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El catala i I'angles són dues llengües de doble cate- 
goria2, en el sentit que oposen dos fonemes de realització 
oclusiva a cadascun dels tres llocs d'articulació: bilabial, 
dentoalveolar i velar. Aqui prescindirem de la realització 
aproximant3 de la serie sonora d'aquests fonemes cata- 
lans. 

El catala oposa fonologicament fonemes realitzats so- 
bretot com a sons oclusius no aspirats sords amb els co- 
rresponents sonors: p,t,k / b,d,g (p.e.: vi [bi], pi [pi]" L'an- 
gles, en canvi, basa el contrast entre aquestes dues series 
d'oclusius més aviat en la forca articulatoria (ctfortis))/ctle- 
nis)))5 que no pas en la presencia o absencia de sonoritat. 

1 Aquest treball és la versió corregida i ampliada del que vaig realit- 
zar al Departament de Fonetica de la Universitat de Londres (University 
College) el curs 1977-78. He d'agrair I'ajuda que en tot moment em pro- 
porcionaren, especialment, el Professor A. J. Fourcin, Director de la Secció 
de Fonetica Experimental de I'esmentat Departament, i Mr. A. W. Stone, 
ctChief Technicians del Departament de Fonetica i Lingüística de la 
ccSchool of Oriental and African Studiess de la mateixa Universitat. Per a 
I'ampliació, m'he servit d'una part de I'ajut que bmnium Cultural em con- 
cedí I'any 1979. 

2 Aqui seguim I'estudi de Lisker & Abramson (1 964)  on classifica les 
onze llengües estudiades en tres grups segons el nombre de categories 
d'oclusius (dues: angles, tres: corea, quatre: hindú). La llengua coreana, en- 
tre d'altres, té un sistema d'oclusius de tres categories per a cada lloc 
d'articulació, que podríem descriure aixi: no aspirat-fort (MEL negatiu molt 
baix) / lleugerament aspirat feble (MEL positiu baix) / aspirat (MEL positiu 
molt alt). Un parlant natiu culte de Seül, amb qui personalment vaig fer la 
prova, no distingia cap diferencia entre els nostres ccvis /bi/ i ccpis /pi/, o 
((va)) /ba/ i ccpaa /pa/, senzillament perque els sons oclusius amb que 
un parlant catala (o d'altres llengües rom8niques) realitza els fonemes 
/b/ i /p/ cauen dins la primera categoria fonologica del corea. Aquest fet 
pot donar una idea de la dificultat de I'aprenentatge d'una llengua d'a- 
questes característiques per parlants de llengües romdniques i viceversa. 

3 Sovint aquestes realitzacions s'han qualificat de ctfricativesr, p.e. 
Badia (1 968, pag. 1301, per citar un treball important. Un so fricatiu es 
produeix amb fricció entre els articuladors corresponents. Si la fricció no 
se sent, cosa que passa en la gran majoria dels casos, deixa d'existir, ja 
que és un fenomen primariament auditiu, i per tant el terme ((fricatiu)) re- 
sulta imprecís i immotivat. D'aquí ve que preferim ccaproximant)). Podríem 
adduir, a més, un altre argument, encara que secundari,: I'absencia de 
marques de fricció als espectrogrames, a diferencia deles que presenten 
altres sons fricatius. 

4 Per a la transcripció fonetica del catala fem servir els símbols de 
\'Alfabet Fonetic Internacional (IPA, 1979), per a la de I'angles seguim 
Gimson (1 9701, que basicament també fa servir I'AFI. Per a la transcripció 
fonolbgica adoptem el criteri fonetic o físic (v. p.e.: Hyman, 1975, pags. 
60-671 - -  - . , .  

5 Gimson (1 970, p8gs. 32 i 151). Lisker & Abramson (1 964, pags. 
385-387, 420)  consideren, pero, que aquesta dimensió de forca articula- 
tdria és un terme fonetic massa imprecís per ser Útil. 

Sovint I'aspiració s'usa en aquesta llengua per distingir 
cada un dels membres d'un parell homorganic (p.e.: be 
[bi:], pea [phi:]). 

L'objectiu d'aquest treball és determinar la separació 
de les dues categories d'oclusius en catala i angles i esta- 
blir les diferencies que des del punt de vista fonetic es dis- 
tingeixen entre ambdues llengües, per mitja del ((moment 
d'engegada/aturada laríngia)) (MEL/MAL, d'ara enda- 
vant). Aquest és un aspecte important del ((període larin- 
gi))6, que segons ha estat exposat per Lisker & Abramson 
(1964) i més recentment per Abramson (19751, pot 
constituir el factor més important per distingir conson8n- 
tics7 homorganics de tipus oclusiu. 

El MEL, segons aquests fonetistes nord-americans, és 
la ((relació temporal existent entre I'inici de la vibració glo- 
tal i I'obertura de I'oclusiu inicial)) (Abramson, 1977, pag. 
296).  Havent adoptat la convenció d'assignar el valor zero 
al moment de I'obertura de I'oclusió, la sonoritat observa- 
da abans de I'obertura, és a dir, durant I'oclusió, s'anome- 
na MEL negatiu (mesurat en mil.lisegons), i la manca de vi- 
bracions entre I'obertura i el comencament de la sonoritat 
del so següent MEL positiu, aixo és, aspiració. El MAL, en 
canvi, sera el període de temps que transcorre entre la 
cessació de vibracions laríngies, corresponents al vocalic7 
anterior (oclusiu sord) o a la primera part de I'oclusió 
(oclusiu sonor o semisord), i I'obertura de I'oclusió final, 
que pot ser audible, és a dir, acompanyada d'explosió o 
inaudible i per tant sense explosió8. 

Els esquemes següents il.lustren el MEL i el MAL d'al- 

6 MEL correspon a I'acrdnim angles VOT (Voice Onset Time), MAL a 
((Voice Offset Time)) i el ccperíode laringi)) a ccvoice timing)) o ctlaryngeal ti- 
ming)). 

7 Els termes més tradicionals de ((consonants i ccvocal)) són substi- 
tu'its aquí pels de ctconson8ntic)) i ccvoc8lic)) respectivament, per corres- 
pondre millor als termes fonetics (que no fonologies) de cccontoidw i ctvo- 
coidw (Pike, 1943, pags. 4 8  i 143). 

8 Cal tenir en compte, tal com distingeix Arnold (1966) la possible 
existencia de quatre fases en tot oclusiu: tancament, oclusió, obertura i 
explosió. L'explosió (terme auditiu) sempre suposa I'obertura de I'oclusió 
(terme articulatori), per6 aquesta no sempre va seguida d'explosió. D'altra 
banda, les dades acústiques sovint reflecteixen la sensibilitat de la ((mA- 
quina)) pero no necessariament la de I'o'ida. Amb aixo volem dir que no 
ens hem d'oblidar de la cinta magnetica i d'aquest sentit, que, al capda- 
vall, són els que tenen I'última paraula. Si a les figures s'especifica I'ober- 
tura de I'oclusió amb el terme ctexplosió~) volem indicar que I'obertura és 
audible. 



guns mots del catala i de I'angles (v. tambe les figs. 1, 2, 
3, 4, 6 i 7). 
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2. L'EXPERIMENT I ELS RESULTATS 

Aquest experiment acústic de producció d'oclusius 
s'ha portat a terme mitjancant glotogrames i espectrogra- 
mes (v. fig. 1 i 2 )  obtinguts amb el laringbgraf i I'espectro- 
graf respectivament. 

El primer és una mena de microfon de laringe disse- 
nyat i confeccionat al Departament de Fonetica de la Uni- 
versitat de Londres (University College) (Fourcin & Abber- 
ton, 1971) tot partint del metode de Fabre (1  95919. El 
material acústic constava d'enregistraments laringogra- 
fics i orals fets simultaniament sobre la mateixa cinta 
magnetica amb el laringograf i el micro oral respectiva- 
ment. Ambdós senyals acústics foren analitzats per sepa- 
rat, el procedent de tot I'aparell fonador, modificat pels or- 
gans supraglotals i recollits pel microfon oral (supraglotal), 
i el procedent Únicament de les vibracions dels plecs glo- 

tals i recollides directament pel laringograf (glotal). La se- 
paració dels dos tipus d'ones en permetria aleshores la 
comparació per treure'n les conclusions pertinents (v. fig. 
I )lO. 

L'espectrograf o sonbgraf utilitzat ha estat el ((Sona- 
Graph)), tipus 6061 B de la companyia ((Kay Elemetrics)) 
de Pine Brook, N.J. (EUA). Els espectrogrames s'han ob- 
tingut'sobre paper tipus (tB/65 Sonagram)) de la mateixa 
casa. A traves del metode espectrograficll, des que Pot- 
ter, Kopp & Green (1947) ens el van posar a I'abast, 
s'han realitzat innombrables estudis gracies a la gran 
quantitat d'aplicacions que se li han anat descobrintlz. En 
aquest treball els espectrogrames ens permetran de fer 
més pales el MEL i el MAL i les mesures que en treurem 
complementaran les dels glotogrames, que ara per ara 
són les més precises. A les figures 1 i 2 podem observar 
els dos tipus de procediments amb les mesures correspo- 
nents. Pel que fa als espectrogrames ens hem servit del 
sistema de filtres de pas ample de freqüencies: 300 ds . ,  
I'anomenat de banda ampla, que ens proporciona una mi- 
llor mesura del tempsl3. 

El material enregistrat correspon a 7 frases catalanes 
pronunciades dues vegades per dos parlants del dialecte 
central (la Srta. P. R. i el Sr. J. J.) i 6 frases angleses pro- 
nunciades tambe dues vegades per dos parlants de RP 
(((Received Pronunciation)): modelic dins I'estandard de 
I'angles britanic) (Miss F.C. i Mr. C.C.). Els quatre són cul- 
tes i amb edats compreses entre 2 5  i 30 anys. Tot i que 
es va procurar que fossin pronunciades amb naturalitat és 
inevitable que no ho siguin totalment ateses les condi- 
cions d'enregistrament. Aquest es va fer al Laboratori de 
Fonetica Acústica del departament esmentat abans, en 
una cambra anecoica amb una reverberació de menys de 
5 0  mil.lisegons. 

Es procura que tots els oclusius apareguessin en: 
1) Posició inicial de síl.laba davant de vocalic. 

a) Principi de frase. 
b) Interior de frase. 

2) Posició final de frase després de vocalic. 
A continuació figuren les frases en qüestió amb la co- 

rresponent transcripció fonologica4. Els fonemes, la realit- 
zació oclusiva dels quals estudiem, van subratllats. 

Seguidament es va escollir una de les dues frases re- 
petides, la que semblava més natural, i se'n va fer I'analisi 
espectrografica per mitja d'espectrogrames de banda am- 
pla, com s'ha dit anteriorment, i la laringografica dels 
oclusius que ens interessaven. Una selecció de glotogra- 
mes i d'espectrogramesl4 contrastats de les dues Ilen- 
gües es poden veure a les figures 1 i 2. A la resta de figu- 
res se separen els glotogrames dels espectrogrames cor- 
responents. Com es pot observar, els glotogrames mos- 
tren només I'oclusiu i part del vocalic posterior o anterior 
segons aquell sigui inicial o final de frase, és a dir, segons 

10 Sp (ctspeechs en angles) es I'ona supraglotal recollida pel micro 
oral. Lx (((Larynxa) es la glotal recollida pel laringbgraf. 

1 1  Una bona introducció al metode espectrografic es pot trobar a 
Quilis (1 960) i Cerda (1 972, pags. 25-69). 

12 Bjorn Lindblom durant la sessió plenaria inaugural del IXe Congres 
Internacional de Fonetica (Copenhaguen, 6 d'agost de 1979) va remarcar 
la gran importancia del paper jugat per I'espectrograf i el servei que enca- 
ra ens pot fer avui dia. A pesar d'aquesta referencia a I'encara no superat 
metode espectrografic, no se li'n va fer cap més, que jo sapiga, al llarg 
dels treballs presentats durant la resta del Congres. 

13 I mm. en la dimensió horitzontal de I'espectrograma representa 8 
mil.lisegons. 

14 Aquesta selecció correspon a les frases mes naturals dels parlants 
9 Sven Smith feu una crítica detallada d'aquest metode en la seva masculins. 

comunicació presentada al XVlle Congres Internacional de Logopedia i 15 Aquí hem prescindit de la naturalesa de la vocal contigua que po- 
Foniatria ICopenhaguen, agost 1977). titulada ctElectroglottographya. drla modificar, si de cas molt lleugerament. el valor del MEL. 



Guilders in a cap. (Florins en una gorra) 
/'g~Idaz~na'k~ep/ 
Dick rnissed the cab. (En Dick va perdre el taxi) 
/ 'd~k'm~st$a'k~eb/ 
Big and reasonably neat. (Gran i forca ben arreglat) 
I'brga nlri:zna blrlni:]/ 
Kith and kin are often in need. (Els parents i els amics es necessiten sovint) 
/'k~ean'k~narsfan~n'ni:d/ 
Tip hirn back! (Fes-lo caure enrera!) 
/'!~phlm'b&/ 
Pick up her bag! (Agafa-li la maleta!) 
/'p1kAph3:'ba?g/ 

# # cv- -vc # #  
9- -P 

Dic que té cap. 
/dik katekap/ 
Vingui, que potser hi cap! 
I'bingi / kaputseikapl 
Tip estic d'aquesta nit. 
I'tipastik ! dak~sfani t l  
Pic nou i solid. 
/pik j nauis:,lit/ 
Quin lloc tan bac! 
Ikinh:, kJambak/ 
Es mereix el cbstig. 
Iazmar~ga  lkastikl 
Guita com un cavall boig. 
Igitakomunka bahbotjl 

que interessi mesurar el MEL o el MAL. La porció d'es- Les mesures obtingudes amb les aniilisis de les 1 4  
pectrograma pertinent, en canvi, mostra I'oclusiu i el vo- frases catalanes i les 12 angleses s'especifiquen a la taula 
ciilic adjacent sencers. següent: 

1 ) MEL en posició inicial de sí/./aba 

a Principi de frase. 

ANGLES / P/ / b/ / t/ 1 d/ / k/ 1 91 
Mitjana 2 5 -3 7 5 0  -1 2 55 -1 7 
Amplitud 
de variació 161 3 4  -801 8 441 5 6  -301 8 481 6 4  -561 12 
Nombre d'unitats 
mesurades 3 3 4 2 3 3 

b) Interior de frase. 

3. CONCLUSlONS de separació és de 7 0  ms. (1 7/-53 i en angles de 52 
(42/-10). Ara bé, en posició inicial de síl.laba, sobretot si 

De les dades de la taula i del quadre de la Distribuci6 és thnica, I'angles tendeix a ensordir la realització dels fo- 
del MEL podem concloure: nemes /b, d, g/ i a aspirar fortament la dels fonemes /p, 

1) La separació entre les dues categories d'oclusius t, k/, i per tant es pot observar un desplacament del MEL 
de cada ordre articulatori en posició inicial de síl.laba és cap a la dreta. 
forca semblant en ambdues llengües: en catala la mitjana 1 8  e # silenci; # marca morfonem8tica. 



2) Com que la categoria /b, d, g/ en catala es realit- la de la categoria /p, t, k/ en catals, la qual cosa pot ser la 
za en general amb MEL negatiu oscil.lant entre la mitjana causa de no pocs malentesos en confondre ambdues se- 
de -107 i -8, i en angles entre -37 i 16, molt sovint la ries de fonemes sobretot en relació amb parells mínims i 
realització d'aquesta categoria en angles coincideix amb sense un context que faci palesa la naturalesa del fonema. 

2) MAL en posició final de frase 

"Segons Lisker & Abramson (1964). 
""Sonoritat continua. 

3)  El fet universal que representa I'augment del valor 
del MEL a mesura que avancem de I'ordre bilabial al velar. 

4) En catala I'oposició entre les dues series d'oclu- 
sius es pot basar generalment en la presencia o absencia 
de sonoritat, mentre que en angles I'absencia de sonoritat 
es dóna en les dues categories (a /p, t, k/ predomina el 
MEL positiu alt: aspiració, i a /b, d, g/ el MEL negatiu o 
positiu baix: absencia d'aspiració) confirmant-se, conse- 
güentment, que mes aviat la forca articulatdria i I'aspira- 
cio (ambdós factors són difícilment separables) en són els 
trets distintius1 6. 

Pel que fa al MAL, en catala sempre s'inicia amb la 
cessació de les vibracions del vocalic contigu a I'oclusiu 
final, de manera que sempre tindrem oclusius sords i per 
consegüent en aquest context es neutralitzaran17 les 
dues categories. L'angles, en canvi, relaciona la duració 
del vocalic precedent amb el MAL en proporció inversa, 
és a dir, el vocalic que precedeix un oclusiu amb MAL in- 
ferior al període d'oclusió (ensordit o semisord) és mes 
llarg que el que precedeix un oclusiu amb MAL equivalent 
al període d'oclusió. En aquesta llengua la duració del vo- 
calic precedent sol ser mes rellevant que no pas la natura- 
lesa, sorda o semisorda (mai no es completament sonor) 
de I'oclusiu final (v. fig. 8). 

A continuació il.lustrarem el que acabem de dir al 
paragraf anterior. 

"cab" 
/- hbk#/ 

, -, 
"capn ( i n d e f i n i t )  "cap" (verb)  
/- kap##/ /- kap#/ 

I- 184 . 140 
v o c u i c  . MAL 

8 176 . lndA 
voc td i c .  MAL 

Com en el cas dels oclusius inicials, el parlant catala 
aquí també pot confondre les dues categories d'oclusius 
en angles. En posició final estara predisposat a realitzar de 
la mateixa manera els dos fonemes de cada ordre articu- 
latori, fent coincidir sempre el MAL amb el període d'oclu- 
sió. 

L'experiment es podria completar amb un nombre su- 
perior d'informants i d'unitats a mesurar, és a dir, en con- 
textos mes variats i ((camuflant)) millor el so que ens inte- 
ressa. En segon lloc, aquest experiment acústic (de pro- 
ducció) es podria ampliar amb un altre de percepció, per 
tal d'esbrinar, o, mes aviat, confirmar si el MEL i el MAL 
són rellevants i suficients, des del punt de vista perceptiu, 
per a la distinció de les dues categories d'oclusius del ca- 
tala. Aquest segon experiment s'hauria de realitzar per 
mitja del llenguatge sintetic, com s'ha fet en estudis d'al- 
tres llengües (Lisker & Abramson, 1964, pag. 420-21; 
Abramson & Lisker, 1965; Lisker & Abramson, 1970; 
Abramson & Lisker, 1 973). 

Esperem, perd, que el treball hagi estat una contribu- 
ció valida per a I'estudi acústic d'una parcel.la, encara que 
minsa, del consonantisme catala i per a a fonetica aplica- 
da a I'ensenyament (i aprenentatge) de cadascuna de les 
dues llengües als parlants de I'altra. 

16 Amb experiments acústics i de percepció (Davidsen-Nielsen, 
1969)  s'ha demostrat que si en angles desapareix I'aspiració, com en el 
cas de /s/ seguida d'un oclusiu, aquest es tendeix a identificar més aviat 
amb /b. d, a/ b e . :  Spain, stone, etc.). En aquest context les dues catego- 
ries es neuGaliGen. 

17 Segons el criteri funcional del fonema, adoptat per I'Escola de Pra- 
ga, en aquest mateix context I'oposició fonematica deixa de ser operativa, 
és a dir, es neutralitza, i sempre apareix, doncs, I'anomenat arxifonema, de 
realització sorda en catala 



RESUM: 

Aquest estudi presenta un experiment acústic que té 
per objectiu establir la naturalesa de la relació entre un 
aspecte important de I'activitat glotica (període laringi), 
com és ara el moment d'engegada i aturada laríngia (MEL 
i MAL): ((la relació temporal entre I'inici de les vibracions 
glotals i I'activitat acústica de I'articulació supraglotal)), i 
la separació de les dues categories d'oclusius de I'angles i 
del catala (b, d, g/p, t, k), que es diferencien considerable- 
ment des del punt de vista fonetic, de realització. S'estu- 
dien els oclusius en posició inicial de sklaba (CV-) davant 
de vocal, al principi i a I'interior de la frase, i en posició fi- 
nal, darrera vocal (-VC). S'ha realitzat per mitja d'espec- 
trogrames de banda ampla i glotogrames. 

SUMMARY: 

This is an acoustical experiment which aims at deter- 
mining the nature of the relationship between an impor- 
tant aspect of laryngeal timing, that is, voice, or rather, la- 
rynx onset time (LOT): ccthe temporal relation between the 
onset of glottal pulsing and features of supraglottal articu- 
lation)), and the separation of the two  plosive categories 
of English and Catalan, which differ considerably from a 
phonetic point a view. It is limited to  syllable-initial posi- 
tion before vowels (CV-) in both initial and non-initial po- 
sition in the sentence, and after vowels (-VC) in final posi- 
tion. In the latter case we are actually dealing with voice 
offset time. Measurements were made on wide-band 
spectrograms and laryngograms. 
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