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Anàlisi descriptiva de com la formalitat de l’estàndard influeix en la realització de la lateral palatal. 
Estudi dels casos de pèrdua de la iodització històrica a partir d’un corpus de mitjans de comunicació 
mitjançant l’aplicació del programa d’anàlisi multivariable Goldvarb per determinar la influència tant 
de factors interns (lingüístics) com d’externs (socials i estilístics). 

 

 

 

Descriptive analysis of the way in which the pronunciation of the palatal lateral is affected by the 
formal nature of the standard variety of catalan. Study of the cases of loss of “iodització” (a phonetic 
phenomenon in which people adopt /j/ in some specific sounds that developed to /λ/ in the rest of the 
region) in a corpus of TVs and radio recordings using the Goldvarb multivariable analysis program to 
determine the influence of both interval (i.e. linguistic) factors and external (i.e. social and stylistic) 
ones. 

 

 
 

                                                 
♣ Aquest working paper s’emmarca en l’àmbit de recerca de Variació Lingüística del programa de 
doctorat de Lingüística Aplicada bienni 2000-2002 de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada 
de la Universitat Pompeu Fabra. 
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La variació a l’estàndard de la lateral palatal al català de Mallorca, Menorca i Eivissa 

1 Introducció 
 
1.1  Àmbit de recerca i objectius 
 
Partim d’un enfocament de llengua funcional que implica que una llengua està 
estructuralment marcada per l’ús que se’n fa en la societat, que és un producte del 
món social que ens envolta, això vol dir, per tant, que certes formes o usos lingüístics 
comporten un efecte social. 
 
Partim també de la premissa que la comunitat de parla és heterogènia, que inclou un 
espectre ampli de variants, estils i dialectes; que cap parlant no té només un estil o 
una varietat i que aquests estils poden ordenar-se en una escala lineal, segons el grau 
d’atenció que el parlant dediqui a la parla. 
 
Entenem també que la consideració de factors interns i externs és estrictament 
necessària a l’hora d’explicar determinades ocurrències tant quant a la seva estricta 
existència com al grau de freqüència. 
 
Ens interessa sobretot l’efecte social i lingüístic de l’estandardització, com la 
formalitat de l’estàndard influeix en la realització, en aquest cas, de la lateral palatal, 
ja que l’estàndard implica un grau d’atenció a la parla molt alt.  
 
L’objectiu final a partir de l’anàlisi d’aquesta variable concreta és veure quin és el 
grau d’implantació de l’estàndard a les Illes Balears, quina és la concepció de 
l’estàndard que tenen els parlants dels mitjans de comunicació propis i quin grau 
d’atenció hi dediquen. 
 
Al nostre país els mitjans de comunicació tenen un paper important en la formació de 
l’estàndard, ja que des de sempre aquest model de llengua ha estat bastant controlat, 
amb una tendència bastant uniforme pel fet de només tenir una televisió pública feta 
des de Barcelona. L’aparició posterior d’altres cadenes controlades des d’altres punts 
ha fet que s’hagi diversificat molt l’estàndard, de vegades d’una manera molt 
intencionadament exagerada. 
  
Considerem, en principi, que l’estàndard és una mostra de parla controlada però que 
també reflecteix en cert grau els canvis que es produeixen en la variant vernacle, la 
més espontània del parlant, i ens serveix molt bé per veure el grau d’acceptació o 
d’esforç que requereixen les normes. 
 
 
1.2 La importància de la diacronia en la llengua actual. «The child as a 

linguistic historian» de W. Labov (1989: 85-97) 
 
Un dels arguments més forts per a la separació de lingüística sincrònica i diacrònica 
és que els nins no coneixen la història de la llengua que aprenen. Segons aquests 
corrents, la lingüística històrica és irrellevant per a l’estudi de la lingüística 
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sincrònica. Recentment, les investigacions dels patrons de variació de la producció 
lingüística mostren que aquest principi no és tan sòlid com sembla. Labov ens mostra 
com, en molts de sentits, el nin que aprèn la llengua és un perfecte historiador de la 
llengua. I un exemple d’això pot ser també el nostre objecte d’estudi: el nin que aprèn 
a parlar la llengua no sap que ha de pronunciar amb /j/ determinades paraules perquè 
tenen un determinat mot predecessor en llatí. No ho sap i sí que ho sap, perquè no 
s’equivoca. 
 
És clar que el nin aprèn inherentment la història de la llengua mentre aprèn a parlar. 
Cada construcció, cada paraula, cada so del seu dialecte local són el producte d’una 
evolució històrica. En general, qui aprèn la llengua no sap d’on vénen aquests residus 
històrics i sovint no podem explicar què ve de què, però això no vol dir que no ho fem 
funcionar perfectament. 
 
A tot això s’hi ha d’afegir la reflexió que fa Labov a partir d’un estudi de Payne: els 
nins reflecteixen en primer lloc els contextos de variació social i estilística i després 
els contextos gramaticals específics de la llengua i els contextos articulatoris. És a dir, 
els nins reflecteixen els patrons de variació preservats històricament. 
 
 
2 Variables 
 
2.1  Regla variable 
 
En principi havíem considerat dues regles variables diferents perquè volem estudiar 
dos fenòmens diferents: per una banda, la pèrdua de la iod en determinades paraules 
per la palatal, considerada més estàndard; i de l’altra, la pèrdua de la palatal en 
general com a so distintiu de la llengua que hem observat en algunes ocasions i que 
volem saber si arriba a ser general fins i tot en un registre formal i sota la influència 
de quins factors es produeix. 
 
Però ha calgut concretar l’abast del treball i centrar-nos només amb una regla 
variable, que és la següent: 
 
1. /j/  /λ/  /factors lingüístics 
   /factors estilístics 
   /factors socials 
 
2.2 Variable dependent 
 
A les Balears i a part del dialecte central —en recessió— és freqüent que en 
correspondència amb algunes ll de l’escriptura es pronunciï /j/ (consell o fill 
pronunciats consei, fii) o no es pronunciï cap so (vella o ulleres pronunciats vea, 
ueres). Aquest fenomen es denomina iodització. No s’ha de confondre la iodització 
amb el ieisme, que consisteix en la pronunciació de totes les ll com a i (*Maiorca, 
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iuna o cavai per Mallorca, lluna o cavall), per incapacitat del parlant de distingir els 
dos sons. 
 
La iodització es dóna en els casos en què la ll prové dels grups llatins C’L, G’L, LE o 
LI: ull (OCULU), palla (PALEA), fulla (FOLIA), rella (REGULA). Aquesta /j/ 
producte de la iodització desapareix completament: 
 
— per tot el territori, si està en contacte amb un e tancada (per exemple, a cullera, 

vella, ulleres, etc.) 
— A Menorca, i comarcalment a Mallorca, entre vocals (parella, palla, senalla, 

cella, etc.). 
 
Segons les Propostes per a ús públic de la llengua a Mallorca (Alomar i al. 1999: 79-
80), la iodització no s’ha de reflectir en els registres orals molt formals ni en 
l’escriptura. L’emmudiment total d’aquesta i producte de la iodització no és 
recomanable en els registres que siguin mínimament formals.  
 
Coromines (1974: 94-105) també indicava ja en un capítol sobre l’elocució catalana 
en el teatre i en la recitació que havíem de dir vull i cella i no vui i ceia.  
 
La importància de l’escriptura i, en els darrers anys, dels mitjans de comunicació a 
l’hora d’estandarditzar la llengua ha fet que de cada vegada la gent tingui menys 
consciència històrica de quines són les paraules que ioditzen, cosa que fa que les 
indicacions de Francesc de Borja Moll als anys 60 (Moll 1968: 66-68) ja hagin quedat 
bastant obsoletes:  
 

«Quan escrivim literàriament, és a dir fora dels escrits familiars o de to 
vulgar, hem d’escriure amb ll el so de i semivocal o semiconsonant en 
aquelles paraules que s’escriuen amb ll en el català continental, com són, 
per exemple: abella (pronunciat abeia o beia), genoll (pronunciat genoi), 
fonoll (pronunciat fonoi), gargall (pronunciat gargai), cascall (pronunciat 
cascai), aparellar ( pronunciat apareià), fill (pronunciat fii o fi), conill 
(pronunciat conii o coní), ull (pronunciat ui) [...] 
 
Per conèixer quins són els casos en què convé escriure ll en lloc de la i 
que pronunciam, hi ha aquestes regles: 
 

1. Escriurem amb ll aquelles paraules que en les respectives 
similars castellanes tenen j o ll allà on nosaltres pronunciam i 
diftongal (abeja, oreja, hinojos [...]) 

2. Escriurem amb ll aquells mots que sien formats d’una rel i el 
sufix –ai o –ia (aturall, ventalls, rialla [...]) 

3. Escriurem amb ll aquests mots: mall, crestall, rovell, ventrell, 
setrill, etc.»  

 
Ara el parlant reconeix perfectament quins mots amb iodització ha d’evitar en 
contextos formals de tal manera que el que podem intuir és un procés de canvi 
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lingüístic cap a una pèrdua de la iodització històrica també en col·loquial, observació 
que tindrem en compte per a treballs posteriors.  
 
Recasens (1991: 322, 323) explica el canvi fonètic en marxa al Principat de 
substitució de /j/ per /λ/ i constata que s’explica per raons de prestigi i, en 
conseqüència, progressa entre els parlants més joves i més instruïts. 
 
Les variants tingudes en compte en la regla que estudiarem són les següents: 
 
Variants  /j/  
    /λ/ 
 
2.3  Variables independents 
 
2.3.1 Factors interns 
 
Posició en el mot interna final  
Context fonològic posterior pausa vocal central o posterior  vocal anterior consonant 
Context fonològic anterior  vocal central o posterior vocal anterior  
Forma gramatical nom comú nom propi verb adjectiu 
Tonicitat síl·laba tònica síl·laba àtona 
Freqüència del mot culte  col·loquial 

 

 
2.3.1.1  Posició 
 
Tenim en compte només les posicions interna i final de la palatal en el mot, ja que és 
impossible un cas de iodització en una palatal a començament de mot.  
 
2.3.1.2 Context fonològic posterior i anterior 
 
És obvi que a l’hora d’articular un so tant els sons anteriors com els posteriors hi 
influeixen. Tant al context anterior com posterior hem diferenciat entre vocal central 
o posterior i vocal anterior per tenir present d’alguna manera la influència de la i i de 
la e, que fan que la iod procedent de iodització caigui completament.1 

 

El fet que el context sigui una vocal o una consonant també influeix en el fet que 
l’articulació de la palatal sigui més fàcil o més difícil. 
 
2.3.1.3  Forma gramatical 
 

                                                 
1 La /j/ producte de iodització desapareix: pertot, devora e tancada (cullera, vella, ulleres) i i (fill, 
conill); a Menorca i comarcalment a Mallorca, entre vocals (parella, senalla, cella). Aquí tendrem en 
compte els casos en què desapareix per tot el territori, ja que creiem que aquests contextos afecten el 
procés de substitució que analitzam.  
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La forma gramatical és un grup de factors important perquè es pot relacionar amb la 
freqüència del mot en el conjunt del discurs i perquè sobretot la distinció entre nom 
comú i nom propi pot influir en l’aparició de la regla variable, cosa que ja explicarem 
a les hipòtesis. 
 
2.3.1.4 Tonicitat 
 
La tonicitat no és tinguda en compte a cap hipòtesi concreta però és un factor fonètic 
molt important en el conjunt dels estudis d’altres variables i hem volgut saber si era 
restrictiu de la nostra regla concreta. 
 
2.3.1.5 Freqüència del mot 
 
És important per a l’aplicació d’una regla fonètica d’aquestes característiques tenir en 
compte la freqüència del mot. És a dir, si és un mot que apareix sovint al discurs o és 
un mot que no és gaire habitual. Segurament, els mots més freqüents al discurs 
tindran més tendència a conservar la variant més vernacle i els menys freqüents seran 
més estàndards. 
 
2.3.2 Factors externs 
 
sexe home Dona 
edat <40 >40 
procedència del locutor urbà Rural 

 

Subdialecte Mallorca Menorca Eivissa 
formalitat del text Informal Formal 
Control lingüístic sí No 
Mitjà d’origen ràdio televisió 

 

 
2.3.2.1 Factors socials: sexe, edat 
 
Pel que fa al sexe, aquest grup de factors no té cap hipòtesi inicial però tenint en 
compte la importància que té en els estudis de variació, l’hem inclòs a l’estudi per 
fer-ne les observacions pertinents. 
 
D’edat, només n’hem tingut en compte dos grups, que comparat amb d’altres estudis 
resulten massa poc definits, perquè hem observat una diferència pel que fa a 
l’adopció d’aquest tret de l’estàndard entre la gent d’aquestes edats i ho volem 
constatar a grans trets.  
 
2.3.2.2 Procedència del locutor 
 
Gran part dels nostres informants són d’origen urbà, però tenim en compte aquest 
grup de factors perquè presuposam que els d’origen rural mantindran més la 
iodització, és a dir afavoriran menys el canvi. 
 
2.3.2.3 Subdialecte del locutor 
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La diferència entre aquests tres dialectes, que correspon cada un a una illa diferent, fa 
que sigui impossible parlar d’un dialecte balear únic i que sigui necessari considerar-
lo un grup de factors important, ja que creiem que a cada un el parlant tindrà una 
adaptació a l’estàndard diferent. De fet, en el cas de la iodització, a Menorca es dóna 
el cas de pèrdua total de la /j/ e més casos que a les altres illes.2 
 
2.3.2.4 Formalitat del text 
 
La formalitat del text és presentada com a hipòtesi general, ja que té molt a veure amb 
la implantació de l’estàndard. La formalitat, en aquest cas, està molt relacionada amb 
el fet que hi hagi o no guió, és a dir que el locutor llegeixi o no, perquè consideram 
que és una dada important a l’hora de graduar la formalitat de la parla oral i perquè 
marca el grau més important de tensió. Distingim entre textos formals i informals, 
però sempre hem de tenir en compte que és la informalitat d’un mitjà de comunicació 
i no és equivalent a una conversa col·loquial, ja que sempre hi ha més tensió.  
 
2.3.2.5 Control lingüístic  
 
És important saber si el mitjà de comunicació del qual procedeixen les dades 
analitzades té el control oral d’un assessor lingüístic o no. És clar que un locutor 
sense control d’un assessor tindrà una modalitat de parla més espontània i, per tant, 
més poc estàndard. 
 
2.3.2.6 Mitjà de procedència 
 
A l’hora d’analitzar la formalitat i el grau de tensió del locutor també és important el 
mitjà a través del qual emet. 
 
 
3 Hipòtesis 
 
3.1 Hipòtesi general 
 
L’estàndard marcarà un grau més tens de realització i, per tant, en casos de iodització 
(quan procedeix de C’L, G’L, LY del llatí vulgar), el so /λ/, de més prestigi, 
substituirà el so /j/ en l’estàndard oral.3 
 
3.2 Hipòtesis específiques 
 

                                                 
2 La /j/ producte de la iodització desapareix a Menorca i comarcalment a Mallorca, entre vocals 
(parella, senalla, cella). 
3 La Proposta d’Estàndard Oral de l’Institut d’Estudis Catalans diu «és admissible en l’àmbit general, 
però només en registre informal, pronunciar com a i la ll de mots com cella (pron. ceia), ull (pron. ui), 
palla (pron. palla), característica dels parlars orientals, singularment baleàrics.» 
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Després d’observar bé el material, hem afegit les següents hipòtesis específiques que 
fan referència a les variables independents que hem tingut en compte, tant de factors 
interns com d’externs. Pel que fa als factors interns, hem de tenir present que 
l’espectre acústic i les transicions vocàliques de /λ/ són similars a les de /j/ i que, per 
tant, el context fonològic no serà excessivament influent. 
 
1. Es tendirà més a la forma estàndard, és a dir a l’aplicació de la regla /j/>/λ/ més 

en posició interna que en posició final, sobretot entre vocals. Per a la formulació 
d’aquesta hipòtesi hem tingut en compte el grau de tensió en l’articulació de la 
palatal. Sembla que s’estandarditzarà més fàcilment la /λ/ de conselleria (que 
trobam en tots els exemples amb /λ/ també perquè és un mot culte) que la d’ull.  
 

2. Els casos de pèrdua total de la /j/ procedent de iodització4, és a dir en contacte 
amb una i o amb una e (anterior o posterior), serà més difícil que s’apliqui la regla 
/j/>/λ/, sobretot en els exemples més informals. 
Sembla que per al parlant és molt més difícil fer la palatal de cullera (que per tot 
es pronuncia /kuera/) o la de fill (que es pronuncia /fii/) que la de treball 
(pronunciat treba/i/ o treba/λ/), ja que en els primers casos ha perdut totalment el 
punt d’articulació de la palatal. 

 
3. Si tenim en compte, com hem explicat a la hipòtesi anterior sobre la pèrdua total 

de la /j/ procedent de iodització, que a Menorca és on trobam més casos d’aquesta 
pèrdua, podem preveure que a Menorca és on trobarem menys tendència a 
l’aplicació de la regla, és a dir, menys presència de la forma estàndard /λ/.  
 

4. El grau de formalitat condicionarà la pèrdua o no del so /j/ vernacle en els casos 
de iodització: a més formalitat, més freqüència del so /λ/. Sobretot condicionat 
per la lectura o no dels textos, que fixen la forma escrita per sobre de la forma 
oral. La influència de la forma escrita fa que quasi sempre es faci la palatal. 

 
5. Els noms comuns tendiran més a l’estandardització que els noms propis (llinatges, 

topònims, malnoms, etc.), transmesos sempre oralment i amb poca consciència de 
forma escrita. 

 
6. Les paraules d’adquisició més recent, més cultes i, per tant, menys freqüents al 

discurs aplicaran més la regla variable /j/>/λ/ que els mots més col·loquials. Per 
exemple, el mot conseller, més culte i d’adquisició molt més recent que l’adjectiu 
vell, tendirà més al canvi cap a la palatal. 

 
7. L’edat del locutor influirà a l’aplicació de la regla. Com que és un canvi explicat 

per raons de prestigi, un parlant jove, més influït per l’estàndard als mitjans de 
comunicació i a l’escola, aplicarà molt més sovint la regla estandarditzadora 
/j/>/λ/ que un parlant vell.  

 

                                                 
4 La /j/ producte de iodització desapareix: pertot, devora e tancada (cullera, vella, ulleres) i i (fill, 
conill); a Menorca i comarcalment a Mallorca, entre vocals (parella, senalla, cella). 
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8. La procedència urbana o rural del locutor sembla que també ha d’influir en 
l’aplicació de la regla, un locutor d’origen urbà encapçalarà el canvi /j/>/λ/ perquè 
rep més influència de l’estàndard. 

 
9. El fet que hi hagi assessors lingüístics a la cadena influirà en el grau 

d’estandardització. Si hi ha assessor, hi ha més consciència de l’estàndard i, per 
tant, menys iodització. Per exemple, en un mitjà de comunicació amb un assessor 
lingüístic que controla la producció oral del locutor, la parla serà més tensa i per 
tant hi haurà més produccions estàndards amb /λ/. 

 
4 Nivell de realització 
 
4.1 Corpus 
 
Hem triat una mostra representativa de llengua dels mitjans de comunicació de les 
illes Balears, amb locutors de totes les illes, però sobretot de Mallorca, a causa de la 
major representativitat que tenen en aquestes emissores, i amb locutors de ciutat i de 
la part forana, amb també més presència de locutors de la capital. 
 
Partim d’una mostra de 31.698 mots que conté: una mostra de l’any 1999, amb breus 
enregistraments de tots els mitjans de comunicació en català de les Illes en aquell 
moment; dues mostres de l’any 2001, una de Somràdio, controlada per la Conselleria 
de Cultura del Govern de les Illes Balears, i una de la desconnexió de TVE a les Illes 
Balears, ambdues amb un acurat control lingüístic, i una mostra d’una ràdio local de 
Menorca: ràdio Es Castell. Totes aquestes mostres s’han extret i gestionat a través del 
corpus oral RETOC de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la 
Universitat Pompeu Fabra. (De Yzaguirre 2000) 
 
Mostra Nombre de mots Nombre de mots diferents 

Mostra 1999 11.371 2.858 

Mostra TVE2001 1.965 807 

Mostra Som2001 15.369 2.910 

Mostra Ràdio Es Castell 2.993 678 

 

Es tracta d’unes mostres bastant riques lèxicament, cosa que podem observar en el 
nombre de mots diferents, que ens indica que hi ha pocs mots repetits en proporció.  
 
Del total de mots d’aquest corpus només hem tingut en compte les ocurrències de 
mots amb lateral palatal procedent dels grups llatins C’L, G’L, LE, LI, és a dir els 
casos de mots que ioditzen, per això el nombre de paraules a partir del qual hem 
realitzat l’estudi és de 125. 
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Hem tingut en compte les següents dades referents als locutors que necessitarem per a 
la consideració dels factors externs: el sexe, la procedència, la temàtica del programa, 
la formalitat, el fet de ser de la televisió o de la ràdio i si hi ha control lingüístic o no 
a l’emissora. Aquesta és la nostra base de dades de locutors actual: 
 
 Id. sexe procedència Temàtica programa mitjà 

1 01 H Menorca (Es Castell) magazine Ràdio 
2 02 H Eivissa comentaris reportatge TV 
3 AP H Mallorca Informatiu TV 
4 AS D Mallorca programa d’entrevistes TV 
5 CB H Mallorca (Palma) Entrevistat Ràdio 
6 CG D Mallorca (Palma) Informatiu  TV 
9 CM D Mallorca (Palma) Informatius-agenda Ràdio 
10 CO H Mallorca (Algaida) Informatius-agenda Ràdio 
11 CR D Mallorca (Palma) Programa entrevistes TV 
12 CV D Mallorca (Palma) Informatiu TV 
13 EM D Menorca informatius TV 
14 ES D Mallorca (Palma) Informatiu TV 
15 EV D Mallorca (Palma) ràdio fórmula Ràdio 
16 J H Barcelona Informatiu Ràdio 
17 JC H Mallorca (Palma) Esports TV 
18 JO H Mallorca (Palma) Informatiu TV 
19 MA D Menorca (Es Castell) Convidada magazine Ràdio 
20 MC H Mallorca (Llucmajor) Informatiu Ràdio 
21 NA D Mallorca (Pollença) Informatiu TV 
22 PB H Mallorca (Palma) Informatiu-agenda Ràdio 
23 PLF H Mallorca (Palma) ràdio fórmula Ràdio 
24 PP H Menorca (Maó) Informatiu Ràdio 
25 PS H Mallorca (Palma) ràdio fórmula Ràdio 
25 RJ H Mallorca (Palma) Informatiu TV 
27 SV H Mallorca Informatiu TV 
28 TI D Eivissa reportatge TV 
 
4.2 Proposta de codificació 
 
A l’apartat 2, en què hem explicat les diferents variables independents que hem tingut 
en compte ja hem explicat que la variables independents eren els factors o grups de 
factors que es correlacionen amb la variable dependent. Consideram que tots aquests 
factors que ara explicarem són rellevants en la nostra observació preliminar per 
entendre millor la variable. Hem tingut en compte factors lingüístics (interns) i factors 
socials i estilístics (externs). 
 
La codificació de les dades és una passa posterior a l’estudi sociològic i l’observació 
a fons de la comunitat de parla. S’han de codificar les dades les dades correlacionant-
les amb els factors i contextos sociolingüístics, estilístics i socials que s’han avançat 
com a hipòtesis i que es corroboraran o no a través del tractament adequat de les 
dades.  
 
Per a codificar les dades que després introduirem al programa d’anàlisi multivariable 
hem atorgat una lletra a cada un dels factors, que estan numerat del 0 al 14 (el 0 és la 
codificació de la variable dependent). 
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0. Variable dependent 
/λ/  __________________________________  (e) 
/j/         __________________________________   (i) 
 

1. Posició 
Posició interna   ___________________________ (I) 
Posició final       ___________________________ (f) 
 

2. Context fonològic posterior 
Pausa  ___________________________________  (p) 
Vocal central o posterior (neutra, a, o, u) _______   (o) 
Vocal anterior (e, i) ________________________   (e) 
Consonant  _______________________________  (k) 
 

3. Context fonològic anterior 
Vocal central o posterior ____________________  (O) 
Vocal anterior ____________________________  (E) 
 

4. Forma gramatical5 
nom comú  _______________________________  (c) 
nom propi  _______________________________  (p) 
verb  ___________________________________ (v) 
adjectiu  _________________________________  (a) 
 

5. Tonicitat 
síl·laba tònica _____________________________ (s) 
síl·laba àtona  _____________________________ (n) 
 

6. Freqüència del mot 
+culte ___________________________________ (c) 
+col·loquial ______________________________  (o) 
 

7. sexe 
    home  ____________________________________ (h) 
    dona  ____________________________________ (d) 
 
8. edat 

<40 anys __________________________________  (j) 
>40 anys __________________________________  (v) 
 

9. Lloc de procedència del locutor: 
Urbà _____________________________________  (u) 
rural ______________________________________ (r) 
 

                                                 
5 Havíem tingut en compte la forma gramatical pronom, però al final no l’hem considerada 
representativa: no trobam cap ocurrència que ioditzi i sigui pronom.  
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10. Subdialecte 
Mallorca ___________________________________ (m) 
Menorca ___________________________________ (n) 
Eivissa   ____________________________________ (e) 
 

11. Formalitat del text 
formal   ____________________________________ (F) 
informal ___________________________________  (I) 
 

12. Control lingüístic 
Assessor ___________________________________ (s) 
No assessor _________________________________ (n) 
 

13. Mitjà d’origen 
ràdio  ______________________________________ (r) 
televisió ____________________________________ (t) 

 
Exemplificació de codificació preparada per a Goldvarb: 
 

«Una visita ben guapa, ben entretinguda, aquí on tu, com tots es fillets i 
com tota sa» 
(iIeEcsohvrnInr  1 01 

 
«Treballs en grup. En el porxo es materilalitzava l’hospitalitat dels 
pagesos» 
(eIkOcsodjueFst   TI 
 
«d’objectes i productes de la collida. Se situen a la part posterior de la 
casa» 
(eIeOcsodjueFst   TI 

 
La primera lletra de la codificació és la que correspon al factor dependent i les de 
després representen cada una un factor independent dels que hem tingut en compte i 
que hem explicitat abans (en el mateix ordre en el qual els hem presentat), després hi 
trobem una numeració cada cinc ocurrències i la identificació del locutor. 
 
Al primer exemple, 
 
«Una visita ben guapa, ben entretinguda, aquí on tu, com tots es fillets i com tota sa» 
(iIeEctohvrnanr  1 01 
 
podem deduir la següent descodificació: 
 
i = iodització 
I = posició interna 
e = context posterior vocal anterior (i,e) 
E = context anterior vocal anterior (i,e) 
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c = nom comú 
s = síl·laba tónica 
o = col·loquial 
h = home 
v = vell 
r = rural 
n = Menorca 
I =  informal 
n = sense assessor 
r = ràdio 
 
Per tant, la realització del mot de l’exemple és: /fi∂ts/ 
 
 
4.3 Instrument: Goldvarb 
 

 
 
El tractament informàtic del corpus es farà amb el programa GOLDVARB, un 
programa d’anàlisi multivariable. GOLDVARB 2001 és un paquet creat especialment 
per a aquest tipus d’anàlisi, el qual analitza l’aplicació de regles variables. Aquest 
tipus d’anàlisi serveix per examinar els factors que constrenyen la variació entre 
diverses variants competents, per exemple per determinar quan la regla és aplicada i 
quan no. L’anàlisi examina l'efecte de cada factor individual i mesura la relativa 
influència de cada un dels factors en la variable que s’analitza. El programa finalment 
analitzarà la significança estadística de la influència de cada factor. 
 
Per a obtenir l’estadística descriptiva cal seguir quatre passes inicials: 
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— Introduir els resultats de l’enquesta en un fitxer de tokens i especificar els factors 
de cada grup de factors.6 

 
— Crear un arxiu de condicions: són les instruccions que el programa usarà per crear 

els resultats. En el nostre cas s’han deixat igual per fer una primera anàlisi. 
 
— Crear un arxiu de cel·les.  
 
— Accedir a l’anàlisi distribucional de cada un dels factors de cada grup de factors 

en relació a la variable dependent. És la funció anomenada No Recode. Al final, 
n’obtenim de manera automàtica els resultats de la combinació de les dades i de 
les condicions en quantitats reals i en percentatges. En presentam els resultats a 
l’annex 1. 

 
Després d’aquestes passes inicials es pot accedir a l’anàlisi de probabilitats que ens 
permet calcular l’aparició de la variable dependent en relació amb les variables 
independents (en aquest cas la probabilitat d’aparició de la palatal /λ/ en relació al 
context anterior, posterior, procedència de l’informant, formalitat, etc.). 
 
5 Resultats 
 
5.1 Primers resultats: No Recode 
 
Podem fer una primera anàlisi de les dades a partir dels primers resultats provinents 
de l’execució del pas No Recode de Goldvarb. En aquest pas es fa una anàlisi 
distribucional en conjunt de cada un dels factors de cada grup d’acord amb la variable 
dependent. 

Number of cells:  78 
Application value(s):  e 
Total no. of factors7: 31 

 
Una primera dada important és la primera aproximació al total de les dades 
observades, de 125 ocurrències, 103 presenten la forma estàndard (82%) i 22 no 
(17%). És una majoria important que es decanta cap a l’opció estàndard, dada que en 

                                                 
6 Codificats tal com hem indicat a l’apartat 4.2 
7 El nombre total de cel·les és la suma de cada factor individual comparat amb el valor d’aplicació. El 
valor d’aplicació és la variant de la variable dependent a partir de la qual nosaltres hem triat 
representar l’aplicació de la regla. En el nostre cas la distinció és binària i no hi ha diferències en la 
tria, ja que una variant és simplement el contrari de l’altra. En aquests primers resultats obtinguts, el 
valor d’aplicació serà sempre el primer factor. 

El nombre total de factors que s’han contraposat al valor d’aplicació en aquest cas és 31, a partir de 14 
grups de factors que ja hem especificat abans. 
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principi no ens sorprèn ja que partíem de materials de mitjans de comunicació, els 
quals es caracteritzen per la utilització d’un model de llengua oral estàndard i que ens 
comença a confirmar la nostra hipòtesi general, que diu que l’estàndard marca un 
grau més tens de realització i que, per tant, en un determinat grau de formalitat el so 
palatal substitueix el so ioditzat. 
 

Dades totals

estàndard
82%

iodització
18%

 
 
Tot seguit exposarem i comentarem els resultats de l’elaboració de les cel·les en una 
primera execució de Goldvarb. Hi hem inclòs una gràfica amb els resultats en 
percentatges i un quadre així com ha sortit de Goldvarb, només hi he afegit 
l’aclariment del significat de cada lletra del grup (e --- vocal anterior). La primera 
columna ens mostra l’aplicació de la regla; la segona, la no aplicació de la regla, i la 
tercera el total. Cada fila és un factor que es correlaciona amb la variant corresponent. 
 
5.1.1 Grup de factors 2: posició de la palatal en el mot 

POSICIÓ

0
20
40
60
80

100

interna final

iodització
estàndard

 
 

Non- 
 Group      Apps   apps   Total  % 
------------------------------- 
1 (2) 
   I   N     54     12      66  52 posició interna 
       %     81     18 
 
   f   N     49     10      59  47 posició final 
       %     83     16 
 
 Total N    103     22     125 
       %     82     17 
------------------------------- 
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Dels 66 casos en posició interna que s’han trobat, un 81 per cent aplica la regla i, per 
tant, es pronuncia amb /λ/, i dels 59 en posició final, un 83 aplica la regla. Per tant, 
trobam un percentatge més alt de /λ/ en posició final, però amb molt poca diferència. 
 
5.1.2 Grup de factors 3: context posterior de la palatal 
 

Factor 3: context posterior

0
20
40
60
80

100

vocal
anterior

consonant vocal
central o
posterior

pausa

iodització
estàndard

 
                              

 Non- 
Group    Apps         apps              Total  % 

---------------------------------------------------------- 
2 (3) 
   o   N     37     13      50  40 vocal central o posterior 
       %     74     26 
 
   k   N     40      6      46  36 consonant 
       %     86     13 
 
   e   N     22      2      24  19 vocal anterior 
       %     91      8 
 
   p   N      4      1       5   4 pausa 
       %     80     20 
 
 Total N    103     22     125 
       %     82     17 
------------------------------- 
 
En aquest cas, l’aplicació de la regla es dóna en un tant per cent més elevat en un 
context posterior de vocal anterior (e/i) (91%). Després, per ordre de percentatge, un 
context posterior de consonant (86%) i un context posterior de pausa (80%). El 
context que més conserva la iod és una vocal central o posterior (a/o/u), la qual cosa 
és estranya perquè sembla que una palatal seguida de consonant ha de ser més difícil 
de realitzar. 
 
5.1.3 Grup de factors 4: context anterior de la palatal 
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Factor 4: context anterior

0
20
40
60
80

100

vocal anterior vocal central o
posterior

iodització
estàndard

 
 
 
               

Non- 
Group   Apps    apps    Total   % 

----------------------------------------------------------- 
3 (4) 
   E   N     15      6      21  16 vocal anterior 
       %     71     28 
 
   O   N     88     16     104  83 vocal central o posterior 
       %     84     15 
 
 Total N    103     22     125 
       %     82     17 
------------------------------- 

 
Aquí observam un tant per cent més alt d’aplicació de la regla en un context anterior 
de vocals a/o/u (84%). 
 
5.1.4 Grup de factors 5: forma gramatical del mot 
 

Factor 5: forma gramatical

0
20
40
60
80

100

nom comú verb adjectiu nom propi

iodització
estàndard

 
                                 Non- 
                Group   Apps          apps          Total  % 
------------------------------ 
4 (5) 
   c   N     43      7      50  40 nom comú 
       %     86     14 
 
   v   N     11      7      18  14 verb 
       %     61     38 
 
   a   N      1      1       2   1 adjectiu 
       %     50     50 
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   p   N     48      7      55  44 nom propi 
       %     87     12 
 
 Total N    103     22     125 
       %     82     17 
------------------------------- 

 
El cas de la categoria gramatical adjectiu sembla que no és gens significatiu ja que 
ens trobam amb una proporció 50% de iodització-50%d’estandardització. 
Segurament, per a una propera execució del programa podríem eliminar aquest factor. 
 
La presència de la forma estàndard és més important en el cas dels noms propis, però 
no és gaire significativa quan la comparam amb els noms comuns: de 55 noms propis, 
48 (87 %) són amb /λ/ i 7 (12 %) amb /j/, però la proporció de noms comuns és 
semblant: de 50 noms comuns, 43 (86 %) fan /λ/ i 7 (14 %) fan /j/. 
 
5.1.5 Grup de factors 6: tonicitat de la síl·laba 
 

Factor 6: tonicitat

0
20
40
60
80

100

síl·laba tònica síl·laba àtona

iodització
estàndard

 
 
                                Non- 
                 Group    Apps       apps          Total  % 
-------------------------------------------------------- 
5 (6) 
   s   N     79     19      98  78 síl·laba tònica 
       %     80     19 
 
   n   N     24      3      27  21 síl·laba àtona 
       %     88     11 
 
 Total N    103     22     125 
       %     82     17 
------------------------------- 

 
Sembla que hi ha més tendència a aplicar la regla en síl·laba àtona (un 88% dels casos 
de síl·laba àtona fan /λ/ i només un 80% dels casos de síl·laba tònica fan /λ/. 
. 
5.1.6 Grup de factors 7: freqüència del mot en el conjunt de la parla  
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Factor 7: freqüència

0
20
40
60
80

100

mot col·loquial mot culte

iodització
estàndard

 
                             
    Non- 
              Group       Apps       apps            Total  % 
------------------------------------------------------- 
6 (7) 
   o   N     59     18      77  61 mot col·loquial 
       %     76     23 
 
   c   N     44      4      48  38 mot culte 
       %     91      8 
 
 Total N    103     22     125 
       %     82     17 
------------------------------- 

 
Aquest grup de factors sembla bastant representatiu, ja que la proporció en el cas del 
mot culte és bastant diferenciada, el 91 % dels mots cultes es realitzen en la forma 
estàndard. En canvi els mots més col·loquials ioditzen molt més: només un 76 % fa la 
forma estàndard i un 23 % guarda la iod inicial. 
 
5.1.7 Grup de factors 8: sexe de l’informant 
 

Facto r 8 : sexe

0
20
40
60
80

100

hom e dona

iod itzac ió
es tànda rd

 
  Non 

             Group      Apps          apps            Total  % 
--------------------------------------------------------- 
7 (8) 
   h   N     59     13      72  57 home 
       %     81     18 
 
   d   N     44      9      53  42 dona 
       %     83     16 
 
 Total N    103     22     125 
       %     82     17 
------------------------------- 
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Les dades referents al sexe de l’informant no semblen gaire representatives. Sembla 
que hi podem intuir una lleugera tendència de les dones a encapçalar el canvi, però no 
és gaire significativa. 
 
5.1.8 Grup de factors 9: edat de l’informant  
 

Factor 9: edat

0
20
40
60
80

100

vell jove

iodització
estàndard

 
                                Non- 
               Group      Apps       apps           Total  % 
-------------------------------------------------------- 
8 (9) 
   v   N      6      5      11   8 vell 
       %     54     45 
 
   j   N     97     17     114  91 jove 
       %     85     14 
 
 Total N    103     22     125 
       %     82     17 
------------------------------- 

 
Aquestes dades també ens semblen, en principi, ben significatives. Un 85% dels joves 
apliquen la regla i fan /λ/ i només ho fan un 54% dels vells. 
 
5.1.9 Grup de factors 10: procedència de l’informant 
 

Factor 10: procedència

0
20
40
60
80

100

rural urbà

iodització
estàndard

 
    

Non 
             Group       Apps        apps             Total  % 
------------------------------------------------------- 
9 (10) 
   r   N     19      6      25  20 rural 
       %     76     24 
 
   u   N     84     16     100  80 urbà 
       %     84     16 

 19



Francesca Salvà Cerdà 

 
 Total N    103     22     125 
       %     82     17 
------------------------------- 

 
Les dades de procedència no presenten tantes de diferències com les d’edat. De tota 
manera, apliquen més la regla els urbans (84%). 
 
5.1.10 Grup de factors 11: subdialecte de l’informant 
 

Factor 11: subdialecte

0
20
40
60
80

100

Menorca Eivissa Mallorca

iodització
estàndard

 
 
                                 Non 
               Group   Apps           apps    Total   % 
------------------------------------------------------- 
10 (11) 
   n   N      2      7       9   7 Menorca 
       %     22     77 
 
   e   N      6      1       7   5 Eivissa 
       %     85     14 
 
   m   N     95     14     109  87 Mallorca 
       %     87     12 
 
 Total N    103     22     125 
       %     82     17 
------------------------------- 

 
Primer de tot hem de tenir en compte que hi ha molt poques dades de Menorca i 
Eivissa (de les 125 realitzacions, 87 són de Mallorca). 
 
De tota manera, trobam una diferència important entre les dades de Menorca i les 
d’Eivissa i Mallorca (que s’assemblen molt). Observam entre els parlants de Menorca 
una aplicació de la regla molt baixa (un 77% dels menorquins conserva la iod i un 22 
% opta per la forma estàndard). 
 
 
5.1.11 Grup de factors 12: formalitat de text 
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F a c t o r  1 2 :  f o r m a l i t a t

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

in fo r m a l fo r m a l

io d i t z a c ió
e s tà n d a r d

 
    

 Non 
               Group   Apps           apps           Total  % 
-------------------------------------------------------- 
11 (12) 
   I   N     23     13      36  28 informal 
       %     63     36 
 
   F   N     80      9      89  71 formal 
       %     89     10 
 
 Total N    103     22     125 
       %     82     17 
------------------------------- 

 
Un 89% dels casos de formalitat opten per la forma estàndard. La qual cosa confirma 
la hipòtesi general. 
 
5.1.12 Grup de factors 13: presència d’assessor lingüístic al mitjà 
 

Factor 13: corrector

0
20
40
60
80

100

no sí

iodització
estàndard

 
                                                Non 
        Group           Apps          apps           Total  % 
--------------------------------------------------------- 
12 (13) 
   n   N     23     14      37  29 sense corrector 
       %     62     37 
 
   s   N     80      8      88  70 amb corrector  
       %     90      9 
 
 Total N    103     22     125 
       %     82     17 
------------------------------- 
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Els locutors que han passat pel filtre d’un assessor lingüístic presenten una proporció 
molt alta d’aplicació de la regla, és a dir de pronúncia de /λ/ (de 88 ocurrències amb 
assessor, un 90% fa la forma estàndard i només un 9% ioditza. 
  
5.1.13 Grup de factors 14: tipus de mitjà 

 
Factor 14: mitjà d'origen

0
20
40
60
80

100

ràdio TV

iodització
estàndard

 
                   Non 
            Group          Apps       apps            Total  % 
--------------------------------------------------------- 
13 (14) 
   r   N     73     14      87  69 ràdio 
       %     83     16 
 
   t   N     30      8      38  30 televisió 
       %     78     21 
 
 Total N    103     22     125 
       %     82     17 
------------------------------- 

 
Les dades referents als tipus de mitjà ens fan veure que a la ràdio hi ha més tendència 
a passar a la forma estàndard però amb unes proporcions molt poc diferenciades: un 
83 % de les formes de la ràdio i un 78 % de les formes de la televisió són amb la 
palatal estàndard.  
 
5.2  Segons resultats: Binomial Level 1 
 

Per obtenir la probabilitat de manteniment de la variable observada en relació amb els 
diversos factors independents i aconseguir observar l’input podíem fer dues 
operacions complementàries: Binomial 1 level i Binomial Up&down. En aquest 
treball només hem fet el primer nivell que ja ens dóna una visió general dels resultats 
de l’anàlisi. 

 
Aquest primer nivell ens dóna un input de 0,973, cosa que vol dir, en principi,  que la 
regla s’aplica.8 
 

                                                 
8 L’input ens mostra si les condicions triades per explicar la variació són rellevants o no. Si l’input és 
més gran de 0,5 vol dir que els resultats en conjunt faciliten l’aplicació de la regla; si és més baix, no. 
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Les dades obtingudes d’aquesta primera anàlisi són el pes de cada factor (weight), el 
percentatge d’ús de /λ/ segons cada variable independent (App/Total) i la probabilitat 
de manteniment de la variable dependent en relació als factors independents 
(input&weight).9 

 
Segons el pes de cada factor intern o extern es pot saber en quina direcció es 
modificarà la variable dependent: si és més gros de 0,5 vol dir que hi influirà, si és 
més petit, no.  
 
Una altra dada que s’ha de tenir molt en compte és la Chi-square: com més acostada 
sigui a 0, més significativa és l’anàlisi.  
 

Total Chi-square = 41,4642 
Chi-square/cell = 0,5316 
Log likelihood = -23,293 

 
Tot seguit, presentem una taula amb els resultats, en la qual presentem les 
codificacions desxifrades i hem destacat els factors que tenen un pes significatiu (més 
gran de 0,5): 
 
Group    Factor   Weight App/Total 
Input&Weight 
 
1 Posició:    I(interna)     0,758    0,82       0,99 
     f(final)     0,218    0,83       0,91 
 
2. Context posterior:  o (v. posterior)    0,201    0,74       0,90 
     k (consonant)   0,643    0,87       0,99 
     e (v. anterior)    0,899    0,92       1,00 
     p (pausa)  0,111    0,80       0,82 
 
3. Context anterior:  E (v. anterior)     0,071    0,71       0,74 
     O (v.posterior) 0,627    0,85       0,98 
 
4. Forma gramatical:  c (nom comú)      0,898    0,86       1,00 
     v (verb)     0,307    0,61       0,94 
     a (adjectiu)    0,210    0,50       0,91 
     p (nom propi)    0,160    0,87       0,87 
 
5. Tonicitat:   s (sí)    0,550    0,81       0,98 
     n (no)    0,327    0,89       0,95 
 
6. Freqüència:   o (+col·loquial)    0,188    0,77       0,89 
     c (+culte)     0,913    0,92       1,00 
 
7. Sexe:    h (home)  0,468    0,82       0,97 
     d (dona)     0,544    0,83       0,98 
 
8. Edat:    v (vell)  0,009    0,55       0,24 
     j (jove)     0,612    0,85       0,98 

                                                 
9 El percentatge App/Total és el mateix que ja ens havia donat als resultats de No Recode que ja hem 
analitzat a l’apartat 5.1. 
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9. Procedència:   r (rural)     0,960    0,76       1,00 
      u (urbà)      0,311    0,84       0,94 
 
10. Subdialecte:   n (Menorca)     0,009    0,22       0,26 
     e (Eivissa)    0,967    0,86       1,00 
     m (mallorca)   0,542    0,87       0,98 
 
11. Formalitat:   I (informal)     0,037    0,64       0,59 
     F (formal)     0,788    0,90       0,99 
 
12. Control:    n (no)     0,133    0,62       0,85 
     s (sí)     0,688    0,91       0,99 
 
13. Mitjà:    r (ràdio)     0,690    0,84       0,99 
     T (televisió)   0,138    0,79       0,85 

 
5.2.1 Comentaris. Confirmació de les hipòtesis 
 
Abans de qualsevol conclusió sobre l’anàlisi d’aquestes dades hem de tenir en compte 
que el nombre d’ocurrències del nostre treball és molt petit (només 125) i que 
qualsevol conclusió estadística és només orientativa, ja que uns resultats fiables 
d’aplicació del programa Goldvarb haurien de menester un volum de dades més gros. 
Però, així i tot, aquests resultats ja ens permeten alguns comentaris sobre la 
confirmació de les hipòtesis apuntades al començament. 
 
En primer lloc, veiem que els resultats del grup de factors 7 (sexe dels informants) no 
és gens significatiu ja que la diferència entre el pes dels dos factors és molt petita 
(menys de 8 punts). 
 
L’input ens diu que a regla general s’aplica i, per tant, confirma la hipòtesi general, 
que considerem relacionada directament amb el grup de factors 11 (formalitat). Les 
dades referents a aquest factor ens diuen que el factor de formalitat té un pes 
important en l’aplicació de la regla (0’788), un 90 % dels textos considerats formals 
presenten la variable estàndard /λ/. 
 

Hipòtesi general 
L’estàndard marcarà un grau més tens de realització i, per tant, en casos de 
iodització (quan procedeix de C’L, G’L, LY del llatí vulgar), el so /λ/, de 
més prestigi, substituirà el so /j/ en l’estàndard oral. 
 
4. El grau de formalitat condicionarà la pèrdua o no del so /j/ vernacle en 
els casos de iodització: a més formalitat, més freqüència del so /λ/. 
Sobretot condicionat per la lectura o no dels textos, que fixen la forma 
escrita per sobre de la forma oral. La influència de la forma escrita fa que 
quasi sempre es faci la palatal. 
 

Resultats  

 

11. Formalitat: I (informal)   0,037     0,64     0,59 
     

                          F (formal)  0,788  0,90     0,99        
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5.2.1.1 Factors interns 

 
Pel que fa als factors interns, havíem formulat dues hipòtesis que feien referència a la 
posició i al context fonològic (hipòtesis específiques 1 i 2) i dues sobre la categoria 
gramatical i la freqüència. Es confirma la hipòtesi 1 sobre la major freqüència de la 
forma estàndard en posició interna i la hipòtesi específica 2 sobre el context fonològic 
no queda del tot confirmada. Havíem dit que en un context de contacte amb una i o 
una e seria més difícil la pronúncia estàndard, ja que eren els casos en què s’havia 
perdut totalment la /j/ procedent de la iodització, però les dades només ens en 
confirmen una part: en el cas del context fonològic anterior el factor amb més pes és 
el context de vocal posterior, per tant, es més difícil l’aplicació de la regla en contacte 
amb i o e, com deia la hipòtesi, però no passa el mateix en el cas del context 
posterior. Per a confirmar millor aquesta hipòtesi potser caldria fer una tabulació 
creuada amb la tonicitat o augmentar el nombre d’ocurrències inicials. La hipòtesi 5, 
que diu que la regla s’aplica més als noms comuns també queda confirmada i la 
hipòtesi 6, que diu que s’aplica més als mots més cultes, també. 
 

1. Es tendirà més a la forma estàndard, és a dir a l’aplicació de la regla 
/j/>/λ/ més en posició interna que en posició final, sobretot entre vocals. 
Per a la formulació d’aquesta hipòtesi hem tingut en compte el grau de 
tensió en l’articulació de la palatal. Sembla que s’estandarditzarà més 
fàcilment la /λ/ de conselleria (que trobam en tots els exemples amb /λ/ 
també perquè és un mot culte) que la de ull.  
 
Resultats 
1 Posició: I(interna)     0,758    0,82       0,99 
     f(final)     0,218    0,83       0,91 

 

 
2. Els casos de pèrdua total de la /j/ procedent de iodització10, és a dir en 
contacte amb una i o amb una e (anterior o posterior), serà més difícil que 
s’apliqui la regla /j/>/λ/, sobretot en els exemples més informals. 
Sembla que per al parlant és molt més difícil fer la palatal de cullera (que 
per tot es pronuncia /kuera/) o la de fill (que es pronuncia /fii/) que la de 
treball (pronunciat treba/i/ o treba/λ/), ja que en els primers casos ha 
perdut totalment el punt d’articulació de la palatal. 
 
Resultats 
2. C. post.: o (v. posterior)  0,201    0,74       0,90 
    k (consonant)  0,643    0,87       0,99 
    e (v. anterior)0,899    0,92       1,00 
    p (pausa)   0,111    0,80       0,82 
 
3. C. Ant.:  E (v. anterior)0,071    0,71       0,74 
    O (v.posterior)0,627    0,85       0,98 

 

                                                 
10 La /j/ producte de iodització desapareix: pertot, devora e tancada (cullera, vella, ulleres) i i (fill, 
conill); a Menorca i comarcalment a Mallorca, entre vocals (parella, senalla, cella). 
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1. Els noms comuns tendiran més a l’estandardització que els noms propis 
(llinatges, topònims, malnoms, etc.), transmesos sempre oralment i amb 
poca consciència de forma escrita. 
 
4. Forma gramatical:  c (n. comú)0,898    0,86       
1,00 
     v (verb)   0,307    0,61       
0,94 
     a (adj.)   0,210    0,50       
0,91 
     p (n.propi)0,160    0,87       
0,87 

 
2. Les paraules d’adquisició més recent, més cultes i, per tant, menys 
freqüents al discurs aplicaran més la regla variable /j/>/λ/ que els mots més 
col·loquials. Per exemple, el mot conseller, més culte i d’adquisició molt 
més recent que l’adjectiu vell, tendirà més al canvi cap a la palatal. 
 
6. Freqüència: o(+col·loquial)  0,188    0,77       0,89 
         c (+culte)       0,913    0,92       1,00 

 
 
 
5.2.1.2 Factors externs 
 
Pel que fa als factors externs o socials, les dades confirmen la hipòtesi 3 en la qual 
havíem previst que seria a Menorca on menys tendència es tendiria a l’aplicació de la 
regla, ja que és on hi ha més casos de pèrdua total de al /j/ procedent de iodització i, 
per tant, és més difícil recuperar-la com a palatal. Pel que fa a les altres tres hipòtesis, 
dues queden també confirmades, la 7 que fa referència a l’edat del locutor (un parlant 
jove té més tendència a l’aplicació de la regla) i la 9 que fa referència a la presència 
d’assessors lingúístics al mitjà (si hi ha assessor es tendeix més a la producció de /λ/. 
Només la hipòtesi 8 sembla que no es veu reflectida a les dades, les quals diuen que 
els locutors de procedència rural tendeixen més a l’estàndard, cosa que no sembla 
gaire coherent en un canvi que s’explica sobretot per raons de prestigi. 
 

3. Si tenim en compte, com hem explicat a la hipòtesi anterior sobre la 
pèrdua total de la /j/ procedent de iodització, que a Menorca és on trobam 
més casos d’aquesta pèrdua, podem preveure que a Menorca és on 
trobarem menys tendència a l’aplicació de la regla, és a dir, menys 
presència de la forma estàndard /λ/.  

 
10. Subdialecte: n (Menorca)     0,009    0,22       
0,26 
     e (Eivissa)     0,967    0,86       
1,00 
     m (mallorca)    0,542    0,87       
0,98 

 
3. L’edat del locutor influirà a l’aplicació de la regla. Com que és un canvi 
explicat per raons de prestigi, un parlant jove, més influït per l’estàndard als 
mitjans de comunicació i a l’escola, aplicarà molt més sovint la regla 
estandarditzadora /j/>/λ/ que un parlant vell.  
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8. Edat: v (vell) 0,009    0,55       0,24 
   j (jove)    0,612    0,85       0,98 

 
 
 
4. La procedència urbana o rural del locutor sembla que també ha d’influir 
en l’aplicació de la regla, un locutor d’origen urbà encapçalarà el canvi 
/j/>/λ/ perquè rep més influència de l’estàndard. 
 
9. Procedència: r (rural)    0,960    0,76       1,00 
     u (urbà)     0,311    0,84       0,94 

 
5. El fet que hi hagi assessors lingüístics a la cadena influirà en el grau 
d’estandardització. Si hi ha assessor, hi ha més consciència de l’estàndard i, 
per tant, menys iodització. Per exemple, en un mitjà de comunicació amb un 
assessor lingüístic que controla la producció oral del locutor, la parla serà 
més tensa i per tant hi haurà més produccions estàndards amb /λ/. 

 
12. Control:  n (no)    0,133    0,62       0,85 
    s (sí)    0,688    0,91       0,99 
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ANNEX 1. ARXIU DE TOKENS 
 

(iIoEcsohvrnInr   1 01 fillets 

(ifkOvsohvrnInr   2 vull 

(ifkOvsohvrnInr   3 vull 

(iIoEcsodjrnInr   4 MA fillets 

(iIoEcsodjrnInr   5 fillets 

(eIkOcsodjueFst   6 TI treballs 

(iIoOvnohjueInt   7 02 treballa 

(eIoOvsodjueFst   8 TI treballant 

(eIeOcsodjueFst   9  collida 

(eIkEasodjueFst   10 vells 

(eIkEcsodjueFst   11 fills 

(ifkOvsohjumIsr   12 PLF vull 

(eIkOcsohjumIsr   13 ulls 

(efpOcsohjumIsr   14 treball 

(efkOcsohjumIsr   15 treball 

(eIoOvsohjumIsr   16 treballar 

(efkOcsohjumIsr   17 recull 

(eIkOcsohjumIsr   18 treballs 

(efkOcsodjumIsr   19 EV treball 

(efkOcsodjumFsr   20 CM fonoll 

(efpOcsodjumFsr   21 treball 

(efkOcsodjumFsr   22 embulls 

(efkOcsodjumFsr   23 treball 

(efoOcsodjumFsr   24 treball 

(eIoOpncdjumFsr   25 conselleria 

(eIoOpncdjumFsr   26 conselleria 

(eIoOpncdjumFsr   27 conselleria 

(eIoOpncdjumFsr   28 conselleria 

(eIoOpscdjumFsr   29 consellera 

(eIoOpscdjumFsr   30 consellera 
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(eIoOcnodjumFsr   31 ovelles 

(efkEpscdjumFsr   32 ventall 

(efoOpscdjumFsr   33 Consell 

(efoEpscdjumFsr   34 Consell 

(eIeEcnodjumFsr   35 consellera 

(efkOcsodjumFsr   36 treball 

(efkEcsohjrmFsr   37 CO treball 

(efoEpsohjrmFsr   38 Treball 

(eIoOcnohjrmFsr   39 ovelles 

(eIoOcnohjrmFsr   40 ovelles 

(efoOpsohjrmFsr   41 Treball 

(eIeOpschjrmFsr   42 conseller 

(efkOpschjrmFsr   43 consell  

(efkOpschjrmFsr   44 consell 

(efkOpschjrmFsr   45 consell 

(efkOpschjrmFsr   46 consell 

(eIeOvnohjumIsr   47 J treballen 

(eIoOpnchjumIsr   48 conselleria 

(eIoOpnchjumIsr   49 conselleria 

(iIoOcnohjumIsr   50 ovelles 

(ifkEpschjumIsr   51 consell  

(ifoOpschjumIsr   52 consell 

(eIeEpschjumIsr   53 consellera 

(ifoOpsohjumIsr   54 treball 

(ifoOcsohjumIsr   55 treball 

(eIoOcnohjumIsr   56 ovelles 

(efkOcsohjumIsr   57 PLS treball 

(efkOcsohjumIsr   58 treball 

(efkOcsohjumIsr   59 treball 

(efkOcsohjumIsr   60 treball 

(efkOcsohjumIsr   61 treball 

(efkOcsohjumIsr   62 treball 

(efkOcsohjumIsr   63 treball 
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(efkOcsohjumIsr   64 treball 

(efkOcsohjumIsr   65 treball 

(efkOcsohjumIsr   66 treball 

(efkOcsohjumIsr   67 treball 

(efkOcsohjumFsr   68 PB treball 

(efkOcsohjumFsr   69 treball 

(eIoOcnohjumFsr   70 fulla 

(eIeEpsohjumFsr   71 Guillem 

(eIeEpsohjumFsr   72 Guillem 

(eIoOvsohjumFsr   73 tallat 

(eIoOpnchjumFsr   74 conselleria 

(eIoOpnchjumFsr   75 conselleria 

(eIoOcnohjumFsr   76 treballador 

(eIoOcnohjumFsr   77 treballadors 

(eIoOvsohjumFsr   78 tallat 

(eIoOvsohjumFsr   79 tallat 

(efpOpschjumFsr   80 treball 

(efpOcschjumFsr   81 treball 

(eIeOvsohjumFsr   82 recollit 

(eIeOvsohjumFsr   83 recollit 

(eIoOpschjumFsr   84 treballador 

(eIoOpschjumFsr   85 treballadora 

(eIoOvnodjueFst   86 TI treballa 

(efeOpscdjunFst   87 EM Consell 

(iIoOcnodjunFst   88 ullastràs 

(efeOpscdjunFst   89 consell 

(ifpOcsohvrmFst   90 SV reüll 

(eIeOvsodjrmFst   91 NA acollir 

(efkOpscdjrmFst   92 Consell 

(eIoOcsohjumFst   93 JC treballada 

(eIoOpnchjumFst   94 RJ conselleria 

(efeOpscdjumFnt   95 CG Consell 

(efeOpscdjumFnt   96 consell 
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(eIeOpscdjumFnt   97 conseller 

(efkOcsodjumFnt   98 treball 

(efoOcsodjumFnt   99 treball 

(efkOpscdjumFnt   100 consell 

(efeOpscdjumFnt   101 consell 

(eIoEpscdjumFnt   102 conseller 

(eIoOpsodjumFnt   103 Rosselló 

(efkOpscdjumFnt   104 consell 

(eIeEpncdjumFnt   105 conselleria 

(eIeEpncdjumFnt   106 conselleria 

(eIeEpncdjumFnt   107 conselleria 

(eIkOcsodjumFnt   108 treballs 

(eIeEpncdjumFnt   109 conselleria 

(eIeOpschvrmFnt   110 AP conseller 

(efeOpschjrmFnt   111 JO consell 

(ifkOvsodjumFnt   112 AS vull 

(ifkOpscdjumFnt   113 CR consell 

(iIoOpscdjumFnt   114 conselleria 

(iIeEpsodjumFnt   115 Guillem 

(iIoOvsodjumFnt   116 cullen 

(eIoOpncdjumFnt   117 CV conselleria 

(iIoOasohjunFnr   118 PP vermellenc 

(efkOpschvrmFnr   119 MC consell 

(efkOpschvrmFnr   120 consell 

(efkOpschvrmFnr   121 consell 

(eIoOvsohvrmFnr   122 subratllat 

(eIkOcsohvrmFnr   123 treballs 

(iIoOvsohvumInr   124 CB treballant 

(iIeEpsodjumFnr   125 ES Guillem 
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ANNEX 2. RESULTATS de No Recode 
 

CELL CREATION 

============= 

Name of token file: C:\Docum\xesca\treballs\variació\Goldvarb\dades.tkn 

Name of condition file: C:\Docum\xesca\treballs\variació\Goldvarb\dades.cnd 

( 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

) 

Number of cells:  78 

Application value(s):  e  

Total no. of factors:  31 

 
     Non- 

 Group   Apps   apps   Total  % 

------------------------------- 

 1 (2) 

   I   N     54     12      66  52 

       %     81     18 
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   f   N     49     10      59  47 

       %     83     16 

 

 Total N    103     22     125 

          %     82     17 

------------------------------- 

 2 (3) 

   o   N     37     13      50  40 

       %     74     26 

 

   k   N     40      6      46  36 

       %     86     13 

 

   e   N     22      2      24  19 

       %     91      8 

 

   p   N      4      1       5   4 

       %     80     20 

 

 Total N    103     22     125 

       %     82     17 

------------------------------- 

 3 (4) 

   E   N     15      6      21  16 

       %     71     28 

 

   O   N     88     16     104  83 

       %     84     15 

 

 Total N    103     22     125 

       %     82     17 

------------------------------- 

 4 (5) 

   c   N     43      7      50  40 

       %     86     14 
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   v   N     11      7      18  14 

       %     61     38 

 

   a   N      1      1       2   1 

       %     50     50 

 

   p   N     48      7      55  44 

       %     87     12 

 

 Total N    103     22     125 

       %     82     17 

------------------------------- 

 5 (6) 

   s   N     79     19      98  78 

       %     80     19 

 

   n   N     24      3      27  21 

       %     88     11 

 

 Total N    103     22     125 

       %     82     17 

------------------------------- 

 6 (7) 

   o   N     59     18      77  61 

       %     76     23 

 

   c   N     44      4      48  38 

       %     91      8 

 

 Total N    103     22     125 

       %     82     17 

------------------------------- 

 7 (8) 

   h   N     59     13      72  57 
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       %     81     18 

 

   d   N     44      9      53  42 

       %     83     16 

 

 Total N    103     22     125 

       %     82     17 

------------------------------- 

 8 (9) 

   v   N      6      5      11   8 

       %     54     45 

 

   j   N     97     17     114  91 

       %     85     14 

 

 Total N    103     22     125 

          %     82     17 

------------------------------- 

 9 (10) 

   r   N     19      6      25  20 

       %     76     24 

 

   u   N     84     16     100  80 

       %     84     16 

 

 Total N    103     22     125 

          %     82     17 

------------------------------- 

10 (11) 

   n   N      2      7       9   7 

        %     22     77 

 

   e   N      6      1       7   5 

       %     85     14 
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   m   N     95     14     109  87 

        %     87     12 

 

 Total N    103     22     125 

         %     82     17 

------------------------------- 

11 (12) 

   I   N     23     13      36  28 

       %     63     36 

 

   F   N     80      9      89  71 

       %     89     10 

 

 Total N    103     22     125 

          %     82     17 

------------------------------- 

12 (13) 

   n   N     23     14      37  29 

       %     62     37 

 

   s   N     80      8      88  70 

       %     90      9 

 

 Total N    103     22     125 

          %     82     17 

------------------------------- 

13 (14) 

   r   N     73     14      87  69 

       %     83     16 

 

   t   N     30      8      38  30 

       %     78     21 

 

 Total N    103     22     125 

          %     82     17 
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------------------------------- 

 Total N    103     22     125 

         %     82     17 

 

 Name of new cell file: C:\Docum\xesca\treballs\variació\Goldvarb\dades.cel 
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ANNEX 3. RESULTATS BINOMIAL LEVEL 1 
 
Binomial Varbrul, 1 step 

======================== 

Name of cell file: C:\Docum\xesca\treballs\variació\Goldvarb\dades.cel 

 

Using fast, less accurate method. 

Averaging by weighting factors. 

 

 - One-level analysis only:One-level binomial analysis: 

 

Run # 1, 78 cells: 

No Convergence at Iteration 20 

Input 0,973 

 

Group Factor Weight App/Total Input&Weight 

 

   1:  I    0,758    0,82       0,99 

  f    0,218    0,83       0,91 

 

   2:  o    0,201    0,74       0,90 

  k    0,643    0,87       0,99 

  e    0,899    0,92       1,00 

  p    0,111    0,80       0,82 

 

   3:  E    0,071    0,71       0,74 

  O    0,627    0,85       0,98 

 

   4:  c    0,898    0,86       1,00 

  v    0,307    0,61       0,94 

  a    0,210    0,50       0,91 

  p    0,160    0,87       0,87 
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   5:  s    0,550    0,81       0,98 

  n    0,327    0,89       0,95 

 

   6:  o    0,188    0,77       0,89 

  c    0,913    0,92       1,00 

 

   7:  h    0,468    0,82       0,97 

  d    0,544    0,83       0,98 

 

   8:  v    0,009    0,55       0,24 

  j    0,612    0,85       0,98 

 

   9:  r    0,960    0,76       1,00 

  u    0,311    0,84       0,94 

 

  10:  n    0,009    0,22       0,26 

  e    0,967    0,86       1,00 

  m    0,542    0,87       0,98 

 

  11:  I    0,037    0,64       0,59 

  F    0,788    0,90       0,99 

 

  12:  n    0,133    0,62       0,85 

  s    0,688    0,91       0,99 

 

  13:  r    0,690    0,84       0,99 

  t    0,138    0,79       0,85 

 

   Cell          Total   App'ns  Expected   Error 

fpOpschjumFsr      1           1      0,986      0,014 

fpOcsohvrmFst      1           0      0,603      1,520 

fpOcsohjumIsr     1           1      0,426      1,349 
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fpOcsodjumFsr     1           1       0,990      0,010 

fpOcschjumFsr     1           1       1,000     0,000 

foOpsohjumIsr     1         0      0,031      0,032 

foOpsohjrmFsr     1           1      0,994      0,006 

foOpschjumIsr      1           0       0,594      1,461 

foOpscdjumFsr     1           1      0,995      0,005 

foOcsohjumIsr      1          0       0,598      1,485 

foOcsodjumFsr     1           1      0,995     0,005 

foOcsodjumFnt     1           1       0,493      1,028 

foEpsohjrmFsr      1           1       0,883      0,133 

foEpscdjumFsr     1           1       0,897      0,115 

fkOvsohvrnInr      2           0       0,000      0,000 

fkOvsohjumIsr      1           0       0,350      0,539 

fkOvsodjumFnt     1           0       0,261      0,353 

fkOpschvrmFnr     3           3       2,862      0,144 

fkOpschjrmFsr      4           4       4,000      0,000 

fkOpscdjumFnt     3           2       2,619      1,154 

fkOpscdjrmFst      1           1       1,000      0,000 

fkOcsohjumIsr      13          13      11,886      1,218 

fkOcsohjumFsr     2           2       1,998      0,002 

fkOcsodjumIsr      1           1       0,935      0,069 

fkOcsodjumFsr     4           4       3,997      0,003 

fkOcsodjumFnt     1           1       0,875      0,143 

fkEpschjumIsr       1           0       0,324      0,480 

fkEpscdjumFsr      1           1       0,984      0,016 

fkEcsohjrmFsr      1           1       1,000      0,000 

feOpschjrmFnt      1           1       0,999      0,001 

feOpscdjunFst       2           2       1,589      0,517 

feOpscdjumFnt     3           3       2,914      0,089 

IoOvsohvumInr     1           0       0,000      0,000 

IoOvsohvrmFnr     1           1       0,627      0,595 

IoOvsohjumIsr      1           1       0,459      1,179 

IoOvsohjumFsr     3           3       2,964      0,037 
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IoOvsodjumFnt     1           0       0,357      0,556 

IoOvsodjueFst       1           1       0,995      0,005 

IoOvnohjueInt       1           0       0,041      0,043 

IoOvnodjueFst      1           1       0,988      0,013 

IoOpsodjumFnt     1           1       0,192      4,209 

IoOpschjumFsr     2           2       1,999      0,001 

IoOpscdjumFsr     2           2       1,999      0,001 

IoOpscdjumFnt     1           0       0,915     10,815 

IoOpnchjumIsr      2           2       1,736      0,304 

IoOpnchjumFst     1           1       0,979      0,022 

IoOpnchjumFsr     2           2       1,997      0,003 

IoOpncdjumFsr     4           4       3,995      0,005 

IoOpncdjumFnt     1           1       0,812      0,232 

IoOcsohjumFst     1           1       0,991      0,009 

IoOcnohjumIsr      2           1       1,740      2,416 

IoOcnohjumFsr     3           3       2,995      0,005 

IoOcnohjrmFsr      2          2       2,000      0,000 

IoOcnodjunFst       1           0       0,334      0,501 

IoOcnodjumFsr     1           1       0,999      0,001 

IoOasohjunFnr      1           0       0,026      0,027 

IoEpscdjumFnt     1           1       0,331      2,024 

IoEcsohvrnInr      1           0       0,000      0,000 

IoEcsodjrnInr       2           0       0,060      0,062 

IkOcsohvrmFnr    1           1       0,996      0,004 

IkOcsohjumIsr     2           2       1,984      0,017 

IkOcsodjumFnt    1           1       0,988      0,013 

IkOcsodjueFst      1           1       1,000      0,000 

IkEcsodjueFst      1           1       0,999      0,001 

IkEasodjueFst      1           1       0,975      0,025 

IeOvsohjumFsr     2           2       1,999      0,001 

IeOvsodjrmFst      1           1       1,000      0,000 

IeOvnohjumIsr     1           1       0,923      0,084 

IeOpschvrmFnt     1           1       0,988      0,012 
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IeOpschjrmFsr      1           1       1,000      0,000 

IeOpscdjumFnt     1           1       0,997      0,003 

IeOcsodjueFst       1           1       1,000      0,000 

IeEpsohjumFsr     2           2       1,965      0,036 

IeEpsodjumFnt     1           0       0,277      0,383 

IeEpsodjumFnr     1           0       0,842      5,316 

IeEpschjumIsr       1           1       0,964      0,038 

IeEpncdjumFnt     4          4       3,497      0,576 

IeEcnodjumFsr     1           1       0,999      0,001 

Total Chi-square = 41,4642 

 Chi-square/cell = 0,5316 

Log likelihood = -23,293 
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