotʃəә 
parlant B ˈkoʃəә pèrdua de l’africació 
parlant E ˈkoʃəә 

parlant L ˈkotəә oclusivització 
pèrdua de l’africació 

parlant A    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METGE 
‘meʤəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ˈmeʧəә insonorització 
parlant E ˈmeʧəә 
parlant G ˈmeʧəә 
parlant H ˈmeʧəә 
parlant I ˈmeʧəә 
parlant J ˈmeʧəә 
parlant K  ˈmeʧəә 
parlant M ˈmeʧəә 
parlant O ˈmeʧəә 

parlant N ˈmenʒəә pèrdua de l’africació 
nasalització 

parlant D ˈmedʒəә  

parlant L ˈmetəә pèrdua de l’africació 
oclusivització 

parlant F ˈmeʃəә pèrdua de l’africació 
insonorització 

parlant B ˈmidʒəә  

parlant A ˈmetʃiəә insonorització 
epèntesi vocàlica 

GERRA 
‘ʒεrəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant D ˈʒɛɾəә  
parlant I ˈʒɛɾəә 
parlant N ˈʒɛɾəә 
parlant C ˈʒɛrəә 
parlant G ˈʒɛrəә 
parlant J ˈʒɛrəә 
parlant K  ˈʒɛrəә 
parlant O ˈʒɛrəә 
parlant B ˈʒɛləә absència de vibrant múltiple 
parlant F ˈʒɛləә 
parlant H ˈʒɛdəә absència de vibrant múltiple 

parlant L ˈtɛdəә oclusivització 
absència de vibrant múltiple 

parlant A ˈʃɛrəә insonorització 
parlant M ˈʃɛðəә insonorització 

absència de vibrant múltiple parlant E ˈʃɛðəә 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANYA 
‘baɲəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ˈbaɲəә  
parlant D ˈbaɲəә 
parlant F ˈbaɲəә 
parlant I ˈbaɲəә 
parlant J ˈbaɲəә 
parlant N ˈbaɲəә 
parlant O ˈbaɲəә 
parlant K  ˈbaɲəә  
parlant A ˈbaɲəәs  
parlant G ˈbaɲəәs 
parlant M ˈbaɲəәs 
parlant L ˈtaɲəә insonorització 
parlant B ˈbanəә despalatalització 

parlant H ˈbaniəә despalatalització 
epèntesi vocàlica 

parlant E   

LLUNA 
‘ʎunəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A ˈjunəә semiconsonantització de 

líquides parlant G ˈjunəә 
parlant H ˈjunəә 
parlant K  ˈjunəә 
parlant M ˈjunəә 
parlant O ˈjunəә 
parlant C ˈʎunəә  
parlant D ˈʎunəә 
parlant E ˈʎunəә 
parlant I ˈʎunəә 
parlant N ˈʎunəә 

parlant F ˈɲunəә assimilació nasal 
palatalització 

parlant L əәˈnunəә assimilació nasal 
epèntesi vocàlica 

parlant J ˈduan manca de lateralització 
parlant B ˈlunəә despalatalització 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADA 
‘faðəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ˈfaðəә  
parlant E ˈfaðəә 
parlant H ˈfaðəә 
parlant J ˈfaðəә 
parlant M ˈfaðəә 
parlant G ˈfaðəә  
parlant D ˈfaɾəә substitució de /d/ per una líquida 

 parlant I ˈfaɾəә 
parlant K  ˈfaɾəә 
parlant O ˈfaɾəә 

parlant L ˈpanəә oclusivització 
nasalització 

parlant N ˈpatəә oclusivització 
nasalització 

parlant F ˈtaləә oclusivització 
substitució de /d/ per una líquida 

parlant A ˈaðəә omissió de la consonant inicial 
parlant B ˈfaləә substitució de /d/ per una líquida 

CALAIX 
kəә’ɫaʃ 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A kəәˈlaʃ  
parlant C kəәˈlaʃ 
parlant F kəәˈlaʃ 
parlant G kəәˈlaʃ 
parlant H kəәˈlaʃ 
parlant K  kəәˈlaʃ 
parlant O kəәˈlaʃ 
parlant B kəәˈlas despalatalització 
parlant N kəәˈlas 
parlant L kəәˈla omissió de la consonant final 
parlant D kəәˈbaʃ oclusivització 
parlant E ˈkəәʃ  
parlant J pəәˈlaʃ frontalització 
parlant M kəәˈɾaʃ manca de lateralització 
parlant I kəәˈlaʃɛt error morfològic 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARET 
pəә’ɾεt 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C pəәˈɾɛt  
parlant D pəәˈɾɛt 
parlant G pəәˈɾɛt 
parlant I pəәˈɾɛt 
parlant J pəәˈɾɛt 
parlant K  pəәˈɾɛt 
parlant N pəәˈɾɛt 
parlant O pəәˈɾɛt 
parlant A pəәˈdɛt absència de vibrant simple 
parlant E pəәˈdɛt 
parlant H pəәˈdɛt 
parlant M pəәˈdɛt 
parlant B pəәˈlɛt lateralització de vibrant simple 
parlant F pəәˈlɛt 
parlant L pəәˈlɛt 

TRACTOR 
tɾəәk’to 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant E tɾəәˈto simplificació de grups consonàntics 
parlant J tɾəәˈto 
parlant K  tɾəәˈto 
parlant O tɾəәˈto 
parlant A təәˈto simplificació de dos grups 

consonàntics /tr/ i /kt/ parlant D təәˈto 
parlant F təәˈto 
parlant H təәkˈto simplificació de grups consonàntics 
parlant M təәkˈto 
parlant G tɾəәkˈto  
parlant N tɾəәkˈto 
parlant L tanˈton  

parlant I təәrˈto simplificació de grups consonàntics 
metàtesi 

parlant B tɾəәkˈtəәls  

parlant C tɾəәŋkˈto epèntesi (de nasal) per facilitació de 
pronúncia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XAROP 
ʃəә’ɾɔp 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant D ʒəәˈʒɔp sonorització 

assimilació de fricativa parlant G ʒəәˈʒɔp 
parlant O ʒəәˈɾɔp sonorització 

parlant F ʒəәˈlɔp 
sonorització 
absència de vibrant simple 

parlant A ʃəәˈɾɔp  
parlant C ʃəәˈɾɔp 
parlant I ʃəәˈɾɔp 
parlant N ʃəәˈɾɔp 
parlant B ʃəәˈdɔp absència de vibrant simple 
parlant E ʃəәˈdɔp 
parlant H ʃəәˈdɔp 
parlant M ʃəәˈdɔp 
parlant J ʃəәˈɾɔ omissió de la consonant final  
parlant K  ʃəәˈɾɔ 
parlant L    

BONY 
‘boɲ 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ˈboɲ  
parlant D ˈboɲ 
parlant H ˈboɲ 
parlant I ˈboɲ 
parlant J ˈboɲ 
parlant K  ˈboɲ 
parlant B ˈbon despalatalització 
parlant G ˈbon 
parlant N ˈbon 
parlant O ˈbon 
parlant E ˈpoɲ insonorització 
parlant L ˈpoɲ 
parlant M ˈpoɲ 
parlant A ˈboi  
parlant F ˈmoɲ nasalització 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEN 
‘nεn 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A ˈnɛn  
parlant B ˈnɛn 
parlant C ˈnɛn 
parlant D ˈnɛn 
parlant E ˈnɛn 
parlant H ˈnɛn 
parlant I ˈnɛn 
parlant L ˈnɛn 
parlant N ˈnɛn 
parlant O ˈnɛn 
parlant K  ˈnɛ omissió de la consonant final 
parlant G ˈnəәn  
parlant F ˈnɛŋ velarització 
parlant J ˈnɛnəә error morfològic 
parlant M   

MAR 
‘maɾ 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ˈmar  
parlant G ˈmar 
parlant N ˈmar 
parlant H ˈmart epèntesi consonàntica darrera una 

consonant líquida o nasal a final de mot parlant I ˈmart 
parlant K  ˈmart 
parlant J ˈmark epèntesi consonàntica darrera una 

consonant líquida o nasal a final de mot parlant M ˈmark 
parlant D ˈmad absència de vibrant simple 
parlant E ˈmad 

parlant A ˈmak absència de vibrant simple 
oclusivització 

parlant B ˈmal lateralització de vibrant simple 

parlant O ˈmank 
coalescència 
epèntesi consonàntica darrera una 
consonant líquida o nasal a final de mot 

parlant L əәˈmal lateralització de vibrant simple 
epèntesi vocàlica 

parlant F ˈma omissió de la consonant final 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTÍS 
pəәs’tis 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A pəәsˈtis  
parlant C pəәsˈtis 
parlant D pəәsˈtis 
parlant G pəәsˈtis 
parlant H pəәsˈtis 
parlant I pəәsˈtis 
parlant J pəәsˈtis 
parlant M pəәsˈtis 
parlant N pəәsˈtis 
parlant O pəәsˈtis 
parlant K  pəәsˈtik oclusivització 
parlant E pəәsˈti omissió de la consonant final 

parlant F pəәsˈsir assimlació alveolar 
coalescència 

parlant L pəәˈtis reducció de grups consonàntics 
parlant B pəәsˈtiʃ palatalització 

BALCÓ 
bəәɫ’ko 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A bəәlˈko  
parlant B bəәlˈko 
parlant C bəәlˈko 
parlant G bəәlˈko 
parlant H bəәlˈko 
parlant I bəәlˈko 
parlant J bəәlˈko 
parlant K  bəәlˈko 
parlant D bəәˈko reducció de grups consonàntics 
parlant E bəәˈko 
parlant F bəәˈko 
parlant M bəәɾˈko manca de lateralitació 
parlant O bəәɾˈko 
parlant N əәɾˈko omissió de la consonant incial 

parlant L kəәˈpo 
insonorització 
reducció de grups consonàntics 
frontalització 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAIXELL 
bəә’ʃeʎ 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant E bəәˈʃej semiconsonantització de líquides 
parlant F bəәˈʃej 
parlant G bəәˈʃej 
parlant H bəәˈʃej 
parlant J bəәˈʃej 
parlant K  bəәˈʃej 
parlant M bəәˈʃej 
parlant N bəәˈʃej 
parlant O bəәˈʃej 
parlant A bəәˈʃej  
parlant C bəәˈʃeʎ  
parlant I bəәˈʃeʎ 
parlant D bəәˈʃek oclusivització 
parlant B bəәˈʃel despalatalització 
parlant L bəәnˈtej  

CARBÓ 
kəәɾ’βo 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant K  kəәɾˈβo  
parlant C kəәrˈβo 
parlant G kəәrˈβo 
parlant I kəәrˈβo 

parlant M kəәrˈβo 
parlant O kəәrˈβo 
parlant A kəәˈβo reducció de grups consonàntics 
parlant D kəәˈβo 
parlant F kəәˈβo 
parlant J kəәrˈɡo posteriorització 
parlant N kəәrˈɡo 
parlant E kəәŋˈɡo coalescència 
parlant B kəәlˈmo lateralització de vibrant simple 
parlant H kəәdˈβo absència de vibrant simple 
parlant L ˈkəәr omissió de l’última síl·laba 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBAL 
tim’bal 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A timˈbal  
parlant B timˈbal 
parlant C timˈbal 
parlant D timˈbal 
parlant E timˈbal 
parlant I timˈbal 
parlant K  timˈbal 
parlant N timˈbal 
parlant O timˈbal 
parlant G timˈbals  
parlant M timˈbaɾ manca de lateralització 
parlant H timˈbaɾs manca de lateralització 
parlant F timˈbas simplificació de grups consonàntics 

parlant L pimˈal frontalització 
simplificació de grups consonàntics 

parlant J    

BANC 
‘baŋ 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant F ˈbaŋ  
parlant A ˈbaŋ 
parlant D ˈbaŋ 
parlant E ˈbaŋ 
parlant G ˈbaŋ 
parlant I ˈbaŋ 
parlant L ˈbaŋ 
parlant O ˈbaŋ 
parlant B ˈbaŋk epèntesi darrera consonant nasal 
parlant C ˈbaŋk 
parlant H ˈbaŋk 
parlant J ˈbaŋk 
parlant K  ˈbaŋk 
parlant M ˈbaŋk 
parlant N ˈbak oclusivització 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPONJA 
‘əәspoɲʒəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C əәsˈpɔnʒəә  
parlant D əәsˈpɔnʒəә 
parlant G əәsˈpɔnʒəә 
parlant H əәsˈpɔnʒəә 
parlant O əәsˈpɔnʒəә 
parlant E əәˈpɔnʒəә simplificació de grups consonàntics 
parlant F əәˈpɔnʒəә 
parlant B sˈpɔnjəә  
parlant K  sˈpɔnjəә 
parlant L əәˈpɔntəә  oclusivització 
parlant I ˈpɔnʒəә omissió de la síl·laba àtona  

parlant A əәsˈpɔnʃiəә 
insonorització 
epèntesi vocàlica 

parlant M əәsˈpɔnʃəә insonorització 
parlant N sˈpɔjəә reducció de grups consonàntics 
parlant J əәsˈkɔmpəә  

BRUIXA 
‘bɾuʃəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant G ˈbɾuʃəә  
parlant I ˈbɾuʃəә 
parlant J ˈbɾuʃəә 
parlant K  ˈbɾuʃəә 
parlant O ˈbɾuʃəә 
parlant A ˈbluʃəә lateralització de vibrant simple 
parlant B ˈbluʃəә 
parlant C ˈbluʃəә 
parlant N ˈbluʃəә 
parlant H ˈbduʃəә absència de vibrant simple 
parlant M ˈbduʃəә 
parlant D ˈbuʃəә simplificació de grups consonàntics 
parlant E  ˈbuʃəә 

parlant F ˈbutʃəә 
simplificació de grups consonàntics 
africació 

parlant L əәˈbɾutəә 
epèntesi vocàlica 
oclusivització 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAC 
‘dɾak 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ˈdɾak  
parlant G ˈdɾak 
parlant I ˈdɾak 
parlant J ˈdɾak 
parlant L ˈdɾak 
parlant D ˈdak simplificació de grups consonàntics 
parlant H ˈdak 
parlant M ˈdak 
parlant A ˈɡɾak frontalització 
parlant K  ˈɡɾak 

parlant O ˈrak simplificació de grups consonàntics 
posteriorització de vibrants 

parlant F ˈɡlak frontalització  
lateralització de vibrant simple 

parlant E ˈɡak simplificació de grups consonàntics 
frontalització 

parlant N ˈdɾa omissió de la consonant final 
parlant B ˈdlak lateralització de la vibrant simple 

GRUA 
‘gɾuəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ˈɡɾuəә  
parlant G ˈɡɾuəә 
parlant I ˈɡɾuəә 
parlant J ˈɡɾuəә 
parlant K  ˈɡɾuəә 
parlant L ˈɡɾuəә 
parlant N ˈɡɾuəә 
parlant O ˈɡɾuəә 
parlant H ˈɡduəә absència de vibrant simple 
parlant M ˈɡduəә 
parlant D ˈɡuɡəә simplificació de grups consonàntics 

assimilació de l’oclusiva parlant E ˈɡuɡəә 

parlant A ˈɡɾuɡəә assimilació de l’oclusiva 
epèntesi per hipercorrecció 

parlant F ˈɡluəә lateralització de la vibrant simple 

parlant B ˈbluəә lateralització de la vibrant simple 
frontalització 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSSEC 
‘pɾesəәk 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant I ˈpɾesəәk  
parlant K  ˈpɾesəәk 
parlant L ˈpɾesəәk 
parlant N ˈpɾesəәk 
parlant G ˈpɾesəә omissió de la consonant final 

parlant B ˈplesəә lateralització de la vibrant simple 
omissió de la consonant final 

parlant A ˈpiskləә  
parlant M ˈpeʃəәk palatalització 

parlant D ˈpesəә simplificació de grups consonàntics 
omissió de la consonant final 

parlant H ˈpdesəәks absència de la vibrant simple 

parlant J ˈfɾesəә fricació d’oclusives 
omissió de la consonant final 

parlant O ˈpɾiskəә metàtesi 
parlant C ˈpɾisəәk  
parlant F ˈpɾetəәk oclusivització 
parlant E ˈpɾeskəә metàtesi 

TRENA 
‘tɾεnəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ˈtɾɛnəә  
parlant G ˈtɾɛnəә 
parlant H ˈtɾɛnəә 
parlant J ˈtɾɛnəә 
parlant L ˈtɾɛnəә 
parlant N ˈtɾɛnəә 
parlant O ˈtɾɛnəә 
parlant A ˈtlɛnəә lateralització de la vibrant simple 
parlant B ˈtlɛnəә 
parlant F ˈtlɛnəә 
parlant K  ˈtɾɛnzəә influència del castellà 

parlant E ˈnɛnəә simplificació de grups consonàntics 
assimilació de la nasal 

parlant I ˈtəәɾɛnəә 
epèntesi vocàlica facilitadora de grups 
consonàntics 

parlant M ˈtɛnəә simplificació de grups consonàntics 
parlant D ˈtɛnəәs simplificació de grups consonàntics 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROMO 
‘kɾomu 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ˈkɾomus  
parlant E ˈkɾomus 
parlant G ˈkɾomus 
parlant K  ˈkɾomus 
parlant O ˈkɾomus 
parlant H ˈkdomus absència de la vibrant simple 
parlant M ˈkdomus 
parlant N ˈkdomus 

parlant I ˈkəәɾomus epèntesi vocàlica facilitadora de 
grups consonàntics 

parlant J ˈkɾomu  
parlant D ˈkomus simplificació de grups consonàntics 

parlant L domu simplificació de grups consonàntics 
absència de vibrant simple 

parlant A ˈkomlus lateralització de vibrant simple 
metàtesi 

parlant F ˈklomus lateralització de vibrant simple 
 

parlant B ˈklomu lateralització de vibrant simple 
 

FRED 
‘fɾεt 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ˈfɾɛt  
parlant G ˈfɾɛt 
parlant I ˈfɾɛt 
parlant K  ˈfɾɛt 
parlant M ˈfɾɛt 
parlant O ˈfɾɛt 
parlant A ˈflɛt lateralització de vibrant simple 
parlant F ˈflɛt 
parlant H ˈfdɛt absència de vibrant simple 
parlant N ˈfdɛt 
parlant J ˈfɾɛd sonorització 

parlant B ˈplɛt oclusivització 
lateralització de vibrant simple 

parlant E ˈfɛ simplificació de grups consonàntics 
omissió de la consonant final 

parlant D ˈfɛt simplificació de grups consonàntics 
parlant L   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEDA 
‘blεðəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A ˈblɛðəә  
parlant B ˈblɛðəә 
parlant C ˈblɛðəә 
parlant G ˈblɛðəә 
parlant K  ˈblɛðəә 
parlant L ˈblɛðəә 
parlant M ˈblɛðəә 
parlant O ˈblɛðəә 
parlant H ˈblɛɾəә substitució de /d/ per una líquida 
parlant I ˈblɛɾəә 
parlant J ˈblɛɾəә 
parlant D ˈbɛðəә simplificació de grups consonàntics 
parlant E ˈbɛðəә 
parlant F ˈbəәləә  
parlant N ˈbɾɛðəә manca de lateralització 

GLOBUS 
‘glɔβus 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A ˈɡlɔβus  
parlant C ˈɡlɔβus 
parlant F ˈɡlɔβus 
parlant G ˈɡlɔβus 
parlant H ˈɡlɔβus 
parlant I ˈɡlɔβus 
parlant L ˈɡlɔβus 
parlant M ˈɡlɔβus 
parlant O ˈɡlɔβus 
parlant E ˈɡlɔβu omissió de la consonant final 
parlant K  ˈɡlɔβu 
parlant N ˈɡluβu omissió de la consoant final 

parlant D ˈɡɔβu omissió de la consonant final 
simplificació de grups consonàntics 

parlant B ˈklɔβus insonorització 

parlant J ˈblɔβus frontalització  
assimilació de l’oclusiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLOMA 
‘ploməә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant B ˈploməә  
parlant C ˈploməә 
parlant F ˈploməә 
parlant I ˈploməә 
parlant J ˈploməә 
parlant L ˈploməә 
parlant N ˈploməә 
parlant O ˈploməә 
parlant G ˈpluməә  
parlant H ˈpluməә 
parlant K  ˈpluməә 
parlant M ˈploməәs  
parlant E ˈplomnəә epèntesi per hipercorrecció 
parlant A ˈpluməәs  
parlant D ˈpuməә simplificació de grups consonàntics 

CLASSE 
‘klasəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ˈklase  
parlant G ˈklase 
parlant I ˈklase 
parlant K  ˈklase 
parlant A ˈklase 
parlant B ˈklase 
parlant E ˈklase 
parlant H ˈklase 
parlant J ˈklase 
parlant L ˈklase 
parlant M ˈklase 
parlant N ˈklase 
parlant O ˈklase 
parlant F ˈklastəә  
parlant D ˈkase simplificació de grups consonàntics 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLETXA 
‘fleʧəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A ˈfletʃəә  
parlant H ˈfletʃəә 
parlant J ˈfletʃəә 
parlant L ˈfletʃəә 
parlant M ˈfletʃəә 
parlant N ˈfletʃəә 
parlant O ˈfletʃəә 
parlant C ˈfletʃəәs  
parlant I ˈfletʃəәs 
parlant G ˈflɛtʃəә  

parlant D ˈpetʃəә 
simplificació de grups consonàntics 
fricació d’oclusives 

parlant E ˈpitʃəә 
simplificació de grups consonàntics 
fricació d’oclusives 

parlant K  ˈpletʃəә fricació d’oclusives 
parlant F ˈʧetʃəә assimlació de palatals 
parlant B   

CASC 
‘kask 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A ˈkasku epèntesi vocàlica facilitadora per la 

pronúncia de grups consonàntics parlant C ˈkasku 
parlant G ˈkasku 
parlant H ˈkasku 
parlant I ˈkasku 
parlant J ˈkasku 
parlant K  ˈkask  
parlant L ˈkask 
parlant M ˈkask 
parlant N ˈkask 
parlant O ˈkask 
parlant B ˈkas omissió de consonants a final de mot 

simplificació de grups consonàntics parlant D ˈkas 
parlant E ˈkas 
parlant F ˈkas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILLUNS 
di’ʎuns 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant I diˈʎuns  
parlant K  diˈʎuns 
parlant L diˈʎuns 
parlant M diˈʎuns 
parlant N diˈʎuns 
parlant O diˈʎuns 
parlant A diˈjuns semiconsonantització de líquides 
parlant D diˈjuns 
parlant E diˈjuns 
parlant F diˈjuns 
parlant H diˈjuns 
parlant J diˈjuns 

parlant C ˈduns 
omissió de la síl·laba àtona inicial 
coalescència 

parlant G diˈʒuns fricació de líquides 
parlant B diˈluns despalatalització 

CARN 
‘kaɾn 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ˈkarn  
parlant K  ˈkarn 
parlant L ˈkarn 
parlant M ˈkarn 
parlant N ˈkarn 
parlant O ˈkarn 
parlant G  ˈkar simplificació de grups consonàntics 

omissió de la consonant final parlant H ˈkar 
parlant J ˈkar 
parlant A ˈkan simplificació de grups consonàntics 

parlant D ˈkaɡ simpliricació de grups consonàntics 
oclusivització 

parlant E ˈkat simplificació de grups consonàntics 
oclusivització 

parlant I ˈkarɡ oclusivització 

parlant B ˈkarəәm epèntesi vocàlica facilitadora per la 
pronúncia de grups consonàntics 

parlant F ˈkarəә simplificació de grups consonàntics 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCALÇ 
dəәs’kaɫs 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C dəәsˈkals  
parlant G dəәsˈkals 
parlant J dəәsˈkals 
parlant K  dəәsˈkals 
parlant M dəәsˈkals 
parlant N dəәsˈkals 
parlant O dəәsˈkals 
parlant H dəәsˈkaɾs manca de lateralització 
parlant I dəәsˈkaɾs 
parlant F ləәˈkas  
parlant A sˈkals omissió de la consonant inicial 

parlant E ˈkal omissió de la síl·laba àtona inicial 
omissió de la consonant final 

parlant D dəәsˈkap oclusivització 
simplificació de grups consonàntics 

parlant B dəәsˈkal omissió de la consonant final 
parlant L   

GUANT 
‘gwan 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant A ˈɡwans  
parlant C ˈɡwans 
parlant D ˈɡwans 
parlant F ˈɡwans 
parlant H ˈɡwans 
parlant I ˈɡwans 

parlant M ˈɡwans 
parlant O ˈɡwans 
parlant E ˈɡwan  
parlant K  ˈɡwan 
parlant L ˈɡwan 
parlant N ˈɡwan 
parlant B ˈtwans insonorització 
parlant G ˈkwans insonorització 
parlant J ˈɡwant epèntesi darrera consonant líquida 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOGURT 
јo’γur 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant F juˈɣurt  
parlant G juˈɣurt 
parlant H juˈɣurt 
parlant K  juˈɣurt 
parlant L juˈɣurt 
parlant M juˈɣurt 
parlant N juˈɣurt 
parlant O juˈɣurt 
parlant E juˈɣur  
parlant B juˈɣul absència de vibrant simple 
parlant A juˈɣu omissió de la consonant final 

parlant I λəәˈɣurt epèntesi després de líquida 
/j/ ---> /λ/ 

parlant C ʎuˈɣur /j/ ---> /λ/ 

parlant J ʎəәˈβur /j/ ---> /λ/ 
posteriorització 

parlant D ʎaˈɣurt epèntesi després de líquida 

LLAUNA 
‘ʎawnəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant E ˈʎawnəә  
parlant K  ˈʎawnəә 
parlant L ˈʎawnəә 
parlant N ˈʎawnəә 
parlant O ˈʎawnəә 
parlant C ˈʎawnəәs  
parlant G ˈʎawnəәs 
parlant I ˈʎawnəәs 

parlant M ˈʎawnəәs 

parlant B ˈʎatnuəәs 
metàtesi 
epèntesi facilitadora per la 
pronúncia de grups consonàntics 

parlant F ˈʎanəәs simplificació de grups consonàntics 
parlant D ˈʎaɡunəә sonorització 
parlant J ˈjawnəә semiconsonantització de líquides 

parlant A ˈjanəә semiconsonantització de líquides 
simplificació de grups consonàntics 

parlant H ʒəәˈjawnəә  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REINA 
‘reјnəә 

PARLANT TRANSCRIPCIÓ PROCÉS FONOLÒGIC 
parlant C ˈrejnəә  
parlant G ˈrejnəә 
parlant J ˈrejnəә 
parlant K  ˈrejnəә 
parlant L ˈrejnəә 
parlant M ˈrejnəә 
parlant N ˈrejnəә 
parlant O ˈrejnəә 
parlant A ˈdejnəә absència de vibrant múltiple 
parlant B ˈdejnəә 
parlant D ˈdejnəә 
parlant H ˈdejnəә 

parlant F ˈleɲəә 
absència de vibrant múltiple 
simplificació de diftongs 

parlant E ˈɡejnəә 
absència de vibrant múltiple 
oclusivització 

parlant I ˈdɾejnəә absència de vibrant múltiple 



 

 

 

6. ANÀLISI DELS RESULTATS PER PROCESSOS FONOLÒGICS 
 

 A continuació i seguint el model proposat per Bosch (1987) s’han analitzat i  

classificat per processos fonològics totes les paraules de recerca, definint i caracteritzant 

cada un del procés en el seu nivell corresponent; el substitutori, l’assimilatori, i el 

relatiu a l’estructura sil·làbica. S’ha trobat adient esmenar o contrargumentar-ne algun.  

 
6.1.-PROCESSOS SUBSTITUTORIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Els processos d’anteriorització i posteriorització tal com han estat descrits per 

Bosch (1987) són dels que requereixen una revisió més a fons. És difícil justificar que 

es pugui produir alhora un procés i el procés invers. Per explicar els casos caldria una 

anàlisi detallada de cadascun dels problemes que es presenten. En ocasions es pot 

justificar el canvi per la influència d’una consonant o una vocal adjacent. [kəәrˈɡo, 

ˈblɔβus] 

 

 

FRONTALITZACIÓ 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
cafetera təәˈpeɾəә parlant L 
gota ˈbuotəәs parlant F 
balcó kəәˈpo parlant L  
drac ˈɡɾak parlant A 
drac ˈɡɾak parlant K 
drac ˈɡlak parlant F 
drac ˈɡak parlant E 
grua ˈbluəә parlant B 
globus ˈblɔβus parlant J 
calaix pəәˈlaʃ parlant J 
timbal pimˈal parlant L 

POSTERIORITZACIÓ 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
carbó kəәrˈɡo parlant J 
carbó kəәrˈɡo parlant N 
iogurt ʎəәˈβur parlant J 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

S’observen despalatalitzacions en tots els contextos: inicial i final de mot, i 

també en posició interna. L’explicació de la despalatalització ha de partir de la 

consideració del fet que la producció d’una consonant palatal, tant si és lateral com si és 

fricativa o nasal, comporta un gest articulatori complex que requereix que dos 

articuladors actuïn de forma simultània. La poca destresa d’un parlant de 3 anys explica 

suficientment les produccions despalatalitzades: un dels gestos, el corresponent a 

l’articulador dorsal, no s’ha dut a terme. Així, el segment resultant és alveolar, i l’únic 

articulador actiu és l’àpex lingual.  

 

 
PALATALITZACIÓ 

PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
sopa ˈʃopəә parlant B 
sopa ˈʃopəә parlant E 
sopa ˈʃopəә parlant G 
sopa ˈʃopəә parlant H 
sopa ˈʃopəә parlant M  
pastís pəәsˈtiʃ parlant B  
préssec ˈpeʃəәk parlant M 
camisa əәˈmiʃəә parlant G 

 

DESPALATALITZACIÓ 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
xocolata  sukuˈlatəә parlant N  
avellana əәβəәˈla parlant B 
abella əәˈβɛləә parlant C  
abella əәˈβɛləәs parlant B 
rellotge ləәˈlɔdʒəә parlant B 
rellotge ˈlɔtʃəә  parlant A 
banya  ˈbaniəә parlant H  
banya ˈbanəә parlant B 
lluna ˈlunəә parlant B 
calaix kəәˈlas parlant B 
calaix  kəәˈlas parlant N 
bony ˈbon parlant B 
bony ˈbon parlant G 
bony ˈbon parlant N 
bony ˈbon parlant O  
vaixell bəәˈʃel parlant B 
dilluns diˈluns parlant B  
 



 

 

Les palatalitzacions que observem es produeixen en posició inicial i final de mot 

i també en posició interna. En tots els casos observats el so afectat és una sibilant. Es 

pensa que la palatalització respon en aquest cas a la combinació de dos fets. D’una 

banda, les dimensions reduïdes de la cavitat bucal en un parlant de tres anys fan molt 

probable un contacte palatal encara que el que es busqui sigui un contacte alveolar 

perquè les distàncies entre aquests dos punts són molt petites. Per altra banda, pot ser 

que el parlant hagi escollit el contacte palatal, més ampli que l’alveolar, per assegurar-se 

els seus esforços per assolir una configuració articulatòria que tingui com a resultat una 

fricció seran suficients. La palatalització així un resultat no desitjat derivat de la fricció.  

 

INSONORITZACIÓ 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
camisa kəәˈmisəә parlant A 
camisa kəәˈmisəә parlant D 
camisa kəәˈmisəә parlant O  
camisa əәˈmiʃəә parlant G  
rellotge ˈlɔtʃəә parlant A  
rellotge rəәˈʎɔʧəә parlant C 
rellotge rəәˈʎɔʧəә parlant I 
rellotge rəәˈjɔʧəә parlant O 
rellotge dəәˈjɔʧəә parlant M 
girafa ʃiˈɾafəә parlant A 
girafa ʃiˈɾafəә parlant E 
galeta kəәˈlɛtəә parlant L 
galeta kəәˈlɛtəә parlant E 
casa ˈkasəә parlant A 
casa ˈkasəә parlant E 
gota ˈkotəәs parlant L 
gota ˈkotəәs parlant M 
metge ˈmeʧəә parlant C 
metge ˈmeʧəә parlant E 
metge ˈmeʧəә parlant G 
metge ˈmeʧəә parlant H 
metge ˈmeʧəә parlant I 
metge ˈmeʧəә parlant J 
metge ˈmeʧəә parlant K 
metge ˈmeʧəә parlant M 
metge ˈmeʧəә parlant O 
metge ˈmetʃiəә parlant A  
metge  ˈmeʃəә parlant F 
gerra ˈʃɛrəә parlant A 
gerra ˈʃɛðəә parlant M 
gerra ˈʃɛðəә parlant E 
banya ˈtaɲəә parlant L 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El procés que Bosch anomena insonorització correspon al que es coneix 

habitualment com ensordiment. És un procés molt freqüent i afecta totes les consonants 

obstruents sonores. Tant les oclusives com les fricatives estan exposades a aquest procés 

d’ensordiment o de pèrdua de la sonoritat. El fet fonètic que constitueix el correlat de la 

sonoritat és la vibració de les cordes vocals a la glotis. Com se sap, un dels requisits de 

la vibració de les cordes és que hi hagi una diferència entre la pressió subglòtica i la 

pressió supraglòtica que sigui suficient per provocar el moviment de les cordes. Tant en 

les oclusives com en les fricatives es donen condicions que limiten aquesta possibilitat. 

En les oclusives, perquè la cavitat bucal està tancada i les pressions tendiran a igualar-

se. En les fricatives, perquè la fricció requereix un equilibri de pressions complex que 

implica també la pressió atmosfèrica. Davant d’aquestes dificultats, és previsible que 

apareguin casos d’ensordiment com els que trobem. Destaquem també el fet que es 

donen ensordiments en africades, que són sons que combinen les dificultats que hem 

descrit per a les oclusives i per a les fricatives. En tots aquests casos es tracta de 

processos que també observem en ocasions en la llengua de les persones adultes. Hi ha 

però un procés que és poc freqüent en aquests parlants i en canvi es pot observar 

fàcilment en el llenguatge infantil. Es tracta dels ensordiments en posició inicial. En 

aquest cas, es dóna una situació especial perquè l’ensordiment és més habitual en 

posició final de mot però la posició inicial també pot resultar afectada perquè la pressió 

tendeix a ser baixa en aquesta posició.  
 
 
 
 
 
 
 

fada ˈpatəә parlant N 
bony ˈpoɲ parlant E 
bony ˈpoɲ parlant L 
bony ˈpoɲ parlant M 
balcó kəәˈpo parlant L  
esponja əәsˈpɔnʃiəә parlant A 
esponja sˈpɔjəә parlant N 
globus ˈklɔβus parlant B 
guant  ˈtwans parlant B 
guant ˈkwans parlant G 
metge ˈmeʃəә parlant F 



 

 

SONORITZACIÓ 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
maduixa məәˈɾuʒəә parlant D 
pallasso bəәˈjatu parlant F 
xarop ʒəәˈʒɔp parlant D 
xarop ʒəәˈʒɔp parlant G 
xarop ʒəәˈɾɔp parlant O 
fred ˈfɾɛd parlant J 

 
 

Les sonoritzacions són, tal com es podia preveure, excepcionals perquè la lògica 

de la llengua només explica la tendència general de les obstruents a esdevenir sordes. 

Podem aportar però explicacions concretes per als casos que trobem.  

Les pronúncies sonores inicials a xarop [ʒəәˈʒɔp, ʒəәˈɾɔp] tenen a veure amb la 

dificultat per pronunciar la bategant. També és segurament la dificultat que es preveu en 

la fricativa palatal el que explica la pronúncia sonora de maduixa i pallasso [məәˈɾuʒəә, 

bəәˈjatu]. Quan els parlants són conscients de les dificultats que tindran en un àmbit pot 

ser que desatenguin els mecanismes que caldria aplicar en altres àmbits. Així, la 

sonoritat de les obstruents registra un comportament erràtic, amb el resultat de 

sonorització, perquè l’atenció del parlant se centra en un problema articulatori que és 

considerat més important. La pronúncia sonora de fred [ˈfɾɛd] s’explica per la presència 

d’una vocal breu al final. 

 

 
FRICACIÓ D’OCLUSIVES 

PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
gota ˈɡoʃəә parlant E 
préssec ˈfɾesəә parlant J 

 
 

Es tracta d’una pronúncia excepcional que no es pot explicar a partir de les 

propietats fonèticofonològiques del mot. Segurament caldria analitzar-ho en el context 

del sistema del parlant. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

OCLUSIVITZACIÓ 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
cafetera təәˈpeɾəә parlant L  
fada ˈtaləә parlant F 
fred ˈplɛt parlant B 
fada ˈpatəә parlant N 
fada ˈpanəә parlant L  
fletxa ˈpetʃəә parlant D 
fletxa ˈpitʃəә parlant E 
fletxa ˈpletʃəә parlant K 
fletxa ˈpetʃəә parlant D 
girafa ʒiˈɾapəә parlant L 
girafa ˈlapəә parlant F 
camisa kəәˈmitəә parlant L 
sopa ˈtopəә parlant L  
sopa ˈtopəә parlant F 
préssec ˈpɾetəәk parlant F  
pallasso bəәˈjatu parlant F 
sopa ˈdopəә parlant D  
pastís pəәsˈtik parlant K 
descalç dəәsˈkap parlant D 
rellotge təәˈɲɔtəә parlant L 
metge ˈmetəә parlant L 
cotxe ˈkotəә parlant L 
petxina pəәˈtinəә parlant B 
petxina pəәˈtinəә parlant L 
maduixa məәˈɾutəә parlant L 
caixa ˈkatəә parlant L  
bruixa əәˈbɾutəә parlant L  
gerra ˈtɛdəә parlant L  
banc ˈbak parlant N 
esponja əәˈpɔntəә parlant L  
carn ˈkaɡ parlant D 
carn ˈkat parlant E 
carn ˈkarɡ parlant I 

 
 
 

La dificultat per produir una fricció, que exigeix un equilibri complex de 

pressions, explica el pas de fricatiu a oclusiu [ˈtopəә, ˈpetʃəә, ˈpetʃəә]. Com a norma 

general, es manté el punt d’articulació. Hi ha alguns casos que es podrien veure com a 

processos de desafricació [pəәˈtinəә]. També s’observa una pèrdua del caràcter palatal 

[ˈkatəә]. Finalment, els canvis que afecten la pronúncia del mot carn tenen a veure amb 

les propietats articulatòries de la ròtica. 

 

 



 

 

PÈRDUA DE L’AFRICACIÓ 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
petxina pəәˈtinəә parlant B 
petxina pəәˈtinəә parlant L 
petxina pəәˈʃinəә parlant E 
cotxe ˈkoʃəә parlant B 
cotxe ˈkoʃəә parlant E 
cotxe ˈkotəә parlant L 
metge ˈmetəә parlant L  
metge  ˈmeʃəә parlant F 

 
La desafricació es pot produir tant per la pèrdua de la part oclusiva de l’africada 

com per la pèrdua de la part fricativa d’aquesta. Tant en un cas com en l’altre es pot 

explicar per la dificultat que comporta una pronúncia africada que requereix una 

organització temporal precisa dels dos moments, oclusiu i fricatiu, del so.  

 

 
 
 
 
 
 
 

L’africació es relaciona amb una estratègia de preparació de la fricció. El parlant 

interromp el flux d’aire per garantir que la pressió intraoral serà suficient per produir la 

fricció.  

 
 

AFRICACIÓ 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
caixa ˈkaʧiəә parlant F 
bruixa ˈbutʃəә parlant F 

SEMICONSONANTITZACIÓ DE 
LÍQUIDES 

PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
avellana əәβəәˈjanəәs parlant G 
avellana əәβəәˈjanəәs parlant M 
avellana əәβəәˈjanəәs parlant O 
avellana əәβəәˈjanəә parlant H 
avellana əәβəәˈjanəә parlant J 
avellana əәiβəәˈjanəәs parlant K 
avellana əәβəәˈjanas parlant A 
avellana βəәˈjanəә parlant E 
abella əәˈβɛjəә parlant E 
abella əәˈβɛjəә parlant F 
abella əәˈβɛjəә parlant G 
abella əәˈβɛjəә parlant H 
abella əәˈβɛjəә parlant J 
abella əәˈβɛjəә parlant K 
abella əәˈβɛjəә parlant L 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abella əәˈβɛjəә parlant M 
abella ˈβɛjəә parlant D 
abella ˈβɛjəә parlant N 
abella ˈβɛjəә parlant O 
rellotge rəәˈjɔʧəә parlant O 
rellotge dəәˈjɔdʒəә parlant E 
rellotge rəәˈjɔdʒəә parlant H 
rellotge dəәˈjɔʧəә parlant M 
pallasso pəәˈjasu parlant A 
pallasso pəәˈjasu parlant B 
pallasso pəәˈjasu parlant E 
pallasso pəәˈjasu parlant H 
pallasso pəәˈjasu parlant J 
pallasso pəәˈjasu parlant K 
pallasso pəәˈjasu parlant M 
pallasso pəәˈjasu parlant N 
pallasso bəәˈjatu parlant F 
pallasso pəәˈjɛsu parlant G 
pallasso pəәˈjotu parlant L 
pallasso pjˈasu parlant O 
lluna ˈjunəә parlant A 
lluna ˈjunəә parlant G 
lluna ˈjunəә parlant H 
lluna ˈjunəә parlant K 
lluna ˈjunəә parlant M 
lluna ˈjunəә parlant O 
vaixell bəәˈʃej parlant E 
vaixell bəәˈʃej parlant F 
vaixell bəәˈʃej parlant G 
vaixell bəәˈʃej parlant H 
vaixell bəәˈʃej parlant J 
vaixell bəәˈʃej parlant K 
vaixell bəәˈʃej parlant M 
vaixell bəәˈʃej parlant O 
vaixell bəәˈʃej parlant A 
dilluns diˈjuns parlant A 
dilluns diˈjuns parlant D 
dilluns diˈjuns parlant E 
dilluns diˈjuns parlant F 
dilluns diˈjuns parlant H 
dilluns diˈjuns parlant J 
llauna ˈjanəә parlant A 
llauna ˈjawnəә parlant J 
galeta ɡəәˈjɛtəә parlant J 
galeta ɡəәˈjɛtəә parlant K 



 

 

Es tracta de fet d’una vocalització que afecta només la líquida lateral. El 

fenomen es produeix, no tant pel caràcter de líquida, sinó més aviat per la naturalesa 

palatal del so. Essent les palatals sons complexos, és fàcil explicar que se simplifiquin 

en la parla infantil. Dels dos articuladors presents en una lateral palatal (el dors i l’àpex 

lingual) només un es preserva en la pronúncia  final. Així, el gest complex se simplifica 

en les pronunciacions que s’observen. La pronúncia galeta és segurament una 

realització que parteix d’una versió palatal del mot per influència de la pronúncia 

castellana [ɡəәˈjɛtəә].  

 

 
 
 
 
 
 

Segurament, el procés s’ha desenvolupat cap a una pronúncia que parteix d’una 

semiconsonantització seguida d’una fricció que s’explica com a mecanisme 

d’ultracorrecció. Gràficament, hauria produït aquesta fricció en dos passos; en un 

primer nivell, el nen hauria passat la /ʎ/  a /j/ i en un segon, hauria transformat la /j/ en 

/ʒ/. 

 
 

 
MANCA DE LATERALITZACIÓ 

PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
galeta ɡəәˈɾɛtəә parlant M 
calaix kəәˈɾaʃ parlant M 
balcó bəәɾˈko parlant M 
balcó bəәɾˈko parlant O 
timbal timˈbaɾ parlant M 
timbal timˈbaɾs parlant H 
bleda ˈbɾɛðəә parlant N 
descalç dəәsˈkaɾs parlant H 
descalç dəәsˈkaɾs parlant I 

 
 

En aquestes pronúncies el gest correspon a la lateral no s’ha mantingut durant 

prou estona com per garantir la percepció d’un so lateral. El contacte ha estat massa 

breu i el que es percep és una bategant. 

 
 
 

FRICACIÓ DE LÍQUIDES 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
dilluns diˈʒuns parlant G 



 

 

LATERALITZACIÓ DE VIBRANT 
SIMPLE 

PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
cafetera kəәfəәˈteləә parlant B 
cafetera kəәfəәˈteləә parlant F 
rellotge ləәˈlɔdʒəә parlant B 
girafa ˈlapəә parlant F 
pera ˈpɛləә parlant B 
pera ˈpɛləә parlant F 
paret pəәˈlɛt parlant B 
paret pəәˈlɛt parlant F 
paret pəәˈlɛt parlant L 
mar ˈmal parlant B 
mar əәˈmal parlant L 
carbó kəәlˈmo parlant B 
bruixa ˈbluʃəә parlant A 
bruixa ˈbluʃəә parlant B 
bruixa ˈbluʃəә parlant C 
bruixa ˈbluʃəә parlant N 
drac ˈdlak parlant B 
drac ˈɡlak parlant F 
grua ˈɡluəә parlant F 
grua ˈbluəә parlant B 
préssec ˈplesəә parlant B 
trena ˈtlɛnəә parlant A 
trena ˈtlɛnəә parlant B 
trena ˈtlɛnəә parlant F 
cromo ˈkomlus parlant A 
cromo klomus parlant F 
cromo ˈklomu parlant B 
fred ˈflɛt parlant A 
fred ˈflɛt parlant F 
fred ˈplɛt parlant B 

 
 

Al contrari del que passa en la manca de lateralització. En aquestes pronúncies 

el contacte de l’àpex i els alvèols s’ha mantingut durant un espai de temps excessiu, de 

manera que la bategant ha estat percebuda com una lateral. Es donen més casos en 

aquest sentit per la poca destresa que és pròpia de la parla infantil i que afavoreix 

moviments poc àgils, principalment si hi ha contacte. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSÈNCIA DE VIBRANT MÚLTIPLE 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
gerra ˈʒɛləә parlant B 
gerra ˈʒɛləә parlant F 
gerra ˈʒɛdəә parlant H 
gerra ˈʃɛðəә parlant M 
gerra ˈʃɛðəә parlant E 
gerra ˈtɛdəә parlant L 
iogurt juˈɣul parlant B 
reina ˈdejnəә parlant A 
reina ˈdejnəә parlant B 
reina ˈdejnəә parlant D 
reina ˈdejnəә parlant H 
reina ˈleɲəә parlant F 
reina ˈɡejnəә parlant E 
reina ˈdɾejnəә parlant I 

 
 

Com és sabut, la ròtica vibrant és la consonant que s’adquireix més tard i es 

considera normal una pronúncia desviada fins als 6-8 anys. Les pronúncies que 

substitueixen aquest so són bàsicament /l/ i /d/, que comparteixen el punt d’articulació 

amb la vibrant, i es donen perquè el parlant no ha aconseguit que es produeixi la 

vibració per una dificultat per garantir les condicions aerodinàmiques que requereix la 

consonant i la configuració laxa de l’àpex que ha de fer possible la vibració. Les 

pronúncies amb consonant velar s’expliquen pel protagonisme que agafa el segon gest 

articulatori de la ròtica, que adquireix una configuració velar per la tensió que es 

concentra en el dors de la llengua. 

 
 
 
 
 
 

ABSÈNCIA DE VIBRANT SIMPLE 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
cafetera kəәfəәˈtedəә parlant H 
cafetera kəәfəәˈtedəә parlant J 
cafetera kəәfəәˈtedəә parlant M 
rellotge dəәˈjɔdʒəә parlant E 
rellotge dəәˈjɔʧəә parlant M 
girafa ʒiˈdafəә parlant H 
girafa ʒiˈdafəә parlant M 
pera ˈpɛdəә parlant E 
pera ˈpɛdəә parlant H 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          La substitució de /ɾ/ per /d/ s’explica pel fet que comparteixen punt d’articulació. 

En aquest cas, però, a diferència del que passa en les alternances amb /l/, es produeix 

una oclusió total. L’oclusió s’explica per la falta de destresa i la tendència a buscar 

punts de suport durant la producció dels sons.  

 

pera ˈpɛdəә parlant L 
pera ˈpɛdəә parlant M 
pera ˈpɛdəә parlant O 
paret pəәˈdɛt parlant A 
paret pəәˈdɛt parlant E 
paret pəәˈdɛt parlant H 
paret pəәˈdɛt parlant M 
xarop ʃəәˈdɔp parlant B 
xarop ʃəәˈdɔp parlant e 
xarop ʃəәˈdɔp parlant H 
xarop ʃəәˈdɔp parlant M 
mar ˈmad parlant D 
mar ˈmad parlant E 
bruixa ˈbduʃəә parlant H 
bruixa ˈbduʃəә parlant M 
grua ˈɡduəә parlant H 
grua ˈɡduəә parlant M 
préssec ˈpdesəәks parlant H 
cromo ˈkdomus parlant H 
cromo ˈkdomus parlant M 
cromo ˈkdomus parlant N 
como 'domu parlant L 
fred ˈfdɛt parlant H 
fred ˈfdɛt parlant N 

SUBSTITUCIÓ DE /d/ PER UNA LÍQUIDA 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
maduixa məәˈɾuʃəә parlant I 
maduixa məәˈɾuʃəә parlant N 
maduixa məәˈɾuʃəә parlant O 
maduixa məәˈɾutəә parlant L 
maduixa məәˈɾuʒəә parlant D 
fada ˈfaɾəә parlant D 
fada ˈfaɾəә parlant I 
fada ˈfaɾəә parlant K 
fada ˈfaɾəә parlant O 
bleda ˈblɛɾəә parlant H 
bleda ˈblɛɾəә parlant I 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

La substitució de /d/ per una líquida ve a ser un procés contrari a l’anterior. Tant 

/d/ com /l/ com /ɾ/ comparteixen el mateix punt d’articulació. Ambdues substitucions el 

nen s’acomoda en el punt d’articulació, és a dir, s’hi està estona per produir-lo, però 

deixa passar l’aire pels costats, en comptes de fer una oclusivització. Per aquest motiu 

acaba substituint-ho per una /ɾ/ o una /l/ com passa en el cas de [ˈblɛɾəә, ˈfaləә]. En la 

pronúncia [ˈrak], el nen hauria d’haver emprat un temps més breu en la primera 

consonant /d/ i més temps en la /ɾ/. En canvi ha gastat el mateix període de temps en la 

producció de les dos consonants, resultant una /r/ en comptes d’un grup consonàntics 

/dɾ/. 

 
6.2.- PROCESSOS ASSIMILATORIS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En alguns casos [ˈɲunəә] es tracta d’una anticipació del tret nasal. El vel del 

palatal s’hauria obert abans d’hora, fet que explica el caràcter nasal de la consonant 

precedent. Els mots que presenten aparentment nasalització sense que hi hagi una nasal 

en el mot  s’expliquen per la presència de l’article en les pronúncies originals.  

 
 
 
 
 
 
 

bleda ˈblɛɾəә parlant J 
drac ˈrak parlant O 
maduixa məәˈluʃəә parlant F 
fada ˈtaləә parlant F 
fada ˈfaləә parlant B 

ASSIMILACIONS NASALS 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT  
lluna ˈɲunəә parlant F 
lluna əәˈnunəә parlant L 
trena ˈnɛnəә parlant E 
rellotge təәˈɲɔtəә parlant L 
fada ˈpanəә parlant L 
bony ˈmoɲ parlant F 
carbó kəәlˈmo parlant B 
lluna ˈɲunəә parlant F 



 

 

ASSIMILACIONS LABIALS 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT  
globus ˈblɔβus parlant J 
maduixa məәˈbuʃəә parlant E 

 
 

Es fa referència a unes pronúncies que també poden ser vistes, d’acord amb 

Bosch (1987), com a anterioritzacions. Cal una revisió d’aquesta classificació ja que els 

casos analitzats en aquest treball s’expliquen perfectament a través dels processos 

assimilatoris. En aquests dos exemples es pot observar que l’assimilació tant pot ser 

anticipatòria com retardatària. És difícil també determinar quin ha estat el paper de la 

vocal en el canvi.  

 
 

ASSIMILACIONS PALATALS 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT  
fletxa ˈʧetʃəә parlant F 
rellotge ʒəәˈʒɔdʒəә parlant G 
rellotge ʒəәˈʒɔdʒəә parlant F 
rellotge rəәˈʒɔdʒəә parlant D 
rellotge rəәˈʒɔdʒəә parlant N 

 
 

L’articulació palatal s’anticipa. La complexitat de l’articulació  centra l’atenció 

del parlant que prepara el gest que sap que serà complex.  

 
 

ASSIMILACIONS ALVEOLARS 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT  
pastís pəәsˈsir parlant F 

 
 

Es tracta d’una pronúncia excepcional que s’explica per la voluntat de dur a 

terme una bona realització. La consonant final de la primera síl·laba ocupa també la 

posició d’obertura de la síl·laba següent. Es tracta d’un procés no habitual perquè les 

propietats menys prominents de la coda passen a les més prominents de l’obertura.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
6.3.-PROCESSOS RELATIUS A L’ESTRUCTURA SIL·LÀBICA  
 
 

OMISSIÓ DE CONSONANTS FINALS 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT  
xarop ʃəәˈɾɔ parlant J 
xarop ʃəәˈɾɔ parlant K 
nen ˈnɛ parlant K 
mar ˈma parlant F 
pastís pəәsˈti parlant E 
préssec ˈpɾesəә parlant G 
préssec ˈplesəә parlant B 
préssec ˈpesəә parlant D 
préssec ˈfɾesəә parlant J 
globus ˈɡluβu parlant N 
globus ˈɡlɔβu parlant E 
globus ˈɡlɔβu parlant K 
globus ˈɡɔβu parlant D 
casc ˈkas parlant B 
casc ˈkas parlant D 
casc ˈkas parlant E 
casc ˈkas parlant F 
descalç ˈkal parlant E 
descalç dəәsˈkal parlant B 
calaix kəәˈla parlant L 
drac ˈdɾa parlant N 
fred ˈfɛ parlant E 
carn ˈkar parlant G 
carn ˈkar parlant H 
carn ˈkar parlant J 
iogurt juˈɣu parlant A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La posició de coda és una posició dèbil i especialment en posició final de mot 

perquè els mecanismes de producció de so (aerodinàmics) s’han esgotat. Pel que fa a la 

OMISSIÓ DE CONSONANTS INICIALS 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
camisa əәˈmiʃəә parlant G 
girafa iˈɾafəә parlant O 
galeta əәˈlɛtəә parlant O 
fada ˈaðəә parlant A 
balcó əәɾˈko parlant N 
descalç sˈkals parlant A 



 

 

posició inicial de mot, encara no s’han creat les condicions aerodinàmiques que han de 

permetre la producció dels sons. 

 
 

OMISSIÓ DE SÍL·LABES ÀTONES 
FINALS 

PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
avellana əәβəәˈla parlant B 

 
 
 

OMISSIÓ DE SÍL·LABES ÀTONES 
INICIALS 

PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
xocolata kuˈlate parlant L  
xocolata kuˈatəә parlant E 
cafetera təәˈpeɾəә parlant L 
avellana βəәˈʎanəәs parlant D 
avellana βəәˈʎanəәs parlant N 
avellana βəәˈjanəә parlant E 
abella ˈβɛjəә parlant D 
abella ˈβɛjəә parlant N 
abella ˈβɛjəә parlant O 
abella ˈβɛʎəә parlant A 
rellotge ˈlɔtʃəә parlant A 
girafa ˈlapəә parlant F 
esponja ˈpɔnʒəә parlant I 
descalç ˈkal parlant E 
dilluns ˈduns parlant C 

 
 

Aquests dos processos s’expliquen per la impossibilitat del nen de mantenir 

l’estructura de la paraula íntegra. L’omissió de les síl·labes àtones facilita la 

pronunciació. I, òbviament, és més recurrent trobar omissions en les síl·labes àtones que 

en les tòniques, ja que, el primer tipus aporta menys informació acústica que en les 

segones. Com es pot veure en els dos casos és més habitual trobar omissions en posició 

inicial de mot que a final.  

 
 

OMISSIÓ DE CONSONANTS 
INTERVOCÀLIQUES 

PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
xocolata kwˈatəә parlant E 

 



 

 

 A [kwˈatəә] s’elideix la consonant intervocàlica perquè es troba en posició 

d’obertura sil·làbica. En aquest cas l’elisió de la /l/ es pot haver vist afavorida pel fet 

que la /l/ velar es confon amb la vocal u.  

 
 

REDUCCIÓ DE DIFTONGS 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
reina ˈleɲəә parlant F 

 
 

Es tracta d’un procés de reducció del diftong decreixent a un sol del seus 

components. S’explica  per a la facilitació de pronúncia en els nuclis múltiples, en 

aquest cas el diftong /ei/ (VV) es redueix a /e/ (V) que és el component amb més pes del 

diftong. I la semivocal desapareix en palatalitzar la nasal.  

 
 
 

SIMPLIFICACIÓ DE GRUPS 
CONSONÀNTICS 

PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT 
tractor tɾəәˈto parlant E 
tractor tɾəәˈto parlant J 
tractor tɾəәˈto parlant K 
tractor tɾəәˈto parlant O 
tractor təәˈto parlant A 
tractor təәˈto parlant D 
tractor təәˈto parlant F 
tractor təәkˈto parlant H 
tractor təәkˈto parlant M 
tractor təәrˈto parlant I 
pastís pəәˈtis parlant L  
balcó bəәˈko parlant D 
balcó bəәˈko parlant E 
balcó bəәˈko parlant F 
balcó kəәˈpo parlant L 
carbó kəәˈβo parlant A 
carbó kəәˈβo parlant D 
carbó kəәˈβo parlant F 
timbals timˈbas parlant F 
timbal pi’mal parlant L 
esponja əәˈpɔnʒəә parlant E 
esponja əәˈpɔnʒəә parlant F 
esponja sˈpɔjəә parlant N 
bruixa ˈbuʃəә parlant D 
bruixa ˈbuʃəә parlant E 
bruixa ˈbutʃəә parlant F 



 

 

drac ˈdak parlant D 
drac ˈdak parlant H 
drac ˈdak parlant M 
drac ˈrak parlant O 
grua ˈɡuɡəә parlant D 
grua ˈɡuɡəә parlant E 
préssec ˈpesəә parlant D 
trena ˈnɛnəә parlant E 
trena ˈtɛnəә parlant M 
trena ˈtɛnəәs parlant D 
cromo ˈkomus parlant D 
cromo 'domu parlant L 
fred ˈfɛ parlant E 
fred ˈfɛt parlant D 
bleda ˈbɛðəә parlant D 
bleda ˈbɛðəә parlant E 
globus ˈɡɔβu parlant D 
ploma ˈpuməә parlant D 
classe ˈkase parlant D 
fletxa ˈpetʃəә parlant D 
fletxa ˈpitʃəә parlant E 
casc ˈkas parlant B 
casc ˈkas parlant D 
casc ˈkas parlant E 
casc ˈkas parlant F 
carn ˈkar parlant G 
carn ˈkar parlant H 
carn ˈkar parlant J 
carn ˈkan parlant A 
carn ˈkaɡ parlant D 
carn ˈkat parlant E 
carn ˈkarəә parlant F 
descalç dəәsˈkap parlant D 
llauna ˈʎanəәs parlant F 
llauna ˈjanəә parlant A 

 
 

La reducció de grups consonàntics s’explica per la dificultat de pronúncia 

d’aquests. És el procés que fa referència a dues consonants, que es troben en contacte 

dins la mateixa síl·laba i que es redueixen a un sol dels dos elements (o a dos en el cas 

d’un grup consonàntic triple). Bosch (1987) no diferencia la reducció dels grups 

consonàntics amb l’omissió de consonant codal abans d’un atac consonàntic, aquest 

fenomen, com passa en [pəәˈtis, bəәˈko, kəәˈpo, kəәˈβo, əәˈpɔnʒəә] és a dir, l’omissió de 

consonants en posició de coda és el més freqüent. Així doncs, no s’haurien de 

considerar com a reducció de grups consonàntics sinó d’omissió de consonant en 

posició de coda.   



 

 

 
 
 

METÀTESI 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT  
préssec ˈpɾiskəә parlant O 
préssec ˈpɾeskəә parlant E 
cromo ˈkomlus parlant A 
llauna ˈʎatnuəәs parlant B 
cafetera təәˈpeɾəә parlant L  

 
 

En la metàtesi s’observa una inversió de la seqüència normal de la síl·laba, en 

aquest cas, són inversions dins l’estructura sil·làbica [ˈpɾeskəә, ˈpɾeskəә]. En altres casos, 

com per exemple [təәˈpeɾəә, ˈʎatnuəәs, ˈkomlus] la inversió no és dins l’estructura 

sil·làbica sinó que prové d’un fenomen de paraula.  

 
 
 

COALESCÈNCIA  
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT  
mar ˈmaŋk parlant O 
pastís pəәsˈsir parlant F 
dilluns ˈduns parlant C 

 
 
 

La pronúncia de [ˈmaŋk] s’explica, en primer lloc, per una assimilació de la 

nasal que resulta el canvi de /ɾ/ per /ŋ/. En un segon estadi, aquesta nasal es realitza 

velar seguida d’oclusiva perquè prové de la baixada del vel del paladar que afavoreix 

una aproximació del dors lingual a la zona velar que es justifica més per l’abaixament 

del vel que no pas per l’elevació de la llengua. Això també ho trobem en pronúncies del 

tipus [‘tɾɛŋk, ‘roŋ]. 

En el cas de [pəәsˈsir] l’alternança de la /s/ a /r/ és un fet conegut que es dóna, a 

vegades, en les /s/ preconsonàntiques articulades dèbilment.  

[‘duns] hi ha hagut una elisió de la rima de la primera síl·laba, aquest procés 

també es pot trobar en el cas de Jep per Josep. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

EPÈNTESI DARRERA CONSONANT 
LÍQUIDA O NASAL A FINAL DE MOT 

PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT  
mar ˈmart parlant H 
mar ˈmart parlant I 
mar ˈmart parlant K 
mar ˈmark parlant J 
mar ˈmark parlant M 
mar ˈmank parlant O 
banc ˈbaŋk parlant B 
banc ˈbaŋk parlant C 
banc ˈbaŋk parlant H 
banc ˈbaŋk parlant J 
banc ˈbaŋk parlant K 
banc ˈbaŋk parlant M 
guant ˈɡwant parlant J 
iogurt λəәˈɣurt parlant I 
iogurt ʎaˈɣurt parlant D 
iogurt juˈɣurt parlant F 
iogurt juˈɣurt parlant G 
iogurt juˈɣurt parlant H 
iogurt juˈɣurt parlant K 
iogurt juˈɣurt parlant L 
iogurt juˈɣurt parlant M 
iogurt juˈɣurt parlant N 
iogurt juˈɣurt parlant O 

 
 

 L’epèntesi darrera consonant líquida o nasal a final de mot és més un fenomen 

dialectal, en el territori de Girona, que no pas un error fonològic. La pronúncia [‘mart, 

juˈɣurt i λəәˈɣurt] té a veure amb la reinterpretació d’una de les oclusions de la vibrant. 

El cas de [‘mark] s’explica igual que les anteriors però, també, per la posició elevada 

del dors lingual que és un requisit per a la pronunciació de la erra. La pronúncia [‘bank] 

s’explica perquè prové de la baixada del vel del paladar que afavoreix una aproximació 

del dors lingual a la zona velar que es justifica més per l’abaixament del vel que no pas 

per l’elevació de la llengua 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

EPÈNTESI FACILITADORA (En grups 
consonàntics) 

PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT  
trena ˈtəәɾɛnəә parlant I 
cromo ˈkəәɾomus parlant I 
casc ˈkasku parlant A 
casc ˈkasku parlant C 
casc ˈkasku parlant G 
casc ˈkasku parlant H 
casc ˈkasku parlant I 
casc ˈkasku parlant J 
carn ˈkarəәm parlant B 
llauna ˈʎatnuəәs parlant B 

 
 

Aquest procés es basa en la inserció d’una vocal, normalment de la neutra /əә/ 

enmig d’un grup consonàntic. Això és resultat d’un procés facilitador per a la pronúncia 

d’aquest i es pot veure en exemples com [ˈtəәɾɛnəә, ˈkəәɾomus]. Els casos del tipus 

[ˈkasku] se solen explicar per la pronúncia generalitzada [‘kasku] i provinent del 

castellà que no pas la pronúncia minoritària [‘kask]. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
D’acord amb Bosch només és viable classificar el cas de [ˈɡuɡəә] en aquest grup 

però sembla que és una estratègia per evitar les síl·labes sense obertura per poder 

realitzar l’estructura sil·làbica CV (consonant vocal). 

 

 

 

 

 

EPÈNTESI PER HIPERCORRECCIÓ 
PARAULA TRANSCRIPCIÓ PARLANT  
grua ˈɡuɡəә parlant D 
grua ˈɡuɡəә parlant E 
grua ˈɡɾuɡəә parlant A 
ploma ˈplomnəә parlant E 



 

 

 
7.- ANÀLISI DELS RESULTATS PER PARLANTS 

 

 
(S’ha adjuntat en un document a part. El pdf no admetia el format de les taules i el 

treball quedava dividit en tres parts. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8.- CONCLUSIONS  

 
La hipòtesi general d’aquest treball és si hi ha diferents aspectes de la 

pronúncia infantil que demanen unes estratègies articulatòries que no estan disponibles 

entre els tres i els quatre anys. Pel fet que la perícia o el control articulatori no és 

suficient per produir diferents fonemes.  

 

En un primer nivell, el que fa referència a l’estructura sil·làbica s’ha pogut 

observar que les codes se simplifiquen, ja que, la posició de coda sil·làbica és dèbil i 

especialment en posició final de mot perquè els mecanismes de producció de so 

(aerodinàmics) s’han esgotat. Pel que fa la posició inicial de mot encara no s’han creat 

les condicions aerodinàmiques suficients que han de permetre la producció dels sons.  

Les omissions de síl·labes àtones, tant a final com a inici, són dos processos que 

s’expliquen per la impossibilitat del nen de mantenir l’estructura de la paraula íntegra. 

L’omissió de les síl·labes àtones facilita la pronunciació i, òbviament, és més recurrent 

trobar-ne en les síl·labes àtones que en les tòniques, ja que les primeres aporten més 

informació acústica que en les segones.  

En aquest nivell també s’hi inclou la reducció de grups consonàntics ja que s’explica 

per la dificultat de pronúncia d’aquests. Les dues consonants, que es troben en 

contacte dins la mateixa síl·laba, es redueixen a un dels dos elements (o a dos en el cas 

d’un grup consonàntic triple). Bosch (1987) no diferencia la reducció dels grups 

consonàntics amb l’omissió de consonant codal abans d’un atac consonàntic, caldria 

fer-ho perquè és més freqüent el cas d’omissió de consonants en posició de coda que 

no pas la reducció de grups consonàntics.  

 

En un segon estadi, pel que fa l’estructura de mot es pot veure que hi ha 

processos que es referencien en les posicions més dèbils, és a dir, a inici i a final de 

paraula, un exemple clar és el cas de les despalatalitzacions que parteixen de la 

consideració del fet de la producció d’una consonant palatal que comporta un gest 

articulatori complex que requereix que dos articuladors actuïn de forma simultània. La 



 

 

poca destresa articulatòria, d’un nen de tres anys, impossibilita aquesta forma de 

producció. D’altra banda, les palatalitzacions d’un so sibilant respon a la combinació 

de dos fets; les dimensions reduïdes de la cavitat bucal en un parlant de tres anys i 

l’elecció del subjecte cap al contacte palatal, més ampli que l’alveolar, fa que hagi 

apuntat cap a una concentració dels seus esforços per assolir una configuració 

articulatòria que tingui com a resultat una fricció suficient. Un altre cas recorrent és 

l’oclusivització que deriva de la dificultat per produir una fricció, ja que, aquesta 

darrera, exigeix un equilibri complex de pressions aerodinàmiques i explica el pas de 

fricatiu a oclusiu com en les pronúncies [‘topa, petʃəә]. Un altre procés que també està 

condicionat per aquestes pressions és l’africació, aquest es relaciona amb una 

estratègia anticipatòria a la producció d’una fricativa, el parlant interromp el flux 

d’aire per garantir que la pressió intraoral sigui suficient per produir la fricció.  

 

En tercer lloc, i per finalitzar, hi ha processos referenciats en la producció dels 

sons. Els més freqüents es troben en la producció de /l/, /ɾ/ i /d/. Aquests tres fonemes 

presenten el mateix punt d’articulació per això es confonen tant sovint. El procés 

relatiu a la manca de lateralització, el gest articulatori correspon a la lateral ja que no 

s’ha mantingut durant prou estona com per garantir la percepció d’un so lateral, és a 

dir, el contacte ha estat massa breu i ha resultat una bategant. Al contrari, en la 

lateralització de la vibrant simple, el contacte de l’àpex i els alvèols s’ha mantingut 

durant un espai de temps excessiu, de manera que la bategant ha estat percebuda com 

una lateral. Aquest fenomen és més recurrent per la poca destresa que és pròpia de la 

parla infanti i que afavoreix en moviments poc àgils. La substitució de /ɾ/ per /d/ en el 

procés d’absència de vibrant simple s’explica igual que els anteriors però, a diferència, 

es produeix una oclusió total. L’oclusió es produida per la mateixa falta de perícia i 

per la tendència a buscar punts de suport durant la producció dels sons. El cas contrari 

a aquest fenomen és la substitució de /d/ per una líquida, en comptes de fer una 

oclusivització total el nen deixa passar l’aire pels costats tot i que també s’acomoda en 

el punt d’articulació, per això es percep una líquida i no pas una oclusiva.  

A més a més, un altre error molt freqüent en la pronúncia infantil parteix de la 

producció de sons complexes, per un costat hi trobem la pronúncia de /ɲ/ en el cas de 

[ˈleɲəә] per [‘reјnəә]. Com és sabut, la pronúncia de /ɲ/ és una fusió de /j/ + /ŋ/ i en 

aquest cas el parlant ha assimilat la semivocal i la nasal velar. Un altre procés molt 

recurrent és la semiconsonantització de líquides. En aquest cas només afecta a la 



 

 

líquida lateral /ʎ/, el fenomen es produeix, no tant pel caràcter de líquida sinó, més 

aviat, per la naturalesa palatal del so [ /l/ + /j/ ]. Essent les palatals sons complexos, és 

fàcil explicar que se simplifiquin en la parla infantil. Dels dors articuladors presents en 

una lateral palatal (el dors i l’àpex lingual) només un es preserva en la pronúncia final, 

així, el gest complex se simplifica en les pronunciacions.  

Un altre tipus de so complex són les africades, normalment, en la parla infantil, la 

desafricació té un pes molt important ja que es pot produir tant per la pèrdua de la part 

oclusiva de l’africada com per la pèrdua de la part fricativa d’aquesta. Tant en un cas 

com en l’altre es pot explicar per la dificultat que comporta una pronúncia africada que 

requereix una organització temporal precisa dels dos moments, oclusiu i fricatiu, del 

so.  

 

 En conclusió, al llarg d’aquest treball, s’ha pogut analitzar algunes de les 

estratègies articulatòries que dificulten la pronúncia correcta en nens de tres i quatre 

anys. També s’ha argumentat el perquè de la perícia no és suficient en els tipus de 

pronúncies analitzades. 

 

 En suma, es creu adient remarcar els casos  que Bosch (1987) denomina com a 

posteriorització i anteriorització. Caldria fer una revisió acurada d’aquesta 

classificació ja que els casos analitzats en aquest treball s’expliquen perfectament a 

través de processos assimilatoris. Per exemple, en l’apartat 6.2, les assimilacions 

labials són bidireccionals, és a dir, poden ser tant anticipatòries com retardatàries. És 

difícil justificar la denominació de Bosch (1987) a partir de la producció, al mateix 

temps, d’un procés i el procés invers. És per això, que caldria una anàlisi detallada de 

cadascun dels problemes que es presenten.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ANNEX I: QUADRES DE L’ALFABET FONÈTIC 

INTERNACIONAL 



 

 

 



 

 

 



 

 

LÀMINES DE LA PROVA DE DENOMINACIÓ  

 

  
 

 
  

 
  

   

 
  



 

 

  
 

   

   

   

 
  

   



 

 

   

 

 

 
 

 

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

FRASES D’AJUDA DE LES LÀMINES PER A L’EXAMINADOR 

 
1. XOCOLATA: És dolça i es menja per berenar. 

2. CAFETERA: la mama i el papa i fan cafè. 

3. AVELLANA: és un fruit sec, petit, que es menja amb l’ametlla.  

4. ABELLA: és l’animal que té ratlles negres i grogues i pot picar.  

5. CAMISA: se la posa el papa amb els pantalons i la corbata.  

6. CABANYA: és una casa de fusta per viure al mig del bosc o dalt d’un arbre.  

7. RELLOTGE: es fa servir per saber quina hora és.  

8. MADUIXA: És una fruita de color vermell que es menja amb nata.  

9. PALLASSO: n’hi ha al circ i et fan riure molt.  

10. PETXINA: n’hi ha a la platja.  

11. GIRAFA: és un animal que té el coll molt llarg.  

12. GALETA: són rodones o quadrades i dolces. Es mengen soles o xocades amb llet.  

13. CAIXA: serveix per guardar-hi coses.  

14. CASA: hi vivim a dins.  

15. MELÓ: és una fruita que es menja a l’estiu. S’assembla a la síndria.  

16. PERA: és una fruita molt bona semblant a la poma.  

17. SOPA: la mengem amb cullera perquè és líquida, es pren calenta i té fideus.  

18. GOTA: cauen del cel quan plou.  

19. COTXE: és molt ràpid i ens porta a per tot arreu.  

20. METGE: quan estàs malalt hi vas perquè et curi. 

21. GERRA: a dins i posem aigua per portar-la a la taula.  

22. BANYA: els braus i les cabretes en tenen al cap.  

23. LLUNA: es veu a la nit al cel, és l’amiga del sol.  

24. FADA: és molt bona i té una vareta màgica.  

25. CALAIX: obres el de l’armari i hi fiques coses.  

26. PARET: les cases en tenen moltes i es construeixen amb totxos. 

27. TRACTOR: el pagès el fa servir per llaurar el camp.  

28. XAROP: quan estàs malalt te’n donen perquè et posis bo i tu te l’has de beure.  

29. BONY: quan et fas un cop al cap te’n surt un. També es pot dir nyanyo.  

30. NEN: no és una nena, és un... 

31. MAR: és gran i té molta aigua. Hi naveguen els vaixells.  



 

 

32. PASTÍS: és molt dolç i el venen a les pastisseries. 

33. BALCÓ: hi pots sortir i veure el carrer.  

34. VAIXELL: navega pel mar.  

35. CARBÓ: és negre i si et portes malament te’n porten els Reis Mags.  

36. TIMBAL: es toca amb dos pals i fa pam pam.  

37. BANC: quan ets al carrer t’hi pots asseure.  

38. ESPONJA: es fa servir per fregar plats i és tova.  

39. BRUIXA: és una dona molt dolenta que a les fires té un tren i et dóna cops al cap amb 

una escombra.  

40. DRAC: és una animal que treu foc per la boca. 

41. GRUA: és un camió per portar cotxes. 

42. PRÉSSEC: és un fruit molt dolç que es menja a l’estiu.  

43. TRENA: és un pentinat que es fa a la cua dels cavalls.  

44. CROMO: en fem col·lecció i els enganxem en un àlbum. 

45. FRED: a l’estiu fa calor i a l’hivern fa... 

46. BLEDA: és una hortalissa molt semblant a l’enciam.  

47. GLOBUS: en podem comprar a les fires i volen molt amunt.  

48. PLOMA: els ocells no tenen pèls, tenen... 

49. CLASSE: és una part de l’escola on hi estàs amb els teus companys i professors. 

50. FLETXA: els indis en tiraven amb els arcs.  

51. CASC: es posa al cap quan anem amb moto o bicicleta.  

52. DILLUNS: és el primer dia de la setmana.  

53. CARN: n’anem a comprar a la carnisseria.  

54. DESCALÇ: es diu quan algú no porta sabates. 

55. GUANT: serveix per abrigar les mans quan fa fred.  

56. IOGRUT: en mengem per postres i és de llet.  

57. LLAUNA: a dins hi ha begudes. 

58. REINA: és la dona del rei.  
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