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1. Introducció 

La lingüística forense o també anomenada “anàlisi textual” pot ser definida, de forma 

molt general, com la interfície entre el llenguatge i el dret. Aquesta disciplina lingüística 

aplega un gran ventall d’àrees de recerca i estudi relacionats amb l'ús de l'evidència 

lingüística. En aquest treball es va aplicar la lingüística forense en l’àmbit de l'atribució 

d’autoria per analitzar uns textos dins d’una eina de comunicació nova, el Facebook.  

 

El Facebook és una xarxa social utilitzada arreu de tot el món en la qual l’usuari crea un 

perfil amb les seves dades i hi penja fotos, enllaços de llocs web d’interès, etc. i els 

comparteix amb els seus contactes fàcilment. Els seus usuaris també gaudeixen de 

servei electrònic i xat. Gràcies a totes aquestes prestacions el Facebook està en auge i és 

comparable amb llocs web com Yahoo! (portal generalista), Google (cercador), 

YouTube (portal de vídeos a Internet) i Windows Live (servei de correu electrònic i xat).  

Segons AddToAny, la plataforma d’Internet més utilitzada per compartir informació i 

capaç de seguir la pista a partir del número de vegades que l’usuari clica una aplicació, 

el Facebook supera amb un 29.4% el correu electrònic com a eina per compartir 

continguts. Aquesta gràfica del setembre del 2009 representa el tant per cent d’usuaris 

que utilitzen diàriament cada una de les aplicacions relacionades amb les noves 

tecnologies.    
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El Facebook s’ha convertit, doncs,  en el mitjà de comunicació principal pels milions de 

internautes que volen relacionar-se amb els seus coneguts a través de la web. Una forma 

de comunicació nova aporta a la lingüística forense una manera d’expressar-se i unes 

necessitats noves. Aquest treball vol ajudar a donar resposta a aquestes necessitats, 

mitjançant una innovadora proposta per a un model d’anàlisi estilística a partir de la 

identificació d’unes variables estilístiques estadísticament significatives.  

 

En aquest treball es troba, primer que tot, el marc teòric en el qual es basa la recerca, 

seguidament les hipòtesis de partida i els objectius que es volen aconseguir amb aquesta 

investigació, i un comentari dels estudis previs realitzats anteriorment en l’àmbit de 

l’atribució d’autoria en la lingüística forense i les noves tecnologies. Després es 

proporciona una descripció de l’estudi realitzat, l’anàlisi de les dades procedents del 

corpus, els resultats (la proposta de model i els resultats de cada variable) i les 

conclusions.  

 

2. Marc teòric 

És molt interessant veure com les persones han canviat la seva manera de comunicar-se 

per escrit, primer eren les cartes, després el correu electrònic i ara els missatges de 

Facebook.  Cada persona ha forjat el seu propi estil. L’estil propi de l’autor del text és el 

resultat de les diferents decisions lingüístiques conscients que ha pres al llarg de la seva 

vida dins d’un ampli ventall d’alternatives lingüístiques, i que a mesura que es van 

repetint arriben a ser inconscients i a formar part de la pròpia personalitat. Aquest 

conjunt de decisions formen l’idiolecte  i es la teoria de la qual es parteix en aquest 

treball. L’idiolecte és definit com:  

 

 The individual’s unconscious and unique combination of linguistic knowledge, 

 cognitive associations, and extra-linguistic influences.  

                McMenamin (2002: 53) 
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A continuació es mostra un exemple visual del concepte d’idiolecte. Són dues 

impressions de pantalla del Facebook en què apareixen dos dels escriptors analitzats en 

el corpus, AS i MT respectivament: 

 

 

 

 

 

Es pot observar ràpidament que apareixen diferències considerables entre un escriptor i 

un altre. Aquestes diferències poden ser la llargària del text, l’ús de majúscules, 

l’expressió de l’èmfasi a través dels signes de puntuació, la llargària de l’èmfasi o l’ús 

de postdates. Aquestes diferències formen part de l’idiolecte de cada autor i són les que 

es van estudiar en aquest treball per veure si permetien a la lingüística forense estudiar 

les produccions lingüístiques dels individus per determinar-ne l’autoria de textos escrits. 

Així, doncs, es va partir de l’assumpció de l’existència de l’idiolecte.  
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Aquest treball també es va basar en la teoria de la Variació i el Canvi lingüístics. 

Aquesta teoria concep la variació com a un fenomen inherent al llenguatge natural i té 

en compte les implicacions d’aquesta variabilitat per tal de comprendre les diferents 

dimensions de la lingüística i per l’assoliment de diversos objectius que millorin les 

aplicacions lingüístiques. Aquesta teoria identifica, per una banda, una variació 

internament motivada que pot conduir al canvi lingüístic, en el nostre cas, l’experiència 

i formació de l’escriptor; i per l’altra, una variació externament motivada per l’ús que 

els parlants fan de la llengua en la seva comunitat de parla, en el nostre treball l’ús 

d’una forma de comunicació nova, el Facebook.  

 

Es pot observar que aquest treball acadèmic és problem-based, a partir de la detecció 

d’un problema en la nostra societat (la necessitat de trobar un model d’anàlisi estilística 

a partir de l’idiolecte de cada individu), es realitzen una sèrie d’anàlisis lingüístiques per 

solucionar-ho. Aquestes anàlisis requereixen l’aplicació d’una metodologia específica 

basada en una anàlisi lingüística i estadística.  

 

És un treball aplicat perquè fa ús dels coneixements lingüístics teòrics per resoldre 

problemes reals presents en la societat. També es considera un treball interdisciplinari 

perquè integra el llenguatge i el dret amb l’ajuda de l’estadística i de les noves 

tecnologies. L’objecte d’estudi del treball és el llenguatge i la seva anàlisi estilística 

fonamentada en la Teoria de la Variació i del Canvi Lingüístics i la teoria de 

l’existència de l’idiolecte. El dret intervé en la part més metodològica ja que l’aplicació 

dels coneixements i de les tècniques que s’aportaran al final del treball és judicial, 

formant part de dictàmens lingüístics que s’aportaran als judicis com a proves pericials. 

Les noves tecnologies i l’estadística són les darreres disciplines que completen 

l’interdisciplinarietat, aquesta última és imprescindible per definir de forma precisa la 

validesa de les variables i per prendre les decisions correctes en l’atribució d’autoria. 
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3. Objectius i hipòtesis del treball 

Aquest treball va partir de tres hipòtesis: 

 

1. És suficient l'idiolecte de cada escriptor per diferenciar-lo de la resta d’escriptors?  

2. Existeixen uns trets estilístics concrets que marquin una diferència estadísticament 

significativa entre els escriptors? 

3. Es podria fer un model d’anàlisi estilística? 

 

Davant d’una nova realitat amb un mitjà de comunicació nou i aquest canvi en l’estil de 

l’escriptura, els lingüistes forenses necessiten un patró d’anàlisi nou que els faciliti 

l’estudi de l’atribució d’autoria a partir dels marcadors estilístics individuals de 

l’idiolecte de cada escriptor. A partir d’aquí va sorgir la motivació d’aquest treball amb 

els tres objectius següents: 

 

• Un objectiu conceptual: demostrar que la variació intraescriptor (dins el 

mateix escriptor) és més petita que la variació interescriptor (entre els 

diferents escriptors) en les variables d’estudi. 

 

• Dos objectius metodològics: per una banda, fer un estudi que demostri a 

priori la utilitat de determinades variables per identificar escriptors i, per 

l’altra, proposar un model d’anàlisi estilística nou per aplicar a casos reals 

d’atribució d’autoria que ho requereixin.  

 

Assolir els objectius metodològics conjuntament amb el conceptual era molt important 

per aconseguir que aquest treball pogués tenir una repercussió en l’anàlisi de casos reals 

i es pogués aplicar la tècnica proposada en aquest treball. 

 

 

 

 

 



Sheila Queralt Estevez       L’anàlisi estilística per atribuir l’autoria 

 

 8 

4. Estudis previs 

Davant d’aquestes hipòtesis i objectius es va investigar si el tema havia estat ja estudiat. 

Els resultats van mostrar que no s’havia fet una recerca del tema aïlladament 

anteriorment, és a dir, no sabia considerat mai que una anàlisi només estilística podia 

ser suficient per identificar escriptors, sinó que havia estat integrada en una anàlisi 

global de marcadors d’estil que comprenia l’ortografia, la pragmàtica, el lèxic, 

l’estilística, entre d’altres.  

 

Aquestes anàlisis globals anteriors van formar part de la bibliografia que s’havia 

utilitzat per construir un model de variables estilístiques útils per aquest treball. Es va 

consultar el llibre de McMenamin (2002: 217) on es feia un recull de diferents 

marcadors d’estil procedents 80 casos reals, i també casos estudiats en la conferència de 

Fitzgerald (2009)  com The UNIBOMBER i Mr.Ramsey. No obstant, s’ha de tenir 

present que en aquest cas no es tractava d’un manifest escrit amb màquina d’escriure 

com en el cas del UNIBOMBER o d’una carta com al cas del Mr.Ramsey en què es 

podia canviar el format de la lletra; l’escriptor podia subratllar, podia repassar les 

lletres, podia ratllar una equivocació, etc. En aquest cas, els textos procedien d’una 

plataforma informàtica que té unes limitacions estilístiques per a l’usuari. Aquestes 

característiques del Facebook són: no es pot escollir la font, sempre és Times New 

Roman; la grandària sempre és 10; no es pot fer ús de la negreta ni de la cursiva  ni del 

subratllat, i no hi ha l’opció de justificar paràgrafs ni d’escollir el color de la font. Tota 

aquesta sèrie de possibles marcadors estilístics queden, doncs, descartats donada la 

impossibilitat de ser escollits per l’escriptor. Per tant, es van haver de tenir en compte 

només les variables que podien ser escollides per l’escriptor.  
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5. L’estudi 

 

Una pregunta que sempre apareix en els estudis en què es qüestiona l’autoria d’un text 

és: com s’escullen i es justifiquen les variables? El més important per escollir les 

variables amb les quals treballar és un model teòric que concebi la variació com un fet 

inherent al llenguatge. En aquest cas, com ja s’ha exposat anteriorment, el model teòric 

a partir del qual s’estructurava aquest treball era la Variació i el Canvi Lingüístics i 

l’assumpció de l’existència de l’idiolecte. Aquestes dues teories van condicionar 

l’elecció de les variables d’anàlisi, i també de les característiques dels escriptors que 

conformaven el corpus d’estudi. 

 

5.1. Participants 

En aquest treball es va requerir que tots els factors externs i interns que poguessin 

explicar la variació present en els diversos escriptors estiguessin controlats. Per 

aconseguir-ho es van utilitzar cinc escriptors que presentaven característiques 

sociolingüístiques el més similars possibles.  Tots els escriptors eren estudiants de quart 

curs de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra, de sexe 

femení i tenien entre 21 i 22 anys.  

5.2. Corpus 

Es van analitzar 20 textos indubitats
1
 de cada subjecte amb els quals es va formar un 

corpus individual per cadascú. Per tal de validar la hipòtesi que exposava que la variació 

intraescriptor era més petita que la variació interescriptor, es van analitzar 10 textos més 

del subjecte anomenat AS i se’ls va agrupar com si formessin part d’un corpus d’un nou 

individu al qual vam anomenar individu confirmació (IC).  

 

Els programes utilitzats per realitzar el tractament del corpus van ser: el programa JEdit, 

un processador de text més avançat que la Llibreta que ofereix Windows per tal 

d’organitzar el corpus d’una manera més ràpida i eficient, i un programa estadístic 

anomenat PASW Statistics per tal de realitzar l’anàlisi estadística de les dades que 

s’havien obtingut a través d’un anàlisi manual del corpus en què s’indicava el valor que 

tenia cada variable en cada text de l’escriptor.  

                                                 
1
 Textos dels quals es coneix l’autor, és a dir, es sap qui és l’escriptor del text i, per tant, l’autoria del text 

no està en dubte.  
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5.3. Procediment 

En un primer moment es van extreure manualment els 20 missatges del Facebook de 

cada persona, es va composar el corpus individual i amb l’ajuda del processador de 

textos jEdit es va etiquetar cada missatge dins del corpus corresponent (Annex 6.1.).  Es 

mostra a continuació un fragment del corpus: 

 

 

Seguidament es va confeccionar un patró d’anàlisi estilística. Aquest patró estilístic es 

va construir a partir de la consulta de diferents llibres d’estil, l’observació de les 

diferents variables que s’havien utilitzat en casos reals d’atribució d’autoria i a partir del 

meu propi coneixement lingüístic que va ajudar a combinar el que oferien les fonts 

bibliogràfiques i les necessitats que sorgien d’aquests textos electrònics comentades 

prèviament. Les variables que formen aquest patró s’exposen a l’apartat 5.4. Variables. 

A continuació es mostra una impressió de pantalla del programa PASW Statistics per 

observar com s’anotaven les variables i es definien en el programa: 

<Corpus indubitat CV> 

 

<Text 1> 

sí, era just i necessari, i tens quelcom en contra? ens veiem les 

faces demà! a la 1 al fresc? :) 

 

ti amo bella* 

  

 

<Text 2> 

i'm alive baby! merci x preocupar-te x mi, he arribat perfectament 

bé, he notat poc el vent... :) passa-ho bé aquesta nit, demà 

m'expliques! :* 

 

<Text 3> 

sorry x ahir nineta... estava fent una mica d shopping... em 

perdones?? :$ 
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Després es va realitzar un anàlisi manualment dels textos de cada autor en què s’atribuïa 

el valor a cada variable segons s’havien definit al programa. Per exemple, el valor 1 

volia dir que sí hi apareix, i el valor 2 volia dir que no hi apareix. A continuació es 

mostra una altra impressió de pantalla del programa per mostrar-ne un exemple visual 

en què s’observa cada variable, cada text de l’escriptor i el valor corresponent: 
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Quan es van tenir tots els textos analitzats es va dur a terme l’anàlisi estadística a partir 

de la qual s’obtindrien les variables estadísticament significatives per a l’atribució 

d’autoria, les variables que diferenciaven uns escriptors d’uns altres. Aquest anàlisi 

estadística demostraria que la variació interescriptor és més gran que la variació 

intraescriptor a través de la comparació entre els escriptors AS i IC com s’ha explicat 

anteriorment.  

5.3.1. Anàlisi estadística 

En aquest treball acadèmic vam tenir dos tipus de variables independents: l’escriptor i el 

text. S’anomenen variables independents a les dues variables que es mesuren en 

l’anàlisi a partir de la resta de variables que les influeixen, l’escriptor i el text. I trenta-

tres variables dependents les quals influeixen a les variables dependents i que eren 

l’objecte d’estudi del nostre treball.  

 

En l’anàlisi estadística, a més, es van dividir les variables dependents en dos tipus ja que 

el programa estadístic ho requeria: les variables escala i les variables nominals. Una 

variable era nominal quan el seu valor representava una categoria en què els seus valors 

poden ser: sí, no, el número de text o l’escriptor. Una variable era escala quan 

representava una categoria mesurable en números, per exemple, el número de caràcters 

del text, el número de punts suspensius o el número de punts suspensius.  

 

Cada tipus de variable dependent va requerir un test estadístic diferent per validar si era  

una variable estadísticament significativa. A les variables escala se’ls va aplicar el test 

ANOVA, el qual genera una anàlisi de variància per cadascuna de les variables 

dependents i contrasta si existeixen diferencies significatives en aquesta variable entre 

els diferents grups de població (diferents escriptors).  

 

Les variables nominals es van analitzar a partir de dos test. El primer test eren les taules 

de contingència que segons Cicres (2007) permeten comparar els resultats observats (el 

recompte de casos) amb els resultats esperats si la variable independent o factor no 

tingués cap influència en l’aparició dels casos. El segon test era el test de khi quadrat 

(χ2) de Pearson que contrasta les hipòtesis d'independència entre variables i observa les 

diferències estadísticament significatives per afirmar que la variació és estadísticament 

significativa. 
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Per afirmar que una variable és estadísticament significativa ha de tenir una ANOVA o 

un khi quadrat menor a 0.05. Si la variable dependent estudiada té una ANOVA o un 

khi quadrat menor a 0.05 podrem afirmar que aquella variable serà útil per a identificar 

diferències interescriptor en casos reals futurs.   

5.4. Variables analitzades 

5.4.1. Variables escala  

 Número caràcters sense espai: es calcula el nombre de caràcters que conté el text 

sense espais.  

 Número caràcters amb espai: : es calcula el nombre de caràcters que conté el text 

amb espais.  

 Número paraules: es comptabilitza el nombre de paraules que composa la unitat 

de text.   

 Número icones: es compten el nombre d’icones que apareixen en el text.  

 Emfasitzacions. Número vegades lletres: es comptabilitza el nombre 

d’emfasitzacions en què s’han allargat lletres.  

 Emfasitzacions. Número de lletres emfasitzades: es comptabilitza el nombre de 

lletres emfasitzades.  

 Emfasitzacions. Número vegades signes de puntuació: es comptabilitza el nombre 

d’emfasitzacions en què s’han allargat signes de puntuació.  

 Emfasitzacions. Número de signes emfasitzats: es comptabilitza el nombre de 

signes de puntuació emfasitzats.  

 Número de punts suspensius: es calcula el nombre de punts suspensius que escriu 

l’escriptor. 

5.4.2. Variables nominals 

 Escriptor: són els diferents escriptors del corpus.  

 Número de text: es numera cada text de l’escriptor. 

 Salutació. Canvi de línia: s’observa que l’escriptor realitza canvi de línia després 

de la salutació.  

 Salutació. Espai en blanc: s’observa que l’escriptor deixa un espai en blanc entre 

la salutació i el cos.  
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 Comiat. Canvi de línia: s’observa que l’escriptor realitza canvi de línia després del 

comiat.  

 Comiat. Espai en blanc: s’observa que l’escriptor deixa un espai en banc entre el 

cos i el comiat. 

 Apostrofa les hores: s’observa si les hores i els minuts es separen per un apòstrof.  

 Punt entre les hores: s’observa si les hores i els minuts es separen per un punt. 

 Dos punts entre les hores: s’observa si les hores i els minuts es separen per dos 

punts. 

 Hores en paraules: s’observa si l’expressió del temps és en lletres.  

 P.D: s’observa si l’escriptor utilitza postdates.  

 Castellà: utilitza el castellà. 

 Anglès: utilitza l’anglès. 

 Alemany: utilitza l’alemany. 

 Italià: utilitza l’italià. 

 Francès: utilitza el francès. 

 Abreuja: s’observa en quin grau abreuja l’escriptor.  

 Majúscula al principi de frase: s’observa si l’escriptor utilitza la majúscula al 

principi de frase. 

 Majúscula als noms propis: s’observa si l’escriptor utilitza la majúscula als noms 

propis. 

 Majúscula per emfasitzar: s’observa si l’escriptor utilitza la majúscula per 

emfasitzar.  

 Apostrofa: s’observa si l’escriptor apostrofa. 

 Accentua: s’observa si l’escriptor accentua. 

 Números expressats en lletres: s’observa si l’escriptor expressa els números en 

lletres. 

 Números expressats en números: s’observa si l’escriptor expressa els números en 

números. 

 Espai darrere els punts suspensius: s’observa si l’escriptor deixa un espai després 

del conjunt de punts suspensius.  
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6. Resultats 

6.1. El model  

 

Els resultats de l’anàlisi estadística donaven resposta a la hipòtesi número 2 que es 

preguntava si existien uns trets estilístics concrets que poguessin marcar una diferència 

estadísticament significativa entre els escriptors. Aquests trets estilístics de la hipòtesi 

eren les diferents variables dependents analitzades estadísticament amb els tests khi 

quadrat i ANOVA per demostrar si eren significatives. El resultats de l’anàlisi es 

mostren de manera resumida en la taula següent: 

 Variables ANOVA X² 

Número caràcters sense espai  0,000   

Número caràcters amb espai  0,000   

Número paraules  0,000   

Número icones  0,000   

Salutació. Canvi de línia    0,057 

Salutació. Espai en blanc    0,057 

Comiat. Canvi de línia    0,032 

Comiat. Espai en blanc    0,000 

Emfasitzacions. Número vegades lletres  0,004   

Emfasitzacions. Número de lletres emfasitzades  0,000   

Emfasitzacions. Número vegades signes de puntuació  0,020   

Emfasitzacions. Número de signes emfasitzats  0,000   

Apostrofa les hores    0,085 

Punt entre les hores    0,052 

Dos punts entre les hores    0,056 

Hores en paraules    0,048 

P.D.    0,000 

Castellà    0,000 

Anglès    0,000 

Alemany    0,013 

Italià    0,474 

Francès    0,474 

Abreuja    0,000 

Majúscula al principi de frase    0,000 

Majúscula als noms propis    0,010 

Majúscula per emfasitzar    0,007 

Apostrofa    0,000 

Accentua    0,000 

Números expressats en lletres    0,377 

Números expressats en números    0,601 

Número de punts suspensius  0,000   

Espai darrere dels punts suspensius    0,000 
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Es dóna per entès que les variables nominals tenien el valor en la columna de khi 

quadrat i les variables escala el valor en la columna de la ANOVA. Es van marcar en 

color lila les variables estadísticament no significatives amb un valor de khi quadrat o 

d’ANOVA major a 0.05 i que, per tant, no marcarien diferències interescriptors. Les 

variables que estan en el límit de ser estadísticament significatives amb un valor 

lleugerament superior a 0.05 van ser marcades amb el color blau fluix. Aquestes 

darreres variables s’haurien de reconsiderar segons l’idolecte dels escriptors analitzats 

en estudis futurs o en l’anàlisi de casos reals.  

 

Després d’obtenir les variables estadísticament significatives les quals marquen 

diferències interescriptors vam poder donar resposta a la hipòtesi número 3: es pot oferir 

un model d’anàlisi estilística per tal d’implementar en l’atribució d’autoria de textos 

escrits en casos reals. Òbviament el model s’hauria d’adaptar segons els requisits dels 

programes d’informàtica estadístics com, per exemple, el valor que se li dóna a les 

variables (l’ús de valors numèrics 1= sí, 2= no, 3= no apareix o l’ús de valors nominals 

sí, no o no apareix), la distribució de les columnes i les files, etc. El model és el següent:   

 

Escriptor Text Núm.caràcters 

sense espai 

Núm.caràcters 

 amb espai 

Núm. 

paraules 

Núm. 

Icones 

Comiat. 

Canvi de 

línia 

Comiat. 

Espai en 

blanc 

Emf.Núm.

vegades 

lletres 

Emf.Núm.de 

lletres 

emfasitzades 

Emf.Núm.sign

es puntuació 

Emf.Núm. 

signes 

emfasitzats 

Hores en 

paraules 

CV 1            

CV 2            

CV 3            

AS 1            

AS 2            

 

 

Escriptor Text P.D. Castellà Anglès Alemany Abreuja Majús. principi 

de frase 

Majús. noms 

propis 

Majús.per 

emfasitzar 

Apostrofa Accentúa Núm. punts 

suspensiu 

Espai punts 

suspensius 

CV 1             

CV 2             

CV 3             

AS 1             

AS 2             

 

En les caselles de color lila apareixen les variables dependents estudiades 

estadísticament i que són significatives, i en les caselles de color gris apareixen les dues 

variables independents que són l’escriptor i el text.   
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6.2. Resultats de les variables estadísticament significatives  

 

En els gràfics que apareixen a continuació es mostren les diferències interescriptor que 

marca cada variable. S’ha optat per explicar només les variables que són estadísticament 

significatives, ja que la resta no ens resulta rellevant per tal d’identificar escriptors i no 

es podrien observar diferències interescriptors. Sota de cada gràfica es fa un resum de 

les diferències estadísticament significatives
2
 que apareixen entre els escriptors i les 

observacions. Les primeres variables dependents són les variables escala, en el gràfic 

s’apreciaran les diferències a través de la distància que sorgeixi entre els pics 

corresponents a cada escriptor. A més llunyania entre els pics, més diferència. Les 

primeres variables són el número de caràcters sense espais i el número de caràcters 

amb espais. Es presenten juntes ja que ambdues van relacionades, el número de 

caràcters amb espais anirà en proporció amb el número de caràcters sense espais, i es 

pot observar en què els gràfics tenen el mateix patró. 

 

 

Si observem les distàncies entre els pics de cada escriptor hi apareix una diferència 

significativa entre l’escriptor MT i els escriptors CV, MV i IC, també diferències entre 

l’escriptor SB i l’escriptor CV, i entre l’escriptor AS i l’IC. Així observem que una sola 

variable pot marcar diferències entre els diversos escriptors i també pot no marcar 

diferències entre alguns escriptors, com per exemple, entre l’escriptor SB i els escriptors 

MV i AS.   

                                                 
2
 Els gràfics mostren totes les diferències entre els escriptors tant les significatives com les no 

significatives. L’explicació de les diferències significatives es fa a partir de la descripció dels gràfics i de 

les diferències estadísticament significatives entre els escriptors senyalitzades amb un asterisc a la 

columna diferencia de medias en les taules de l’Annex 6.3.1. 
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El següent gràfic mostra la variable número de paraules:  

 

En aquesta gràfica es poden observar diferències significatives entre l’escriptor IC i la 

resta d’escriptors (CV, MT, SB i AS). S’observa, doncs, que aquesta variable marca un 

tret característic i únic de l’escriptor IC i que el diferencia de la resta d’escriptors. 

Aquesta variable és pròpia de l’idiolecte de IC.  

 

La següent gràfica mostra els resultats de l’anàlisi de la variable número d’icones.  

 

Les diferències significatives corresponents al número d’icones són perceptibles entre 

l’escriptor CV i els escriptors SB, AS i IC; SB es diferencia de CV, MT i MV: 

l’escriptor AS presenta diferències significatives amb CV i MT. Segons aquesta 

variable no hi hauria dubte en diferenciar l’escriptor MT de SB , AS i IC, ja que la 

distància entre els pics és molt gran.   
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En la següent gràfica es mostra la distribució de la variable Emfasitzacions. Número 

vegades lletres en els diferents escriptors.  

 

Les diferències significatives en aquest cas es donen entre MT i IC. Per tant, només 

podríem atribuir l’autoria d’un text en el cas de tenir com a possibles autors MT i IC.  

Sorprèn que no apareix una diferència significativa entre AS i IC, això es degut a la 

proporció en el número de textos (AS 20 i IC 10) i, per tant, segons l’anàlisi estadística 

es preveu que amb un número de textos similar la diferència no seria significativa. 

 

La següent variable a comentar és Emfasitzacions. Número de lletres emfasitzades.  

 

En aquest cas la diferència significativa es troba entre MV i gairebé la resta d’escriptors 

MT, SB, AS i IC. Aquesta variable seria útil per diferenciar l’escriptor MV de la resta 

exceptuant CV.  
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La variable Emfasitzacions. Número de vegades signes de puntuació  mostra les 

diferències següents. 

 

 

Només es troben diferències significatives entre els escriptors CV i AS. Per tant, 

aquesta variable, en aquest cas, només és útil per marcar diferències entre ambdós 

escriptors.  

 

La següent variable és Emfasitzacions. Número de signes emfasitzats.  

 

El gràfic mostra diferències significatives entre el grup d’escriptors AS i IC  i la resta 

d’escriptors. En aquesta variable podem observar que les diferències intraescriptors (AS 

i IC) són més petites que les diferències interescriptors (AS i IC amb la resta).  
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L’última variable escala que estudiarem és número de punts suspensius.  

 

Aquesta variable diferencia l’escriptor MV de la resta d’escriptors. Aquest escriptor té 

un valor únic per aquesta variable i es convertiria en una variable propia del seu 

idiolecte.  

 

A continuació es mostren els gràfics corresponents a les variables nominals i les seves 

explicacions. A fi d’entendre aquests gràfics i definir les variables estadísticament 

significatives hem d’observar l’alçada de les barres, és a dir, que no comparteixi la 

mateixa llargària de la barra amb un altre individu, però s’ha de tenir en compte que 

l’individu IC només té un màxim de 10 textos en el recompte i la resta de 20. També 

s’ha de tenir en compte en quin valor es troba la barra com, per exemple, en sí o no. El 

primer gràfic pertany a la variable Comiat. Canvi de línia.  

 

En aquest cas, s’observa que la variable marca una diferència significativa en l’escriptor 

CV ja que té una distància de la resta i una llargària de la barra més petita. També es 

podrien observar diferències entre diferents escriptors com, per exemple, entre el grup 
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MV i SB amb IC. Per fer una anàlisi en un cas real s’hauria d’anar comparant entre 

parelles d’escriptors i veure quina distància i llargària de les barres els separa.  

En el següent gràfic es mostra la variable Comiat. Espai en blanc.  

 

 Aquesta variable marca moltes diferències entre parlants. Per exemple, el parlant MV 

es desmarca significativament de la resta. Aquesta variable, doncs, seria un tret únic del 

seu idiolecte. Pel contrari no existeixen diferències significatives entre els parlants CV i 

MT. La diferència intraescriptors amb els subjectes CV i IC és molt poca tant en aquest 

gràfic com en l’altre, ja que, es troben a una distància pròxima i la llargària de les barres 

no és significativa tenint en compte que el número de texts és diferent.  

 

La següent variable és les Hores en paraules. Cal dir que és una variable que dependrà 

del format en què trien els parlants representar les hores. En aquest cas les variables 

eren Hores en paraules,  Apostrofa les hores, Punt entre les hores, Dos punts entre les 

hores i Hores en paraules. L’única variable entre aquest que ha resultat rellevant ha 

estat la representació de les hores en paraules, ja que, la majoria dels parlants han 

escollit la resta de variables en comptes d’aquesta. 
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Com s’ha dit, la majoria de parlants no han triat aquesta forma i, per tant, es converteix 

en un tret únic de l’idiolecte de l’escriptor MT que sí que l’utilitza. L’escriptor IC no 

apareix ja que no té cap ocurrència en el seu corpus, però és interessant comprovar que 

l’escriptor AS només té una ocurrència en el seu corpus i, mostra la petita diferència 

intraescriptor.  

 

El següent gràfic representa l’ús de postdates amb la variable P.D. 

 

L’únic individu que utilitza postdates és l’escriptor MT així que, altra vegada, apareix 

un tret propi de l’idiolecte d’un escriptor, en aquest cas de MT.  S’observa que el 

comportament de AS i IC continua molt semblant.  

 

Les següent variables són Castellà, Anglès i Alemany. S’han agrupat en l’explicació 

perquè dependran de les llengües utilitzades pels escriptors. 
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Ràpidament un s’adona que les llengües utilitzades pels parlants els diferencia molt. Per 

exemple fent una anàlisi transversal, s’observa que els escriptors MV i AS difícilment 

utilitzen altra llengua que no sigui català. Pel contrari els escriptors CV i MT canvien 

molt de llengua intencionalment, el que és coneix com code-switching. Una vegada més 

es veu la proximitat en el comportament entre els escriptors IC i AS.  

 

La següent variable és Abreuja. Aquesta variable no es mesura amb valors sí o no com 

la resta de variables nominals. Els valors corresponien a: únicament abreuja paraules de 

classe tanca, abreuja paraules de classe tancada i monosíl·labs de classe oberta, i abreuja 

paraules de classe tancada i oberta repetidament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els resultats de la gràfica mostren que només els escriptors IC, AS i MT abreugen 

únicament paraules de classe tancada, que l’escriptor CV només abreuja paraules de 

classe tanca i monosíl·labs de classe oberta, que l’individu SB abreuja repetidament 
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paraules de classe oberta i tanca, i, finalment, que l’individu MV no segueix cap patró 

per abreujar. Un cop més, els escriptor AS i IC tenen un comportament gairebé idèntic.   

 

Els gràfics següents mostren l’ús que fan els escriptors de les majúscules. Les variables 

representades són Majúscula al principi de frase, Majúscula als noms propis i 

Majúscula per emfasitzar.  

 

Els resultats mostren que l’ús de les majúscules és un tret molt característic de cada 

persona. Per exemple, l’escriptor MT utilitza la majúscula a principi de frase al contrari 

que la resta d’escriptors i seria un tret del seu idiolecte. També observem que els 

individus MT i CV sí utilitzen la majúscula en els noms propis mentre que la resta no. 

La variable majúscules per emfatitzar no l’utilitza gairebé cap escriptor, només en una 

petita quantitat IC i AS que demostren altra vegada que la diferència intraescriptor és 

més petita que la diferència interescriptor amb un comportament molt similar.  

 

El gràfic següent correspon a la variable Apostrofa. Aquesta variable es va 

comptabilitzar en percentatges. Es va fer un grup que agrupava els escriptors que 

apostrofaven més d’un 75% i l’altre grup en què els escriptors apostrofaven menys d’un 

75%.  
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Els resultats són que hi ha una diferència clara en el comportament de SB, ja que, és 

l’únic que en la gran majoria dels casos no apostrofa. La resta tenen un comportament 

similar. En aquest cas la parella AS i IC no confirmen la nostra hipòtesi ja que hi ha una 

gran diferència en l’alçada de les barres.  

 

La següent variable és Accentua. Es va seguir el mateix patró d’anàlisi de percentatges 

que en el cas anterior.  

 

En aquest cas el rellevant és que els escriptors MT, CV i IC destaquen de la resta ja que 

accentuen sempre en més d’un 75% dels casos. En aquesta variable sí que tenen un 

comportament similar AS i IC, en el gràfic s’aprecia una diferència en l’alçària de les 

barres però és simplement una qüestió causada pel número de textos que composen cada 

corpus.  

 

La darrera variable és l’Espai darrere dels punts suspensius. 
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Hi ha un diferència significativa en el cas del escriptor SB ja que en gairebé la totalitat 

dels casos no deixa espai darrere dels punts suspensius. És un tret propi de l’idolecte 

d’aquest individu i el diferencia de la resta. En aquest cas el comportament entre AS i 

IC també és semblant però apareixen diferències en l’alçària de les barres perquè no hi 

ha el mateix nombre d’ocurrències.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sheila Queralt Estevez       L’anàlisi estilística per atribuir l’autoria 

 

 28 

 

7. Conclusions 

 

En aquest treball acadèmic s’ha demostrat que per poder identificar unes variables 

estilístiques estadísticament significatives són necessaris dos punts: un primer punt és 

treballar dins d’un marc teòric lingüístic, en el nostre cas, la teoria de l’existència de 

l’idiolecte, i la teoria de la Variació i el Canvi Lingüístics que postulés la variació com 

un fet intrínsec en el llenguatge. I un segon punt en què per identificar les variables 

estilístiques significatives és necessària una anàlisi estadística que ens mostri 

empíricament quin és el grup de variables dependents que diferenciaran un o varis 

escriptors de la resta.   

 

En l’anàlisi general dels resultats de l’anàlisi estadística hem pogut aconseguir els dos 

objectius metodològics que es plantejaven al principi del treball ja que per una banda, 

s’ha realitzat una anàlisi estadística que ha demostrat la utilitat de determinades 

variables per identificar escriptors mitjançant el khi quadrat i l’ANOVA i, per l’altra, 

s’ha proposat un model d’anàlisi estilística nou per aplicar en casos reals. 

 

En l’anàlisi de les variables estadísticament significatives s’ha pogut observar que els 

marcadors únics són molt inusuals. Cadascuna de les variables dependents poden ser 

trobades en altres escriptors però totes aquestes variables juntes són molt improbables 

de ser presents en un altre escriptor. Això significa que és extremadament improbable 

que un marcador únic de l’estil d’un escriptor pugui ser utilitzar per identificar tots els 

escriptors d’una llengua o dialecte o, fins i tot, de l’idolecte d’un escriptor. Així, 

podríem identificar l’idolecte d’un escriptor segons el valor d’un grup de variables que 

serà únic en cada escriptor. Es valida, doncs, la nostra hipòtesi número 1 en què ens 

preguntàvem si l’idolecte de cada escriptor seria útil per diferenciar-lo de la resta 

d’escriptors.  

 

A més amb aquesta anàlisi detallada de les variables cada escriptor s’ha pogut acomplir 

l’objectiu conceptual de demostrar que la variació intraescriptor és més petita que la 

variació interescriptor. Ja que el comportament de IC i AS han estat en la majoria de les 

variables gairebé equivalent. 

 



Sheila Queralt Estevez       L’anàlisi estilística per atribuir l’autoria 

 

 29 

8. Bibliografia 

 

• Besnier, Niko. 1988. The linguistic relationships of spoken and written 

Nukulaelae registers. Disponible en línia: 

http://home.medewerker.uva.nl/n.besnier/bestanden/Linguistic_Relationships_

Spoken_Written.pdf [Darrera consulta: 28 d’octubre de 2009] 

• Cicres, Jordi. 2007. Aplicació de l’anàlisi de l’entonació i de l’alineació 

tonal a la identificació per parlants en fonètica forense. Barcelona. 

[Disponible en línia: http://www.tesisenred.net/TDX-0411108-101619].  

• Enciclopèdia Catalana. 1988. Gran Diccionari de la llengua catalana. 

Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 

• Facebook, 2009. http://www.facebook.com [Darrera consulta: 31 

d’octubre de 2009] 

• Fité, Ricard. 1997. Llibre d'estil del diari Avui. Barcelona : Empúries, 

cop.  

• Fitzgerald, James R. 2009. Language-Based Crimes: Utilizing Forensic 

Linguistics to Identify. Conferència. 15 de juny de 2009. 

• International Association of Forensic Linguistics: Bibliography 

http://www.iafl.org/ [Darrera consulta: 29 d’octubre de 2009] 

• Johnstone, Barbara. 2000. Qualitative Methods in Sociolinguistic. New 

York: Oxford University  Press.  

• McMenamin, Gerald R. 2002. Forensic linguistics : advances in forensic 

stylistics. Boca Raton, Fla. : CRC Press, cop.  

• Servitje i Riera, Albert. 2004. Llibre d'estil de la Universitat Pompeu 

Fabra. Barcelona : Universitat Pompeu Fabra. Disponible en línia: 

http://www.upf.edu/grec/gl/libestil/index.htm  [Darrera consulta: 2 de juny de 

2009]  

 

 

 

 

 

 

http://home.medewerker.uva.nl/n.besnier/bestanden/Linguistic_Relationships_Spoken_Written.pdf
http://home.medewerker.uva.nl/n.besnier/bestanden/Linguistic_Relationships_Spoken_Written.pdf
http://www.tesisenred.net/TDX-0411108-101619
http://www.facebook.com/
http://www.iafl.org/
http://www.upf.edu/grec/gl/libestil/index.htm


Sheila Queralt Estevez       L’anàlisi estilística per atribuir l’autoria 

 

 30 

9. Annex 

 

9.1. Corpus indubitat  

9.1.1. Corpus indubitat CV 

<Corpus indubitat CV> 

 

<Text 1> 

sí, era just i necessari, i tens quelcom en contra? ens veiem les 

faces demà! a la 1 al fresc? :) 

 

ti amo bella* 

  

 

<Text 2> 

i'm alive baby! merci x preocupar-te x mi, he arribat perfectament bé, 

he notat poc el vent... :) passa-ho bé aquesta nit, demà m'expliques! 

:* 

 

<Text 3> 

sorry x ahir nineta... estava fent una mica d shopping... em 

perdones?? :$ 

 

 

<Text 4> 

com vols q et faci una mica d cas si no coincidim mai? hauria d'anar a 

Calaf d carnaval però com a q em fa molt palet... aiiixx... no tinc 

remei! no sé q faré pq ja és tardet i he d fer un pensament ja o ja! 

xd 

 

on ets tu? dormint o disco? 

 

enfi reina bonica, un besito enorme i parlem demà sens falta no? :) 

 

kiss kiss* 

 

 

<Text 5> 

però q dius?????? si m'encanta trobar-te cada dilluns a les 2 menys 

quart a la parada d'Urquinaona... sembla q ens posem d'acord... pq 

mira q hi ha metros eh... fea! gafuda (d'ulleres no de gafe)! 

muahahhaha  

 

luv'yu** 

 

<Text 6> 

Sweet dreams bibi! No em funcionava del tot b internet en el moment q 

tu has marxat.. Sorry!dma m dius quelcom si vols qdar a parti d les 5! 

 

no... d les 5, jo acabo a les 5 d LE... ok? 

 

 

<Text 7> 

baby! ich bin ein bischen krank... fucking-shit hàmsteeeeeeeer! grgrgr 

crec q tinc al•lergia o algo... mmm... havia quedat x fer un treball i 

estic a casa...  
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vols quedar dimecres x dinar o sth like this???... ja diràs i així 

parlem! 

 

muà muà barbie* 

 

 

<Text 8> 

beibi! ok! guai, vina'm a buscar a casa ok? si llegeixes això fes-me 

xdi, sinó t'envio sms! muà! 

 

(has vist el salseta-mail d la Carla??) 

 

 

<Text 9> 

mon amour! ça va? com ha anat el finde? si en algun moment tens 

previst pujar a numància a fer un cafè/gofre/whatever amb Carla, fes-

m'ho saber i pujem les dues ok? quins plans hi ha x dijous??????? 

 

un petonet darling* 

 

 

<Text 10> 

REINA!!! com estàs? fa dies q no sé d tu... vas estar malaltona no?? 

espero q estiguis bé ja! 

 

q sexy a les fotos d carnaval, my God! tia buenaaaaaaaaaaaaaa! ^^ 

 

un kiss amore* 

 

 

<Text 11> 

bixo! ok, doncs m'encarrego jo d comprar les 4 màscares (x tu, ester, 

carla i jo) i ja està, no cal q les dues estiguem pendents! Quedem a 

les 10.30 directament al tagliatella d macià sí? :) 

 

ueee ueee ja era horaaaaaaaaaaaaaaa, x fiiiiiiiii! les meves nenes! 

jijjiij :* 

 

 

<Text 12> 

pfff... sembla impossible coincidir...! no, avui no dinem amb la 

Clui... i avui no he d'anar a la uni... demà al matí dubto q sigui 

abans d les 2 (anglès) x allà... em sembla q si no quedem x msn d 

veure'ns un dia i una hora concreta...  

 

hem d parlar eh! :) espero q et vagi tot molt bé reina! un petó ben 

fooort, t'estimo* 

 

 

<Text 13> 

Preciosa! :) dijous la liem forta forta, com nosaltres sabem! 

 

pel q fa al maquillatge sí q el tinc a bcn, ja m'ho vaig pensar q era 

teu i encara està allà... xd i les arrecades... uf ara no les tinc 

presents, ja t'ho miraré pq si vols q et digui la veritat hi he passat 

tantes poques hores últimament q no t'ho sabria dir...  

 

fins dijous perleta preciosa! :*  

 

t'e* 

 



Sheila Queralt Estevez       L’anàlisi estilística per atribuir l’autoria 

 

 32 

 

<Text 14> 

floreta, com ho tens demà x anar a sutton? 

 

ich liebe dich* 

 

 

<Text 15> 

sou tan maques... i us aprecio tant... m'encanten aquestes hores rient 

i parlant sense parar... 

 

el 18, destroy! ^^ 

 

t'estimo daisy* 

 

 

<Text 16> 

ets lo millor q m'ha passat mai??? sembla d'una novia a un novio oi? 

doncs si fa no fa!! jaja dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee* 

 

<Text 17> 

o pendó! tinc curiositat d visitar la plaça sant felip neri del barri 

gòtic... et sembla si dimarts, abans d dinar l'anem a visitar???? serà 

molt romàntic... ho veig a venir... i serà sexy! sí? ja em confirmaràs 

assistència, però d tu no en dubt...o... x tant... ho dono bastant 

molt x fet...! jaja! i... ara et preguntaràs: i aquesta boja q li pica 

ara q vol visitar aquesta plaça??? doncs bé... la resposta és breu i 

fàcil... el pedro... ja m'entens tu... jaja hi té una sessió d fotos i 

no sé... em pica la curiositat... i hi vull anar! vale? 

 

i farem fotos nosaltres tmb! pq ara fa temps q no fem book, i no pot 

ser, jaja! 

 

nanit q no puc dormir... he dormit tot el sant dia, x tant... 

obviously... ^^ 

 

do u love me 

 

<Text 18> 

m'agrada la teva política tan correcta... jajaaaaaa! estaves preciosa 

amb aquell vestit rojo-pasión amb un escot tan pronunciat... ens va 

agradar molt, agraim la teva assistència.. fins i tot ell va quedar 

meravellat... d totes formes, ja li he... dit q la honeymoon o 

moonhoney la faig amb tu... q el destí no importa... i ell hi està 

d'acord! és tan bon home...q més... q estic refredada com una q jo 

sé... en fi, hem d parlar q tinc news! 

 

<Text 19> 

dilluns dia 2-nov a les 13.30 a glòries? et fa res venir fins allà 

reina? esq a les 16h torno a tenir classe... ^^ ja em confirmaràs! si 

et va bé, podem dir-li a la Roca i Raquel! 

 

lv u! 

 

<Text 20> 

Natürliiiiiich, meine Liebling! :) dia 2, tu ja saps! hem d parlar 

molt molt, t'estimo flower! (ahir no vaig estar gaire bé...ja parlem!) 
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9.1.2. Corpus indubitat MT 

 

<Corpus indubitat MT> 

 

<Text 1> 

what a coment!  

encara ric del fotolog!! 

mein Got, més bona impossible!!! 

 

Et dono el mèrit d'haver relacionat d'una manera tan clara els tres 

habitants del pis (la meva actualització estava pensada només per a 

les dues floretes de la foto...) 

 

mua muaa muaaa 

 

 

<Text 2> 

Ni se te ocurra tocarme los ositos! I have something to tell ya 

again... Me quedó en Bcn, o sigui, que vindré al teu seminari. Tot com 

sempre, yeah, yeah!  

 

:) 

 

P.S: Ets una viciada als jocs del facebook! 

P.S.2: Vaig a mirar de fer feina... 

P.S.3: Dimarts a la nit feien Dolores Claiborne a tv3, et sona? 

 

 

<Text 3> 

au, au, perquè no diguis que jo no t'escric mai...  

ens veiem a alemany... uhh 

has vist que ja ha penjat una nota? :O 

 

Deixa'm riure i compixar-me d'alegria, dona!  

un dia que puc... Be tolerant, my friend! 

 

do not forget that "this is the end, my only friend, the end" 

 

 

<Text 4> 

Pues sí, como siempre, et deixaves la part acadèmicament important... 

Keine Sorge, eh, ke li diuen... 

 

Ens veiem a les 4! 

 

mua! 

 

P.S: Estic d'acord amb això del teu nick, és molt cert... 

 

 

<Text 5> 

Como no te voy a querer...  

Això mai, només que ahir a la tarda-nit no vaig obrir l'ordinador 

(això també vol dir 0 feina). Vaig mig mirar una peli que es deia 

Manual d'amore 2 xD i no en vaig poder treure cap idea, tu. Un cas de 

mala sort! 

 

Arriba puntual a lite i fem un information interchange de les teves 

dancing lessons d'ahir :P 
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Per cert, de...  Leer másdeures, què? Vaig demanar als del primer 

seminari què havien de fer i em van dir que criticar la versió de 

castellà. Fem això o traduïm més?? O mirem l'altra? Et deixo el poder 

de decisió, però comunica-m'ho que si més no haguem fet el mateix, que 

si som dues i fem coses diferents ja seria molt trist. 

 

muaK sexi! 

 

PS: Digali a la Sheila que li passaré la foto suposo que al vespre, 

però encara tinc por que la càmera tingui virus i si la connecto al 

pc... :s Però m'han assegurat que la càmera està sana... Love you both 

(bueno, a las 3). 

Pequegrillo ist zufriedener als gestern und möchte dich am Montag 

treffen!  

 

Ja he fet l'esforç del dia i sí, estic amb tu: divendres algú havia de 

menjar-se el DIEC (sense menysprear el diccionari). 

 

maukis estrucuturales! 

 

 

<Text 6> 

Meeeeeeeem, no te quejes que sabem tot que és millor un projecte de 

bar que segons què... A més, fijo que ho han fet pel nostre bé això de 

fer un icebar pk volen aconseguir que ja comencem el trimestre anant a 

la biblioteca en lloc del bar :D I pel tema de les parets... en això 

sí que et dono tota la raó, més cutres no poden ser-ho pas :S 

 

Venga, demà inspeccionem més!  

 

(K) 

A veure, es pot saber què feies a les 1 de la nit al facebook quan 

havies de ser clarament al carnaval de Calaf, gandulíssima?! Jo ja 

feia una hora que dormia entre els llençols de Barcelona, que al final 

m'he quedat aquí per fer feina (i vaig bastant pel bon camí).  

D'aquí 4 hores, quan t'hagis llevat, m'expliques què tal ahir... 

Mentrestant t'esperaré (L) fent feina del Pràcticum ;) 

 

muaaaaaaa 

 

P.S: Les classes d'anglès són a 10 euros l'hora... (preu d'amiga, no 

et queixis) 

 

 

<Text 7> 

"Where is the love?" diu la cançó. 

I una altra cançó diu: "Love is in the air". 

però no ens podem fiar sempre de les cançons... 

Don't stress you!! Jo ja et feia gaudint de la teva week out (per dir-

ne d'alguna manera) i he pensat: osti, no, que encara li queda un dia 

de "realitat universitària". A més, el facebook no es bon company de 

feina... jejeje 

 

 

<Text 8> 

Wapa! Ara ja més que dies pots comptar hores... Aquesta setmana sabem 

que estaràs feliçment ocupadíssima i et veurem molt poc per la uni, 

però abans de tot això, demà a 2 de 10... 52.219 ^^  

 

mua mua 
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<Text 9> 

Ets ràpida penjant fotos i super ràpida comentant al facebook! :S 

I si la traducció d'alemany té tela... :@ 

 

 

<Text 10> 

Viam, viam, tu no et lamentis que tu i l'aina aneu bé, eh?! 

És evident que t'ha de fer mandra tornar i més fer exàmens... :( 

I, ho sé, a més de passar fred segur que fas coses molt més 

interessants aquí... Però el fred és la que queda més mona de dir per 

aquí. I pel que entenc... n'hi ha un que ve a passar el nadal a les 

terres de lleida, no?? Ja et deus estar posant les botes només de 

pensar-hi... aiii xD 

 

fins aviaaaaaaat 

 

 

<Text 11> 

Wapa! Veig que has d'haver repartit tots els gèrmens ja xD jajaja Ara 

vindré a la nostra cita més tranquil•la (però amb mocadors al bolso). 

Siiiiiiiiiiiiii!! Jo també tinc moltes ganes d'un sopar Cal Pagès/El 

Racó i Ladisco, moltes moltes! :D A veure si demà trobem una data ;) 

Per cert, t'aviso que tind ganes de mirar botigues. Així que si vaig 

tard és que sóc als provadors d'alguna botiga, jajaja 

 

muaaaaa** 

 

 

<Text 12> 

Et vull veure ja! Però no vull més refredaaaaaaaaaaaaaats! Vindré 

preparada ara que sé que ets una dona perillosa. Ens veiem dimecres :D 

 

M'he emocionat i tot quan he vist que m'havies enviat tres super 

correus!! Però ara no sé per quin començar a llegir... Són les 11 de 

la nit d'un dijous i em disposo a fer molta feina (no crec que tingui 

gaire èxit, però... sniiiiiiif). Demà et contestaré els correus, o 

sigui, que amb una mica de sort els llegiràs la setmana que ve... Aix! 

En fi, aprofitaré i te n'enviaré una a principis de setmana amb un 

resum del cap de setmana... qe això sempre dóna més suc xD 

 

un petonas wapaaaaaaaaaaaaa 

 

 

<Text 13> 

A tu et sembla normaaaaaaaaaaaaal el comentari que em vas deixar?? Una 

mica més i m'enuego amb l'esmorzar quan l'he llegit!! Quin fart de 

riure!  

 

No sóc perfecte i, clar, m'equivoco amb les cançons (amb les de 

Melendi menys) i ja està, ja m'ho retreus tota la vida!! Evidentment, 

en mi mundo multicolor, la resposta correcta...  Leer másés la A sens 

duuuuubte! 

 

Ara amb el segon comentari i això del ma morttttt si que m'has ben 

desorientat. Por "ma mortttt" no me viene nada... EStàs segura que 

anava per mi?? Vols dir que no forma part d'una conversa que només em 

mantingut en la teva imaginació?? Hi reflexionaré a veure què, però no 

tinguis gaires esperances...  

 

mauKissss 
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P.S: "You have my heart  

And we'll never be worlds apart  

May be in magazines  

But you'll still be my star" (això seria B) 

 

 

<Text 14> 

Sexiiiii, estil jo? Sempre!  

jajajajaja 

però has de tenir en compte que la foto és de fa dos anys (erasmus 

time), o sigui, que la mercancia que s'està perdent el lleter (ha 

evolucionat una mica des de llavors (podríem considerar que s'ha 

deteriorat). Que fort! Que d'aquí quatre dies en faré 22!! :S 

 

aiiiiiiii!  

  

muaaa wapaaa! 

 

<Text 15> 

 

Per mi caaaaaaaaaaap problema! Em pensava que era l'única persona de 

vint anys i escaig que estava disposada a fer visites d'aquestes 

característiques. I love your idea!  

Aquest cop no farà falta plànol. Jo m'informo de les tarifes, 

horari...s... 

 

miss you! 

que ja m'havia tornat a acostumar a parlar cada dia amb tu i ahir 

res... 

parlem tonight or soon!  

 

mua mua 

 

P.S: Let's kick it OFF! 

 

 

 

<Text 16> 

El meu acompanyant també està encantat amb tot (la festa i el meu 

vestí) ;) L'únic que es va quedar amb una mica de gana, però era 

previsible. El tema del trip encara no li he comentat, però no crec 

que mostri cap impediment. Aquesta mena de pro... blemes no els 

tenim... És un amor (wie duuuu... 

 

Parlem soon doncs, que jo news cap, però keine Sorge... Segur que si 

m'hi esforço trobem un tema! 

 

(LL) 

 

P.S: I respecte a la foto... no, no tinc complex de vellor ni de 

bellor! Recordem, però, que tu el segon tampoc no el pots tenir, 

perquè ja saps què penso de tu segons el facebook... :p 

 

 

 

<Text 17> 

 

Sheilaa! Em podràs portar el pen?? Bitte, així la classe d'ensenyament 

de llengües tindrà algun sentit... Ah, per cert, mira si hi pots 

copiar la videoconferència de l'skype de divendres, que així me la 
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miraré ;) 

 

muaaks 

 

P.S: It's monografia1 time! ¬¬ 

 

 

<Text 18> 

Haurem de buscar un restaurant on em donin til·les o aspirines... Pot 

ser això segon seria més efectiu... 

 

P.S: Em vaig descuidar de donar-te el pen!!!  

P.S. 2: Aquesta postdata no te l'esperaves ni de conya!! Jejeje 

 

 

<Text 19> 

 

m'encanta la Gemma que tarda a contestar correus perquè és 

estudiosaaa!! Jo també vull que duri i que el mòdul vagi ben bé aquest 

any :)  

 

jo també tinc ganes de veure't (després de l'esmorzar frustrat de 

diumenge, k quan llegeixis el co...rreu veuràs que s'hauria frustrat 

igualment pk no tenia cotxe per venir, jum)... Tranquil·la, que si a 

tu et va bé dilluns que ve mateix, ja podem anar a esmorzar :D 

  

fins moooooooooolt aviaaaaaaaaaat :) 

 

muaa muaa ** 

 

P.S: aah, veig que una part del meu correu sí que l'has llegit, pk li 

has dit a l'àngels que sí que et va bé el dia 10 per sopar :D 

ueeeeeeeee!! Per cert, mentre tu ens comentaves al facebook, l'àngels 

i jo estàvem esmorzant juntes jajaja És el destiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!  

 

 

<Text 20> 

 

Sempre voltant i canviant de plans!! jejej 

Tens ànima de viatgeraaaaaaaaaa!! 

 

Molt ben vist la tècnica de localització en funció d'en Toni, jajaja 

Espero que el pròxim dia no l'hagis d'aplicar perquè això voldrà dir 

que hi hem anat juntes!... Wapa!! :) 

 

muaaaaaaaa! 

 

P.S: Parlar amb tu i comentar-te alhora se'm fa una mica estrany. 

P.S.2: La gafe de la Mireia va aconseguir els papers que volia de la 

uni ahir. Però ara m'he d'esperar entre un any i un any i mig perquè 

m'arribi el títiol oficial... :S 
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9.1.3. Corpus indubitat SB 

 

<Corpus indubitat SB> 

 

<Text 1> 

reina! 

este finde estàs x aqui?! 

jo al final em qedo pq cm q dissabte al mati tinc exam, em qdat amb 

els dl master d fe sopar i sortir dissabte...q ja ens fa bona 

falta!jeje 

dissabte a la tarda dormiré i netejaré el pis. xo si vols veni 

diumenge a dina al pis?! i x la tarda, podriem fer alguna cosa si 

vols. q et semble?! 

 

ja em diràs. 

muaaaaaaaaaaaaa kriñet! 

 

 

<Text 2> 

ei krinyet! 

no, allò ja em va passar. xo es q ahir al mati posant-me una lentilla 

em vaig fe una ferida a la còrnia dl ull...d moment man donat 

antibiòtic, xo clar em van di q lauria d dur tapat i n forçarlo 

gaire...i entre lordinador a la feina, la pissarra d classe i 

estudia...xo weno, ja sem passarà espero. 

gràcies wapa!! 

ttm 

 

 

<Text 3> 

ohhhhhh 

 

q macus....!!!!jeje 

malegro m q ls coses et vagin be i d q et sentis be amb aqet noi, 

wapa. ja sas q taprecio moltissim!! 

em d qda aviat!! 

 

ttm. Muaaaaaaaaaa 

 

<Text 4> 

jajaja!! ja veig q tavies oblidat d contestar el + important!! 

mb, doncs, dilluns a ls 16:30 ens veiem allà! 

quan parle amb la Mire li dic q et va bé tb dijous i si a ells dos el 

hi va bé...soparillo al canto!! jaja. 

 

au, reina, que acabis b la setmana i q tingues un bon finde tb!!! 

muaaaaaa 

 

 

<Text 5> 

wapaaaa!! 

ja veus...es q soc un desastre ultimament. mestresso sola i la lio. a 

veure, dilluns despres d dina em va be, si.U sento m d veritat l 

davui. 

 

q t semblarie qda a ls 16:30 al termometre del portal del angel. 

Prometo q aqet cop si, res doblidarme el mobil...(meu apunto ara ia). 

et va be, x axo?! 

i dijous que ve podriem fe el soparillo, va dir la mire, q t semble a 

tu?! 
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tu si q astas bona perra!!! 

 

ttm! 

 

 

<Text 6> 

wapa!! 

 

vaig d vólit...he començat a treballar, ls classes dl master, estudia 

pels exams...no dóno abast!!mira l'hora que es hi just ara e vist lo 

del msn... 

xo ja men recordava eh, ho tenia apuntat a lagenda. ens veiem a ls 10 

a baix del termometre de portal de langel no?!! si es que no diguem 

alguna cosa ara, o dma al mati abans de ls 10 

na nit!! 

ttm 

 

 

<Text 7> 

eiii!! 

la fiestuki be, xo normalilla...laigua u va xafar tot bastant. tu k 

tal?!jeje. 

dimecres ens veiem, si. xo encara m d decidir on quedem i on anem a 

sopar...on quedaries tu? a la parada d metro linia blava dentença?!! 

 

muaaaaaaa 

 

 

<Text 8> 

reina! cm v tot? 

ia as tornat, axi...?!!ai. perduda...axi ia n cal q te pregunte cm va 

acaba la cosa pq ia es evident.jeje 

siiiiiiiiiii....el 17 ens veiem al soparet i despres festaaaaaa 

el diamrts 16 ens trukem x kda en hora i puesto ok?! 

cuidat m wapa!muaaaaaaaaaaaa 

 

 

<Text 9> 

neni!! k dius?! al final aket dijous n podre veni pq ve la meua mare 

aki a barna al metge i anire a dinar amb ella...sorry! la proxima cosa 

k organitze, ha de se un sopar amb festa inclosa!!jaja. 

ia ho tinc tot reflexionat, ja sas k io n penso gaire...jeje! cm a nat 

el finde bestia?! 

io super be, ia te contare!! 

ja mavisareu cm kedeu aket dijous vatros x fer el sopar i la festeta 

ok?! 

muaaaaa 

 

 

<Text 10> 

ei, maca! 

 

doncs, jo puc qda el dimarts o el dijous fins ls 18:30. em dius quin 

dia et va bé i cm qdm i axò ok?! 

ja veus, ara em deixes amb la intriga...no+ espero q n agis fet cap 

locura. 

jo tinc una novetat a explicarte sobre la notra "gran amiga" (ja sas d 

qui et parlo suposo no?!es q x aki no teu puc explica pq hi ha gent q 

la coneix...tot i q ja sé q es raro q hi hagu algu q la conegui tb. 

jaja!! 
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muaaaaaaaaaaa 

 

 

<Text 11> 

guapa!! 

 

la feina mb! estic aprenent molt i hi estic a gust. els companys sn m 

majos. 

tu q tal tot? cm portes el tema aquell? 

si, dma es el segon exam i després fins l'abril, una temporadeta d 

relax...q ia està be tb eh?!jeje.  

a partir d l setmana q ve podem buscar el dia i qdm no?! i axi ens 

veiem q ara n ens veiem tant i ens posem al dia. 

cuidat i bon cap d setmana!! 

muaaaa 

 

 

<Text 12> 

hola guapa! 

 

aquests dos dies que dius m'és impossible venir pq tinc exam el dia 

14. Però si voleu queda vosaltres, no problem. 

Mira, estem pendents de que ens confirmin el canvi de data del primer 

examen. Ho sabré com a a molt tard dijous d'aquesta setmana. Si ens el 

canviem podem sortir a sopar i d festa dijous 29 (setmana que ve). I 

si no, =ment podem busca algun dia de la setmana que ve per qda ni que 

sigui per fer un cafe no?! que us sembla?! 

 

us dic algo quan sapigui lo del exam. 

 

ptonet!! 

 

 

<Text 13> 

eiii 

si,la sheila em va pregunta si manava be aket dia i ja li vaig di k 

si. Ja està reservat!!jeje. 

q vagi mb tot!! 

 

ptonet wapa! 

 

 

<Text 14> 

nena!!! km estas?! k fort!! doncs abans d nadal no+ puc dos dijous: el 

27 de novembre (xo no pot se pq la sheila sen va a denmark) i el 18 de 

desembre. Si us va be el 18, x mi perfect!!! (tot i k ia tenim temps x 

parlar-ho, jo ja meu apunto; i si vos sortis algo trankis, k ia ho 

entenc)Sorry, xo es k els altres dijous a tots tinc coses... cuidat m 

...  i vigila el k fas ehh?!! digueli al teu germa k et te mes a prop 

k io k tacoselli, k n vull k t fasin mal! 

weno,ia anirem parlant x aki n?! k daki a nakell dia encara keda m... 

 

ptonet wapa! 

 

 

<Text 15> 

ola wapa! 

 

encara no mas dit com anar a casa teva x dma dinar...k n vas vore el 

meu sms?! 
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ia em diras alguna cosa. 

 

ptonet!! 

 

 

<Text 16> 

ola, jordi! 

q tal? cm va tot? 

jo treballant, xo estic m contenta amb la feina i amb els companys. La 

veritat, es q estic m a gust. 

i bueno, éstes 2 últimes setmanes una mica liada pq dmà tinc exam dl 

master. Però, weno, ara ja vindrà una temporadeta una mica més d 

relax, espero... 

a veure si qdm un dia amb la sheila tb, q aqet any n ens veiem gaire 

el pèl! 

cuidat guapissim! 

 

 

<Text 17> 

wapaaaa!!! 

lexam em va ana be, merci. ara, en tinc un altre el dia 28 i després 

un temps d descans dexams... 

jaja! lo d l "bata" ha segut pq e parlat antes n paula l d la resi...i 

mira, una tonteria d ls nostres. 

tu q tal tot??! ja et veig ben puesta eh, a la foto?! jeje. 

a veure si no triguem m a queda...jo x dinar em va be qualsevol dia. 

pdm qda...Leer másquan surto d treballa. a la tarde i a la nit u tinc 

xungo pq cm q tic al master i a lendema toca matina... 

ia parlarm reina!! 

passau mb este finde si vas a carnavals!! 

Muaaaaaa 

 

<Text 18> 

shei!! 

xdona q estos dies he estat molt desconectada... 

cm estàs?! cm va allò?! 

si vols la setmana q ve podem quedar un dia per dinar, parlem i 

mexplikes q tal tot. 

ia me diràs. 

un besito guapa!! 

 

<Text 19> 

q diu la sirenna?!?jeje. pq tants dies pl mar, ja tas degut convertir 

en sirena lo menos. jaja! 

al sopar porta ls fotos, i ens expliks tots els detalls ok?! 

el dijous q ve, no hem va be...pq dissabte 9 tinc un exam dl 

master...sorry! xo q et sembla lal...tre, el dijous 15?!! 

si us va bé, ja qdm per a aquell dijous i axi ja segur q es fa sopar, 

q si no...sempre surten coses!! jo la primera...jeje 

ja em diras kri!! 

muaaaaa 

 

<Text 20> 

guapa!! 

xdona per knt tant tard al teu missatge, xo sem em va anar dl 

cap...axí q vindràs per allí baix a finals d'agost?! 

si, si, poble nou està a baix d tot, a la desembocadura del delta de 

l'Ebre. Ja et vindré a veure, doncs!! i d q treballaràs per allí 

baix?! 

muaaaaaaa 
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9.1.4. Corpus indubitat MV 

 

<Corpus indubitat MV> 

 

<Text 1> 

val doncs a mi em va bé el dijous ;-) quedem a les 4 a l'Starbucks de 

Rambla Catalunya? li diré a la Sheila també, xo primer confirmam q t 

vagi b! 

ara estem les dues intrigades eh!! de seguida he sabut de qui em 

parlaves jeje 

b7s 

 

 

<Text 2> 

q wai, m nalegro q vagi be el curro! jo x aki na fent.. tinc novetats 

respecte el tema akell i sobre un altre tema tb..jeje ara t deixo am 

la intriga! digam kin dia t va b kdar akesta setmana o la q ve.. 

podriem nar a berenar a l'Starbucks o axi n? i li podriem dir a a Shei 

tb. un petonet! 

ei sara! com stas? com han nat els exams? demà l'últim no? ja keda 

molt poket! ;-) 

i la feina nova què tal?? 

avera si kdm x dinar o fer un kfe i ens posem al dia! 

cuidat mol, un petonet! 

 

 

<Text 3> 

hola sara! q tal? cm van els exams? e stat miran dies pel soparet, a 

mi maniria be el dimecres 11 o el dijous 12 d febrer, ja se q es una 

mik tard, xo esq la setmana abans estic a madrid.. q t sembla a tu? 

ara els hi diré als altres aveure que opinen ;-)  

=men podem kdar abans x fer un kfe o algo i et dono allò d la perfu!  

petonetssss *** 

 

 

<Text 4> 

ei sara! cm va tot? reserva't el dimecres 17 xl soparet, e parlat am 

la shei i wenu, ma dit q a ella li va millor i q a tu tb et nava be 

n?! 

bexituuu 

 

 

<Text 5> 

jajajaja si ja mu imaginava q tindries lagenda completeta!! ;-) x mi 

el 18 d desembre va bé, ja mu e apuntat! encara que si voleu podem 

feru un dimecres enlloc d dijous, es nomes una idea, nse.. pq encara 

kda tan x aket dia.. ah!i merci x preocupart x mi, d vritat, un 

petonas 

 

 

<Text 6> 

ola sareta!! aixi el dinar l'aplacem,n pasa re, i si d cas kuan fem el 

soparet l fem al meu pis n?! ja kedarem pel dia, digam kins dijous 

tens lliures!q tu smpre tens lagenda a tope ;-) q vagi be la setmana! 

un petonet 

 

 

<Text 7> 

ola!! ja e vist el sms, si q em va be akell dia, i lora i tot.. i ja 

mu e apuntat xq no s moblidi! ;-) petonsss 
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oohhh! :-( 

wenu doncs aurem d kedar un altre dia aviadet pq axo n pot ser! jeje 

merci x lo d la foto!  

muaaaa 

 

 

<Text 8> 

bones wapi!! q tal?e vist els teus videos d carnaval i la neu! jejeje 

mira aket dijous hem kdat am la Sara x fer un kfeto i posarnos al dia, 

tapuntes? la "cita" és dijous a les 16'30 a l'Starbucks de Passeig de 

Gràcia. digues algo, vale?! 

bsitosss 

 

 

<Text 9> 

hola shei!! al final hem kdat davant de l'idec a les 21'30 oki? fins 

despres!  

besitosss 

 

 

<Text 10> 

hola wapi!! al final li an knviat l'exam a la sara? esq saps q 

passa... q air ens van convidar a una festa del postgrau i justament 

és el 29! axi q nose si manira be a mi... lo q podriem fer es sopar 

igualment nosaltres,xo igual vindrien un parell o tres d cmpanyes 

meves d classe... i despres anem tots a la festa (és a Lotus), entrant 

x llista, gratis!! ja us informare kuan ens donin la invitacio i axo, 

oks? q us sembla? 

besitussss 

 

 

<Text 11> 

Hola wapíssima!! q tal? cm a nat l finde? daki res es el cumple dn 

jordi i el meu i encara hem d decidir dia xl soparet, i axo n pot ser! 

jeje e pensat q podriem ferlo el dimecres 11 o l dijous 12 d febrer, 

es una mik tardet, xo esq la setmana anterior jo stic a madrid.. a tu 

q t sembla? kin dls 2 dies t va millor? o tens alguna altra 

alternativa? weno ens diem algo! 

petonetsss *** 

 

 

<Text 12> 

ola!! com va? lo dl soparet doncs u avancem una mik i ja ta, x mi no 

problem ;-) tu vols dir el dimecres 17 o un altre dimecres abans?! i a 

la sara cm li va dimecres? q complikt tot! jeje ja direu coses, 

petonsss 

 

 

<Text 13> 

shei!! si q m va be, a les 6'15, xo no tinc el teu mbl i no t puc fer 

la perdi!!te deixat el meu num a la conversa del msn, donam el teu x 

si d cas n ns trobessim o algo! ;-) 

fins despres!!! Muaaa 

 

 

<Text 14> 

ei floretaa!! q empollona a la foto dl perfil..jeje i kin liu q tens 

am els dies eh! kin caparronet + boig q tens! ;-) ens veiem dijous 

wapa! 

petonsss 
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<Text 15> 

ola perrilla!! cm va tot? jo me instalat a bcn aketa setmana, jeje e 

allargat força l'estiu ;-) aket curs tinc mooool d temps lliure axi q 

digam kuan t va be i fem un cafeto o unes birretes x ahi! 

mols ptons xula! 

 

 

<Text 16> 

moltes felicitats iaiuuuu! merci x lo d vella air.. ;-) 

x cert, dijous (dema passat) fem el soparet am la sara i la sheila a 

les 21'30, et va be?!confirmamu pliz! despres nirem a una festa i 

entrarem x llista, avui o dma us dic el lloc i lhora, q encara e d 

mirar restaurants.. 

un petonet! 

 

 

<Text 17> 

hola! a la sara no li van bé akets dos dies d febrer, està pendent dun 

canvi d data dexamen i si axo passes a ella li niria b el dia 29, la 

setmana q ve. d totes formes no es segur, axi q sapiga algo ens ho 

dirà oki? estem n contacte doncs, petonss 

 

<Text 18> 

hola wapi!!! ja soc aqui!!! vaig tornar el dissabte, xo fins la 

setmana q ve no vindre cap a bcn... ja et dire algo i quedem oks? ja 

tinc ganes d tornar a bcn, xo 1r em kedare una setmaneta x aki casa, 

jeje londres em va agradar mol, ja mi auria kedat unes setmanes mes! 

;-)  

ens veiem, mols besitos 

 

<Text 19> 

si, em va fatal aket xat!! jejeje gracies wapa!! i tant q kdarem ;-) 

jo fins q no trobi feina tb stare força lliure. si en el fons em feia 

peneta no tornar.. jeje nanit, ptonets 

 

<Text 20> 

ola!! mol be i tu?? ara stic x aki el poble pq curro els findes... xo 

dilluns ja minstalo al pis d bcn. pdem kdar un dia duran la 7mana q ve 

si vols ;-) axi ens posem al dia! ja m diras algo! un petonet! 

9.1.5. Corpus indubitat AS 

 

<Corpus indubitat AS> 

 

<Text 1> 

un besote enorme bombón!!!!!!!!!!!!!!! 

m'ha fet super feliç sa vostra cridada!! vos anyor s'ànima!!!! Sólo 

faltan 10 días!!! un besote enorme!!!!!!!!!! 

 

 

<Text 2> 

queden tres dies!!!!!!!! tenc unes ganes!!!!!!!! necessit una dosi 

dels meus dos xulazos!!!!  

 

 

<Text 3> 

ara pill rollo... no sé si es q has borrat lo q t'he deixat... o que 

he somiat q t'ho deixava però no... estic tarada... :S :S :S t odio... 

q lo sepas 
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<Text 4> 

deine Dame ist hier cuxiflongaaaaaaaaaaa dijous dinam together amb la 

núria i tal, t'apuntas????????????????? e? e? e? e? serà prest xq 

servidora a les 4'15 ha d ser pujant la costa d formigó o en su 

defecto els cami... ns d terra d la uab uab (Ara ma recordat a la 

cançó Do you love me? uab uab Do yo love me? uab uab)  

 

hay cosas q never change però super molt de never 

 

es dematí he d'anar a ciutadella amb paperum ronyòs i s'horabaixa uab 

uab :( ich telefoniere dich quan sigui a casonaaaaaaa, lo prometooo 

 

xitossssssssssss 

 

 

<Text 5> 

m'encanta aquesta cançó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 

mira que és hortera...  

 

 

<Text 6> 

ñañañañaaaaaaaaaaaaa hallo pequegrillo, 

le informo de que el internet de mi mansión no anda, no rula, no 

furula, no nada... 1 cable para 3 portátiles... mañanaaaaaaaaaaaaaaa 

llegada la horaaaaaaaaaaaa le exigo que me llame para debatir, 

concretar y co...ncluir el tema 

vamosamezclarnosconunmontondepeñaporcuatropetardazosaritmodebritneyspe

ars!!!!!! 

 

por cierto, traré tu carga fófonos mobiles 

 

cu cu (c u x 2) 

 

por mi doble pexonalidad jajaja 

 

un besitoooooooooooooooooo 

 

 

<Text 7> 

neneee mira mi fotolog, ja voràs quina foto més guapa de jo i en 

titoooo!!! 

 

muaaa 

 

 

<Text 8> 

jajajaja!!! ja m'ho va dir!!!!!!!!!!!! quina casualitat!!!!! tot sigui 

això lo que li hagis dit!!! que aún son cosas buenas!! jajajaja 

 

un besote per tots!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

<Text 9> 

uiiiiiiiiiii dineritoooo!!!! q bé!!!!! venc dia 12 de març, així que 

ja t'avisaré!! 

ens toca molt o q???? 

 

vos he vist de monges... com vos mola liar-la no??? jajajaja estaveu 

totals!!!! 



Sheila Queralt Estevez       L’anàlisi estilística per atribuir l’autoria 

 

 46 

 

classes de català? que bé!!! jeje 

 

un besitooooo 

 

 

<Text 10> 

ara he vist el post... com q tu i en tito sou els més guapos??? a mi 

xq se me ve poco... q lo sepas... q si no jo vos guany a tots...  

 

besitossssss 

 

 

<Text 11> 

Un quart de segle se diu prest... jeje m'hagués agradat ser a la 

festeta que faras... però això de viure tan enfora...  

 

DISFRUTA DEL DIA!!!!!!!!!!! MUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

q t creias??? una es mas mejor de lo q se piensan los otros pobres 

mortales.... 

 

si... otra cosa no tendré,,, però sortidesssssssss xaxisssssss les que 

vulguis!!! 

 

jo encara ric amb... mo mare és mestre de música i no per això vaig 

fent corxeres a totes les pissarres... q cosas... 

 

no t perdonoré en sa vida q avui me deixis sola a lite... q ho 

sàpigues i bona seré si no te llev cap osito per això... aleeeeeeeee 

 

atentamente, madò cullera 

 

 

<Text 12> 

i vaja nota... segur q voltros un 9 i a que no adivinas la nuestra??? 

 

jajajaja 6.5!!!!!!!!!! jajaja 

 

muaaaaaaaaaaaaa 

 

 

<Text 13> 

que me sa olvidaooooo!!!! jo no he traduit res de l'altre text... 

podríem serguir doncs amb el midget, l'smokey i sa seva puta 

mare...no? 

 

ja deia jo que me deixava algo a l'altre post i no sabia que era... 

pequegrillo!!!! pequegrillo!!!! donde estas pequegrillo???  

 

jo en sé d'una que avui s'hagués menjat el DIEC jajajaja!!! 

 

tenc tanta feinaaaaaaa i tan poques ganes i coincidim taaaaaaaaaan 

poc... vaja prebre... 

 

maUkis!! 

 

 

<Text 14> 

tuuuuuuuuuuu tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu se t'ha tragat sa terra o 

q???? ande estás? si no tas conectá no te pueo adorná er arbo!!!!!!!!! 

que no lo ves??? q no puedo si tu no estás akiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  
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mem tu mala personaaaaaa (q faré xant...atge amb el carregador del 

teléfonooooo o me venjaré posan-te ossifar tot lo puto diaaaaa, hombre 

ya)))) tu maestra te solisita y tu, muetaaaaaaa tas muetaaaaaaaa 

 

te exaré más gasolinaaaaaaa y bailarás con la gasolinaaaaaaaaaa 

 

<Text 15> 

reinamevadelmeucoridelmeucul!!!!! que no se nada de su humilde 

persona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! no m'he conectat gaire xq tenc al 

meus nins aquí... u know... i si me conecto tu nunca estás!! xq? xq? 

xq? ja no mos funciona la telepatía (que ...viene de televisión i de 

pato... lo descubrí el otro dia) i na... yo sigo blanco lexe pero lexe 

tirant a desnatada, que és blanca però no acaba ben bé de ser-ho... si 

fos esquimal te diria exactament la tonalitat...  

aixxxxx ara dijous he de dur els papers del màster... así que toma 

excursión a la uab... i després ja partire cap a casa meu on hi ha un 

munt de torratxes que m'esperen jajaja 

 

vaig a seguir perreando perreandooooo 

 

love u pequegrillo 

 

<Text 16> 

nenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa com estas?????? mem si coincidim i me contes 

:D 

cuide't  

 

muaaaaaaaaaaaaaaa 

 

 

<Text 17> 

Porcelleta de mi corasón!!!! avui sembla ser que tenc dues classes... 

así que caca la vaca...  

que vagi bé tractament!!!!!! 

 

te veo luego pa una sena xexi 

 

<Text 18> 

com que el deixes pel desembre??? seràs porcota!!!!!!!! jo duc tres 

entrevistes transcrites només... i ara m'hi he ficat enserio...ara... 

vaja prebe!!!! 

 

has vist que ideals les fotos... no estavem morenes, estavem 

socarrimades... pel sol!!!!!! però molt!! nena, pues si que has tenido 

el xurri en casa no?? que guay!!!! i no vos heu matat, eso es 

bueno!!!!!!!!!!!!!!! 

 

quan comences el curro??? no te deu quedar res ja, no?  

 

ara vaig a cotorrejar les teves fotos jejeje a ver q trob 

 

un besoteeeeeeeeeeeeeeee 

 

 

<Text 19> 

 

veamos veamos, un dia q no m conect i la liau que t cagues de molt! 

 

un grup per peus dormits??? me 

apuntooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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me parese corresto la comida del miércoles ñam ñam ñam mentre no anem 

al ginos q t'hi tires vida i ...mitja... 

 

QUEREMOS PLAYA YA!!! però d'aquí res... vacaciones en el marrrrrr 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

demà a les 8 seré ja per barna... dios quines ganes de dematinejar... 

 

mua 

 

 

<Text 20> 

ajajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

jo sempre estic guapa... ejem ejem jajajaj 

 

moltes merces! jaja 

 

com va tot per dk? deus estar disfrutant com una marrana... 

 

un besote 

 

 

9.1.6. Corpus indubitat IC 

 

<Corpus indubitat IC> 

 

 
<Text 1> 

reiiiiiiiiiiii he arribat amb un munt de retard però viva jejeje 

 

un besote molt gran 

 

<Text 2> 

he puesto las fotitosssssssss de este finde... a ver cuando pones tu 

las tuyas... jeje que quiero verme robando nueces!!!! (no preocuparse 

que el álbum sólo lo podéis ver vosotros dos y si me dais el visto 

bueno lo verá todo el mundo) jajaja  

 

kisses darling!!! 

 

<Text 3> 

titoooooooooooo me asustas uniéndote a grupos como derecho y orgulloso 

de ser español!!!!!!!!!!! jajajaja 

 

<Text 4> 

bombón!!!!!!!!!!! q tal esta semana la uni?????? muxo curro??? 

entregaste el resumen ese?  

jo vaig una miqueta de cul, per variar... i dic... mentre tic aki al 

master li escriuré algoooo  

 

a mem si xerram corasón!!!!!!!! 

un besote ;) 

 

<Text 5> 

por favor... QUE LO HAGA Y QUE LO ENSEÑE! 
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<Text 6> 

cariiiiiiiiiii ja sóc a barna!!!!!!!!muaaa 

 

<Text 7> 

HE ARRIBAT VIVAAAAAAAAA!!! un besito!! 

 

<Text 8> 

a robar se ha dicho!!!!!!!!!!!!!!!!!! quan t toqui la loteria te 

robaré i me posaré un cul nou ja ho saps!!!!!!!!!!!!!!! 

 

<Text 9> 

quien puede más la programación o tu? dime que tu dime que 

tu!!!!!!!!!!!!!! ànims rei!!!!!! 

 

muaaaaaaaa 

 

<Text 10> 

Molts d'anys senyor projectede/futur Lingüista!!! Que passis un dia 

fantàstic!!!!!!!!!! 

 

ara seria un bon moment per ballar unes sevillanes o q?? 

 

MUAAAAAAAAAA 
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10.3. Anàlisi estadística 

10.3.1. Anàlisi estadística variables escala 

ANOVA 

 F Sig. 

Número caràcters sense 

espai 

Inter-grupos 6,285 ,000 

Intra-grupos   

Total   

Número caràcters amb 

espai 

Inter-grupos 6,119 ,000 

Intra-grupos   

Total   

Número paraules Inter-grupos 6,480 ,000 

Intra-grupos   

Total   

Número icones Inter-grupos 10,417 ,000 

Intra-grupos   

Total   

Emfasitzacions. Número 

vegades lletres 

Inter-grupos 3,832 ,004 

Intra-grupos   

Total   

Emfasitzacions. Número de 

lletres emfasitzades 

Inter-grupos 5,278 ,000 

Intra-grupos   

Total   

Emfasitzacions. Número 

vegades signes de 

puntuació 

Inter-grupos 2,868 ,020 

Intra-grupos   

Total   

Emfasitzacions. Número de 

signes emfasitzats 

Inter-grupos 15,422 ,000 

Intra-grupos   

Total   

Número de punts 

suspensius 

Inter-grupos 29,022 ,000 

Intra-grupos   

Total   
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Comparaciones múltiples 

Games-Howell 

Variable dependiente (I) 

Escriptor 

(J) 

Escriptor Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Número caràcters 

sense espai 

dimension2 

CV 

dimension3 

MT -177,65000
*
 55,16698 ,033 -345,4060 -9,8940 

SB -82,10000 34,94872 ,201 -187,1976 22,9976 

MV -14,40000 32,20807 ,998 -111,9582 83,1582 

AS -57,60000 46,54313 ,815 -197,9418 82,7418 

IC 87,60000 33,33074 ,124 -14,2580 189,4580 

MT 

dimension3 

CV 177,65000
*
 55,16698 ,033 9,8940 345,4060 

SB 95,55000 52,72106 ,475 -66,1658 257,2658 

MV 163,25000
*
 50,94563 ,039 5,6147 320,8853 

AS 120,05000 61,02754 ,380 -63,5551 303,6551 

IC 265,25000
*
 51,66271 ,000 105,6517 424,8483 

SB 

dimension3 

CV 82,10000 34,94872 ,201 -22,9976 187,1976 

MT -95,55000 52,72106 ,475 -257,2658 66,1658 

MV 67,70000 27,81140 ,172 -15,9773 151,3773 

AS 24,50000 43,61625 ,993 -108,0258 157,0258 

IC 169,70000
*
 29,10417 ,000 80,3920 259,0080 

MV 

dimension3 

CV 14,40000 32,20807 ,998 -83,1582 111,9582 

MT -163,25000
*
 50,94563 ,039 -320,8853 -5,6147 

SB -67,70000 27,81140 ,172 -151,3773 15,9773 

AS -43,20000 41,45267 ,899 -170,3641 83,9641 

IC 102,00000
*
 25,74878 ,007 21,9109 182,0891 

AS 

dimension3 

CV 57,60000 46,54313 ,815 -82,7418 197,9418 

MT -120,05000 61,02754 ,380 -303,6551 63,5551 

SB -24,50000 43,61625 ,993 -157,0258 108,0258 

MV 43,20000 41,45267 ,899 -83,9641 170,3641 

IC 145,20000
*
 42,33087 ,022 15,2806 275,1194 

IC 

dimension3 

CV -87,60000 33,33074 ,124 -189,4580 14,2580 

MT -265,25000
*
 51,66271 ,000 -424,8483 -105,6517 

SB -169,70000
*
 29,10417 ,000 -259,0080 -80,3920 

MV -102,00000
*
 25,74878 ,007 -182,0891 -21,9109 
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AS -145,20000
*
 42,33087 ,022 -275,1194 -15,2806 

Número caràcters 

amb espai 

dimension2 

CV 

dimension3 

MT -214,95000
*
 68,27157 ,039 -422,4568 -7,4432 

SB -104,30000 43,98836 ,193 -236,5289 27,9289 

MV -24,40000 40,31234 ,990 -146,4731 97,6731 

AS -63,50000 56,82632 ,871 -234,6806 107,6806 

IC 110,55000 41,38830 ,113 -15,9278 237,0278 

MT 

dimension3 

CV 214,95000
*
 68,27157 ,039 7,4432 422,4568 

SB 110,65000 65,41459 ,549 -89,7540 311,0540 

MV 190,55000 63,00141 ,058 -4,2632 385,3632 

AS 151,45000 74,65470 ,347 -73,2754 376,1754 

IC 325,50000
*
 63,69525 ,000 128,6999 522,3001 

SB 

dimension3 

CV 104,30000 43,98836 ,193 -27,9289 236,5289 

MT -110,65000 65,41459 ,549 -311,0540 89,7540 

MV 79,90000 35,25828 ,234 -26,2132 186,0132 

AS 40,80000 53,36002 ,971 -120,9961 202,5961 

IC 214,85000
*
 36,48360 ,000 103,0345 326,6655 

MV 

dimension3 

CV 24,40000 40,31234 ,990 -97,6731 146,4731 

MT -190,55000 63,00141 ,058 -385,3632 4,2632 

SB -79,90000 35,25828 ,234 -186,0132 26,2132 

AS -39,10000 50,37262 ,969 -193,3721 115,1721 

IC 134,95000
*
 31,95563 ,004 35,7371 234,1629 

AS 

dimension3 

CV 63,50000 56,82632 ,871 -107,6806 234,6806 

MT -151,45000 74,65470 ,347 -376,1754 73,2754 

SB -40,80000 53,36002 ,971 -202,5961 120,9961 

MV 39,10000 50,37262 ,969 -115,1721 193,3721 

IC 174,05000
*
 51,23775 ,024 16,8594 331,2406 

IC 

dimension3 

CV -110,55000 41,38830 ,113 -237,0278 15,9278 

MT -325,50000
*
 63,69525 ,000 -522,3001 -128,6999 

SB -214,85000
*
 36,48360 ,000 -326,6655 -103,0345 

MV -134,95000
*
 31,95563 ,004 -234,1629 -35,7371 

AS -174,05000
*
 51,23775 ,024 -331,2406 -16,8594 

Número paraules 

dimension2 

CV 

dimension3 

MT -38,40000 12,98930 ,060 -77,8058 1,0058 

SB -24,90000 9,09747 ,091 -52,2034 2,4034 

MV -10,30000 8,14906 ,802 -34,9096 14,3096 

AS -4,45000 10,26132 ,998 -35,2661 26,3661 

IC 24,35000
*
 7,88833 ,047 ,2276 48,4724 

MT 

dimension3 

CV 38,40000 12,98930 ,060 -1,0058 77,8058 

SB 13,50000 12,69947 ,892 -25,1615 52,1615 

MV 28,10000 12,03826 ,218 -8,9579 65,1579 

AS 33,95000 13,55755 ,151 -6,9730 74,8730 

IC 62,75000
*
 11,86332 ,000 26,0272 99,4728 
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SB 

dimension3 

CV 24,90000 9,09747 ,091 -2,4034 52,2034 

MT -13,50000 12,69947 ,892 -52,1615 25,1615 

MV 14,60000 7,67866 ,418 -8,5274 37,7274 

AS 20,45000 9,89188 ,327 -9,3066 50,2066 

IC 49,25000
*
 7,40138 ,000 26,6317 71,8683 

MV 

dimension3 

CV 10,30000 8,14906 ,802 -14,3096 34,9096 

MT -28,10000 12,03826 ,218 -65,1579 8,9579 

SB -14,60000 7,67866 ,418 -37,7274 8,5274 

AS 5,85000 9,02732 ,986 -21,5522 33,2522 

IC 34,65000
*
 6,19868 ,000 15,6132 53,6868 

AS 

dimension3 

CV 4,45000 10,26132 ,998 -26,3661 35,2661 

MT -33,95000 13,55755 ,151 -74,8730 6,9730 

SB -20,45000 9,89188 ,327 -50,2066 9,3066 

MV -5,85000 9,02732 ,986 -33,2522 21,5522 

IC 28,80000
*
 8,79267 ,031 1,8440 55,7560 

IC 

dimension3 

CV -24,35000
*
 7,88833 ,047 -48,4724 -,2276 

MT -62,75000
*
 11,86332 ,000 -99,4728 -26,0272 

SB -49,25000
*
 7,40138 ,000 -71,8683 -26,6317 

MV -34,65000
*
 6,19868 ,000 -53,6868 -15,6132 

AS -28,80000
*
 8,79267 ,031 -55,7560 -1,8440 

Número icones 

dimension2 

CV 

dimension3 

MT -,35000 ,41279 ,956 -1,6079 ,9079 

SB 1,35000
*
 ,19568 ,000 ,7317 1,9683 

MV ,30000 ,29691 ,912 -,5915 1,1915 

AS 1,10000
*
 ,25288 ,001 ,3398 1,8602 

IC 1,25000
*
 ,21975 ,000 ,5756 1,9244 

MT 

dimension3 

CV ,35000 ,41279 ,956 -,9079 1,6079 

SB 1,70000
*
 ,36346 ,002 ,5516 2,8484 

MV ,65000 ,42658 ,652 -,6433 1,9433 

AS 1,45000
*
 ,39719 ,013 ,2300 2,6700 

IC 1,60000
*
 ,37697 ,004 ,4243 2,7757 

SB 

dimension3 

CV -1,35000
*
 ,19568 ,000 -1,9683 -,7317 

MT -1,70000
*
 ,36346 ,002 -2,8484 -,5516 

MV -1,05000
*
 ,22331 ,002 -1,7556 -,3444 

AS -,25000 ,16018 ,632 -,7561 ,2561 

IC -,10000 ,10000 ,907 -,4552 ,2552 

MV 

dimension3 

CV -,30000 ,29691 ,912 -1,1915 ,5915 

MT -,65000 ,42658 ,652 -1,9433 ,6433 

SB 1,05000
*
 ,22331 ,002 ,3444 1,7556 

AS ,80000 ,27482 ,064 -,0288 1,6288 

IC ,95000
*
 ,24468 ,008 ,1965 1,7035 

AS 
dimension3 

CV -1,10000
*
 ,25288 ,001 -1,8602 -,3398 
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MT -1,45000
*
 ,39719 ,013 -2,6700 -,2300 

SB ,25000 ,16018 ,632 -,2561 ,7561 

MV -,80000 ,27482 ,064 -1,6288 ,0288 

IC ,15000 ,18883 ,966 -,4274 ,7274 

IC 

dimension3 

CV -1,25000
*
 ,21975 ,000 -1,9244 -,5756 

MT -1,60000
*
 ,37697 ,004 -2,7757 -,4243 

SB ,10000 ,10000 ,907 -,2552 ,4552 

MV -,95000
*
 ,24468 ,008 -1,7035 -,1965 

AS -,15000 ,18883 ,966 -,7274 ,4274 

Emfasitzacions. 

Número vegades 

lletres 

dimension2 

CV 

dimension3 

MT -1,16239 ,39587 ,086 -2,4426 ,1178 

SB -,08547 ,22842 ,999 -,8035 ,6326 

MV ,04040 ,23380 1,000 -,7034 ,7842 

AS -1,51111 ,62286 ,206 -3,5244 ,5022 

IC ,22222 ,14699 ,668 -,3148 ,7593 

MT 

dimension3 

CV 1,16239 ,39587 ,086 -,1178 2,4426 

SB 1,07692 ,40704 ,139 -,2236 2,3774 

MV 1,20280 ,41008 ,082 -,1059 2,5115 

AS -,34872 ,70814 ,996 -2,5491 1,8516 

IC 1,38462
*
 ,36757 ,025 ,1500 2,6193 

SB 

dimension3 

CV ,08547 ,22842 ,999 -,6326 ,8035 

MT -1,07692 ,40704 ,139 -2,3774 ,2236 

MV ,12587 ,25225 ,996 -,6611 ,9129 

AS -1,42564 ,63002 ,263 -3,4510 ,5997 

IC ,30769 ,17485 ,522 -,2796 ,8950 

MV 

dimension3 

CV -,04040 ,23380 1,000 -,7842 ,7034 

MT -1,20280 ,41008 ,082 -2,5115 ,1059 

SB -,12587 ,25225 ,996 -,9129 ,6611 

AS -1,55152 ,63199 ,194 -3,5809 ,4779 

IC ,18182 ,18182 ,908 -,4497 ,8133 

AS 

dimension3 

CV 1,51111 ,62286 ,206 -,5022 3,5244 

MT ,34872 ,70814 ,996 -1,8516 2,5491 

SB 1,42564 ,63002 ,263 -,5997 3,4510 

MV 1,55152 ,63199 ,194 -,4779 3,5809 

IC 1,73333 ,60527 ,104 -,2519 3,7186 

IC 

dimension3 

CV -,22222 ,14699 ,668 -,7593 ,3148 

MT -1,38462
*
 ,36757 ,025 -2,6193 -,1500 

SB -,30769 ,17485 ,522 -,8950 ,2796 

MV -,18182 ,18182 ,908 -,8133 ,4497 

AS -1,73333 ,60527 ,104 -3,7186 ,2519 

Emfasitzacions. 

Número de lletres 
dimension2 

CV 
dimension3 

MT -,29915 ,73508 ,998 -2,6736 2,0753 

SB ,16239 ,67200 1,000 -2,0845 2,4092 
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emfasitzades MV 1,41414 ,61488 ,284 -,7675 3,5958 

AS -1,08889 ,69786 ,635 -3,3788 1,2010 

IC -1,22222 ,86475 ,719 -4,0369 1,5925 

MT 

dimension3 

CV ,29915 ,73508 ,998 -2,0753 2,6736 

SB ,46154 ,53109 ,950 -1,1940 2,1170 

MV 1,71329
*
 ,45667 ,020 ,2283 3,1983 

AS -,78974 ,56344 ,726 -2,5288 ,9493 

IC -,92308 ,76044 ,823 -3,4326 1,5865 

SB 

dimension3 

CV -,16239 ,67200 1,000 -2,4092 2,0845 

MT -,46154 ,53109 ,950 -2,1170 1,1940 

MV 1,25175
*
 ,34610 ,022 ,1465 2,3570 

AS -1,25128 ,47824 ,129 -2,7213 ,2188 

IC -1,38462 ,69965 ,412 -3,7916 1,0224 

MV 

dimension3 

CV -1,41414 ,61488 ,284 -3,5958 ,7675 

MT -1,71329
*
 ,45667 ,020 -3,1983 -,2283 

SB -1,25175
*
 ,34610 ,022 -2,3570 -,1465 

AS -2,50303
*
 ,39396 ,000 -3,7510 -1,2550 

IC -2,63636
*
 ,64498 ,029 -5,0060 -,2667 

AS 

dimension3 

CV 1,08889 ,69786 ,635 -1,2010 3,3788 

MT ,78974 ,56344 ,726 -,9493 2,5288 

SB 1,25128 ,47824 ,129 -,2188 2,7213 

MV 2,50303
*
 ,39396 ,000 1,2550 3,7510 

IC -,13333 ,72451 1,000 -2,5728 2,3061 

IC 

dimension3 

CV 1,22222 ,86475 ,719 -1,5925 4,0369 

MT ,92308 ,76044 ,823 -1,5865 3,4326 

SB 1,38462 ,69965 ,412 -1,0224 3,7916 

MV 2,63636
*
 ,64498 ,029 ,2667 5,0060 

AS ,13333 ,72451 1,000 -2,3061 2,5728 

Emfasitzacions. 

Número vegades 

signes de puntuació 

dimension2 

CV 

dimension3 

MT -,44318 ,41908 ,890 -1,8158 ,9294 

SB -,90278 ,31236 ,077 -1,8696 ,0640 

MV -,05357 ,25161 1,000 -,8556 ,7484 

AS -1,45833
*
 ,46704 ,049 -2,9134 -,0033 

IC -,62500 ,41993 ,678 -2,0803 ,8303 

MT 

dimension3 

CV ,44318 ,41908 ,890 -,9294 1,8158 

SB -,45960 ,45413 ,908 -1,8961 ,9769 

MV ,38961 ,41470 ,929 -,9684 1,7476 

AS -1,01515 ,57165 ,497 -2,7689 ,7386 

IC -,18182 ,53386 ,999 -1,8961 1,5324 

SB 

dimension3 

CV ,90278 ,31236 ,077 -,0640 1,8696 

MT ,45960 ,45413 ,908 -,9769 1,8961 

MV ,84921 ,30646 ,092 -,0863 1,7847 
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AS -,55556 ,49873 ,871 -2,0814 ,9703 

IC ,27778 ,45491 ,988 -1,2211 1,7767 

MV 

dimension3 

CV ,05357 ,25161 1,000 -,7484 ,8556 

MT -,38961 ,41470 ,929 -1,7476 ,9684 

SB -,84921 ,30646 ,092 -1,7847 ,0863 

AS -1,40476 ,46311 ,059 -2,8464 ,0368 

IC -,57143 ,41555 ,740 -2,0150 ,8721 

AS 

dimension3 

CV 1,45833
*
 ,46704 ,049 ,0033 2,9134 

MT 1,01515 ,57165 ,497 -,7386 2,7689 

SB ,55556 ,49873 ,871 -,9703 2,0814 

MV 1,40476 ,46311 ,059 -,0368 2,8464 

IC ,83333 ,57227 ,694 -,9509 2,6175 

IC 

dimension3 

CV ,62500 ,41993 ,678 -,8303 2,0803 

MT ,18182 ,53386 ,999 -1,5324 1,8961 

SB -,27778 ,45491 ,988 -1,7767 1,2211 

MV ,57143 ,41555 ,740 -,8721 2,0150 

AS -,83333 ,57227 ,694 -2,6175 ,9509 

Emfasitzacions. 

Número de signes 

emfasitzats 

dimension2 

CV 

dimension3 

MT -,08333 ,25990 ,999 -,9697 ,8030 

SB -,08333 ,25990 ,999 -,9697 ,8030 

MV -,08333 ,25990 ,999 -,9697 ,8030 

AS -1,58333
*
 ,39262 ,005 -2,7839 -,3828 

IC -2,08333
*
 ,56352 ,032 -4,0119 -,1548 

MT 

dimension3 

CV ,08333 ,25990 ,999 -,8030 ,9697 

SB ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

MV ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

AS -1,50000
*
 ,29428 ,001 -2,4413 -,5587 

IC -2,00000
*
 ,50000 ,039 -3,8947 -,1053 

SB 

dimension3 

CV ,08333 ,25990 ,999 -,8030 ,9697 

MT ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

MV ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

AS -1,50000
*
 ,29428 ,001 -2,4413 -,5587 

IC -2,00000
*
 ,50000 ,039 -3,8947 -,1053 

MV 

dimension3 

CV ,08333 ,25990 ,999 -,8030 ,9697 

MT ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

SB ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

AS -1,50000
*
 ,29428 ,001 -2,4413 -,5587 

IC -2,00000
*
 ,50000 ,039 -3,8947 -,1053 

AS 

dimension3 

CV 1,58333
*
 ,39262 ,005 ,3828 2,7839 

MT 1,50000
*
 ,29428 ,001 ,5587 2,4413 

SB 1,50000
*
 ,29428 ,001 ,5587 2,4413 

MV 1,50000
*
 ,29428 ,001 ,5587 2,4413 
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IC -,50000 ,58017 ,949 -2,4463 1,4463 

IC 

dimension3 

CV 2,08333
*
 ,56352 ,032 ,1548 4,0119 

MT 2,00000
*
 ,50000 ,039 ,1053 3,8947 

SB 2,00000
*
 ,50000 ,039 ,1053 3,8947 

MV 2,00000
*
 ,50000 ,039 ,1053 3,8947 

AS ,50000 ,58017 ,949 -1,4463 2,4463 

Número de punts 

suspensius 

dimension2 

CV 

dimension3 

MT ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

SB -,05556 ,05556 ,912 -,2333 ,1222 

MV ,77778
*
 ,14699 ,006 ,2407 1,3148 

AS ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

IC ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

MT 

dimension3 

CV ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

SB -,05556 ,05556 ,912 -,2333 ,1222 

MV ,77778
*
 ,14699 ,006 ,2407 1,3148 

AS ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

IC ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

SB 

dimension3 

CV ,05556 ,05556 ,912 -,1222 ,2333 

MT ,05556 ,05556 ,912 -,1222 ,2333 

MV ,83333
*
 ,15713 ,003 ,2913 1,3754 

AS ,05556 ,05556 ,912 -,1222 ,2333 

IC ,05556 ,05556 ,912 -,1222 ,2333 

MV 

dimension3 

CV -,77778
*
 ,14699 ,006 -1,3148 -,2407 

MT -,77778
*
 ,14699 ,006 -1,3148 -,2407 

SB -,83333
*
 ,15713 ,003 -1,3754 -,2913 

AS -,77778
*
 ,14699 ,006 -1,3148 -,2407 

IC -,77778
*
 ,14699 ,006 -1,3148 -,2407 

AS 

dimension3 

CV ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

MT ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

SB -,05556 ,05556 ,912 -,2333 ,1222 

MV ,77778
*
 ,14699 ,006 ,2407 1,3148 

IC ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

IC 

dimension3 

CV ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

MT ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

SB -,05556 ,05556 ,912 -,2333 ,1222 

MV ,77778
*
 ,14699 ,006 ,2407 1,3148 

AS ,00000 ,00000 . ,0000 ,0000 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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10.3.2. Anàlisi estadística variables nominals 

Salutació. Canvi de línia * Escriptor 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Escriptor 

CV MT SB MV AS 

Salutació. Canvi de línia 1,00 0 0 18 0 1 

2,00 10 4 0 16 3 

Total 10 4 18 16 4 

 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Escriptor 

Total IC 

Salutació. Canvi de línia 1,00 0 19 

2,00 1 34 

Total 1 53 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 49,739
a
 5 ,000 

Razón de verosimilitudes 64,671 5 ,000 

Asociación lineal por lineal ,043 1 ,836 

N de casos válidos 53   

a. 7 casillas (58,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,36. 

 

 
Salutació. Espai en blanc * Escriptor 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
Escriptor 

CV MT SB MV AS 

Salutació. Espai en blanc Sí 0 0 5 0 0 

No 10 4 13 16 4 

Total 10 4 18 16 4 

 

Tabla de contingencia 

Recuento 
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Escriptor 

Total IC 

Salutació. Espai en blanc Sí 0 5 

No 1 48 

Total 1 53 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,735
a
 5 ,057 

Razón de verosimilitudes 11,851 5 ,037 

Asociación lineal por lineal ,011 1 ,917 

N de casos válidos 53   

a. 9 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,09. 

 

Comiat. Canvi de línia * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB MV 

Comiat. Canvi de línia ,00 Recuento 0 0 0 0 

Frecuencia esperada ,3 ,4 ,4 ,4 

Residuos corregidos -,6 -,7 -,7 -,7 

Sí Recuento 13 17 20 20 

Frecuencia esperada 14,4 16,3 19,2 19,2 

Residuos corregidos -1,9 1,0 1,1 1,1 

No Recuento 2 0 0 0 

Frecuencia esperada ,3 ,4 ,4 ,4 

Residuos corregidos 3,3 -,7 -,7 -,7 

Total Recuento 15 17 20 20 

Frecuencia esperada 15,0 17,0 20,0 20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de contingencia 

 Escriptor Total 
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AS IC 

Comiat. Canvi de línia ,00 Recuento 1 1 2 

Frecuencia esperada ,4 ,1 2,0 

Residuos corregidos 1,2 2,6  

Sí Recuento 16 5 91 

Frecuencia esperada 16,3 5,7 91,0 

Residuos corregidos -,4 -1,6  

No Recuento 0 0 2 

Frecuencia esperada ,4 ,1 2,0 

Residuos corregidos -,7 -,4  

Total Recuento 17 6 95 

Frecuencia esperada 17,0 6,0 95,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,715
a
 10 ,032 

Razón de verosimilitudes 13,922 10 ,177 

Asociación lineal por lineal 8,961 1 ,003 

N de casos válidos 95   

a. 12 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,13. 

 

 
Comiat. Espai en blanc * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB MV 

Comiat. Espai en blanc Sí Recuento 14 17 10 0 

Frecuencia esperada 9,8 11,2 13,1 13,1 

Residuos corregidos 2,5 3,3 -1,7 -7,0 

No Recuento 1 0 10 20 

Frecuencia esperada 5,2 5,8 6,9 6,9 

Residuos corregidos -2,5 -3,3 1,7 7,0 

Total Recuento 15 17 20 20 

Frecuencia esperada 15,0 17,0 20,0 20,0 

 

Tabla de contingencia 
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Escriptor 

Total AS IC 

Comiat. Espai en blanc Sí Recuento 15 5 61 

Frecuencia esperada 10,5 3,3 61,0 

Residuos corregidos 2,6 1,7  

No Recuento 1 0 32 

Frecuencia esperada 5,5 1,7 32,0 

Residuos corregidos -2,6 -1,7  

Total Recuento 16 5 93 

Frecuencia esperada 16,0 5,0 93,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 62,556
a
 5 ,000 

Razón de verosimilitudes 77,175 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 3,740 1 ,053 

N de casos válidos 93   

a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,72. 

 

 
Apostrofa les hores * Escriptor 
 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB MV 

Apostrofa les hores ,00 Recuento 0 0 0 2 

Frecuencia esperada ,3 ,2 ,5 ,9 

Residuos corregidos -,7 -,4 -,8 1,7 

Sí Recuento 0 0 0 4 

Frecuencia esperada ,8 ,4 1,2 2,3 

Residuos corregidos -1,2 -,8 -1,6 1,9 

No Recuento 2 1 3 0 

Frecuencia esperada ,9 ,5 1,4 2,8 

Residuos corregidos 1,7 1,1 2,1 -3,1 

Total Recuento 2 1 3 6 

Frecuencia esperada 2,0 1,0 3,0 6,0 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total AS 

Apostrofa les hores ,00 Recuento 0 2 

Frecuencia esperada ,2 2,0 

Residuos corregidos -,4  

Sí Recuento 1 5 

Frecuencia esperada ,4 5,0 

Residuos corregidos 1,3  

No Recuento 0 6 

Frecuencia esperada ,5 6,0 

Residuos corregidos -1,0  

Total Recuento 1 13 

Frecuencia esperada 1,0 13,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,867
a
 8 ,085 

Razón de verosimilitudes 18,682 8 ,017 

Asociación lineal por lineal 6,078 1 ,014 

N de casos válidos 13   

a. 15 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,15. 

 

 
Punt entre les hores * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB MV 

Punt entre les hores ,00 Recuento 0 0 0 2 

Frecuencia esperada ,3 ,2 ,5 ,9 

Residuos corregidos -,7 -,4 -,8 1,7 

Sí Recuento 2 0 0 0 

Frecuencia esperada ,3 ,2 ,5 ,9 

Residuos corregidos 3,6 -,4 -,8 -1,4 

No Recuento 0 1 3 4 

Frecuencia esperada 1,4 ,7 2,1 4,2 
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Residuos corregidos -2,3 ,7 1,3 -,2 

Total Recuento 2 1 3 6 

Frecuencia esperada 2,0 1,0 3,0 6,0 

 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total AS 

Punt entre les hores ,00 Recuento 0 2 

Frecuencia esperada ,2 2,0 

Residuos corregidos -,4  

Sí Recuento 0 2 

Frecuencia esperada ,2 2,0 

Residuos corregidos -,4  

No Recuento 1 9 

Frecuencia esperada ,7 9,0 

Residuos corregidos ,7  

Total Recuento 1 13 

Frecuencia esperada 1,0 13,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,407
a
 8 ,052 

Razón de verosimilitudes 13,955 8 ,083 

Asociación lineal por lineal ,174 1 ,677 

N de casos válidos 13   

a. 15 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,15. 
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Dos punts entre les hores * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB 

Dos punts entre les hores ,00 Recuento 0 0 0 

Frecuencia esperada ,3 ,2 ,5 

Residuos corregidos -,7 -,4 -,8 

Sí Recuento 0 0 3 

Frecuencia esperada ,5 ,2 ,7 

Residuos corregidos -,8 -,6 3,6 

No Recuento 2 1 0 

Frecuencia esperada 1,2 ,6 1,8 

Residuos corregidos 1,2 ,8 -2,5 

Total Recuento 2 1 3 

Frecuencia esperada 2,0 1,0 3,0 

 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total MV AS 

Dos punts entre les hores ,00 Recuento 2 0 2 

Frecuencia esperada ,9 ,2 2,0 

Residuos corregidos 1,7 -,4  

Sí Recuento 0 0 3 

Frecuencia esperada 1,4 ,2 3,0 

Residuos corregidos -1,8 -,6  

No Recuento 4 1 8 

Frecuencia esperada 3,7 ,6 8,0 

Residuos corregidos ,4 ,8  

Total Recuento 6 1 13 

Frecuencia esperada 6,0 1,0 13,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,167
a
 8 ,056 

Razón de verosimilitudes 16,415 8 ,037 

Asociación lineal por lineal ,515 1 ,473 

N de casos válidos 13   
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,167
a
 8 ,056 

Razón de verosimilitudes 16,415 8 ,037 

Asociación lineal por lineal ,515 1 ,473 

N de casos válidos 13   

a. 15 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,15. 

 

 
Hores en paraules * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB MV 

Hores en paraules ,00 Recuento 0 0 0 2 

Frecuencia esperada ,3 ,2 ,5 ,9 

Residuos corregidos -,7 -,4 -,8 1,7 

Sí Recuento 0 1 0 0 

Frecuencia esperada ,2 ,1 ,2 ,5 

Residuos corregidos -,4 3,6 -,6 -1,0 

No Recuento 2 0 3 4 

Frecuencia esperada 1,5 ,8 2,3 4,6 

Residuos corregidos ,8 -1,9 1,1 -,8 

Total Recuento 2 1 3 6 

Frecuencia esperada 2,0 1,0 3,0 6,0 

 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total AS 

Hores en paraules ,00 Recuento 0 2 

Frecuencia esperada ,2 2,0 

Residuos corregidos -,4  

Sí Recuento 0 1 

Frecuencia esperada ,1 1,0 

Residuos corregidos -,3  

No Recuento 1 10 

Frecuencia esperada ,8 10,0 

Residuos corregidos ,6  

Total Recuento 1 13 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total AS 

Hores en paraules ,00 Recuento 0 2 

Frecuencia esperada ,2 2,0 

Residuos corregidos -,4  

Sí Recuento 0 1 

Frecuencia esperada ,1 1,0 

Residuos corregidos -,3  

No Recuento 1 10 

Frecuencia esperada ,8 10,0 

Residuos corregidos ,6  

Total Recuento 1 13 

Frecuencia esperada 1,0 13,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,600
a
 8 ,048 

Razón de verosimilitudes 10,226 8 ,250 

Asociación lineal por lineal ,316 1 ,574 

N de casos válidos 13   

a. 15 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,08. 

 

 
P.D. * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB MV AS 

P.D. Sí Recuento 0 11 0 0 0 

Frecuencia esperada 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Residuos corregidos -1,6 7,4 -1,6 -1,6 -1,6 

No Recuento 19 9 19 20 20 

Frecuencia esperada 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 

Residuos corregidos 1,0 -6,6 1,0 1,8 1,8 

3,00 Recuento 1 0 1 0 0 

Frecuencia esperada ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 
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Residuos corregidos 1,2 -,7 1,2 -,7 -,7 

Total Recuento 20 20 20 20 20 

Frecuencia esperada 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total IC 

P.D. Sí Recuento 0 11 

Frecuencia esperada 1,0 11,0 

Residuos corregidos -1,1  

No Recuento 10 97 

Frecuencia esperada 8,8 97,0 

Residuos corregidos 1,2  

3,00 Recuento 0 2 

Frecuencia esperada ,2 2,0 

Residuos corregidos -,5  

Total Recuento 10 110 

Frecuencia esperada 10,0 110,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 58,232
a
 10 ,000 

Razón de verosimilitudes 47,679 10 ,000 

Asociación lineal por lineal 4,138 1 ,042 

N de casos válidos 110   

a. 12 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,18. 

 

 
Castellà * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB MV AS 

Castellà Sí Recuento 2 4 0 0 17 

Frecuencia esperada 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Residuos corregidos -2,0 -,9 -3,1 -3,1 6,2 

No Recuento 18 16 20 20 3 

Frecuencia esperada 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 
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Residuos corregidos 2,0 ,9 3,1 3,1 -6,2 

Total Recuento 20 20 20 20 20 

Frecuencia esperada 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total IC 

Castellà Sí Recuento 8 31 

Frecuencia esperada 2,8 31,0 

Residuos corregidos 3,8  

No Recuento 2 79 

Frecuencia esperada 7,2 79,0 

Residuos corregidos -3,8  

Total Recuento 10 110 

Frecuencia esperada 10,0 110,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 64,792
a
 5 ,000 

Razón de verosimilitudes 70,890 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 29,985 1 ,000 

N de casos válidos 110   

a. 1 casillas (8,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 2,82. 

 

 
Anglès * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB MV AS 

Anglès Sí Recuento 14 9 2 0 3 

Frecuencia esperada 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Residuos corregidos 4,9 2,1 -1,8 -3,0 -1,3 

No Recuento 6 11 18 20 17 

Frecuencia esperada 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Residuos corregidos -4,9 -2,1 1,8 3,0 1,3 

Total Recuento 20 20 20 20 20 

Frecuencia esperada 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total IC 

Anglès Sí Recuento 1 29 

Frecuencia esperada 2,6 29,0 

Residuos corregidos -1,2  

No Recuento 9 81 

Frecuencia esperada 7,4 81,0 

Residuos corregidos 1,2  

Total Recuento 10 110 

Frecuencia esperada 10,0 110,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,824
a
 5 ,000 

Razón de verosimilitudes 38,528 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 23,355 1 ,000 

N de casos válidos 110   

a. 1 casillas (8,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 2,64. 

 

 
Alemany * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB MV AS 

Alemany Sí Recuento 4 5 0 0 1 

Frecuencia esperada 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Residuos corregidos 1,9 2,7 -1,6 -1,6 -,7 

No Recuento 16 15 20 20 19 

Frecuencia esperada 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 

Residuos corregidos -1,9 -2,7 1,6 1,6 ,7 

Total Recuento 20 20 20 20 20 

Frecuencia esperada 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total IC 

Alemany Sí Recuento 0 10 

Frecuencia esperada ,9 10,0 

Residuos corregidos -1,0  

No Recuento 10 100 

Frecuencia esperada 9,1 100,0 

Residuos corregidos 1,0  

Total Recuento 10 110 

Frecuencia esperada 10,0 110,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,410
a
 5 ,013 

Razón de verosimilitudes 16,570 5 ,005 

Asociación lineal por lineal 8,017 1 ,005 

N de casos válidos 110   

a. 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,91. 

 

 
Italià * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB MV AS 

Italià Sí Recuento 1 0 0 0 0 

Frecuencia esperada ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 

Residuos corregidos 2,1 -,5 -,5 -,5 -,5 

No Recuento 19 20 20 20 20 

Frecuencia esperada 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 

Residuos corregidos -2,1 ,5 ,5 ,5 ,5 

Total Recuento 20 20 20 20 20 

Frecuencia esperada 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total IC 

Italià Sí Recuento 0 1 

Frecuencia esperada ,1 1,0 

Residuos corregidos -,3  

No Recuento 10 109 

Frecuencia esperada 9,9 109,0 

Residuos corregidos ,3  

Total Recuento 10 110 

Frecuencia esperada 10,0 110,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,541
a
 5 ,474 

Razón de verosimilitudes 3,451 5 ,631 

Asociación lineal por lineal 2,016 1 ,156 

N de casos válidos 110   

a. 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,09. 

 

 
Francès * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB MV AS 

Francès Sí Recuento 1 0 0 0 0 

Frecuencia esperada ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 

Residuos corregidos 2,1 -,5 -,5 -,5 -,5 

No Recuento 19 20 20 20 20 

Frecuencia esperada 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 

Residuos corregidos -2,1 ,5 ,5 ,5 ,5 

Total Recuento 20 20 20 20 20 

Frecuencia esperada 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total IC 

Francès Sí Recuento 0 1 

Frecuencia esperada ,1 1,0 

Residuos corregidos -,3  

No Recuento 10 109 

Frecuencia esperada 9,9 109,0 

Residuos corregidos ,3  

Total Recuento 10 110 

Frecuencia esperada 10,0 110,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,541
a
 5 ,474 

Razón de verosimilitudes 3,451 5 ,631 

Asociación lineal por lineal 2,016 1 ,156 

N de casos válidos 110   

a. 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,09. 

 

 
Abreuja * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB 

Abreuja Abreuja únicament paraules 

de cllasse tancada 

Recuento 7 20 0 

Frecuencia esperada 12,5 12,5 12,5 

Residuos corregidos -2,8 3,8 -6,4 

Abreuja paraules de classe 

tancada,  monosíl·labs de 

classe oberta 

Recuento 13 0 14 

Frecuencia esperada 6,0 6,0 6,0 

Residuos corregidos 3,8 -3,2 4,3 

Abreuja paraules de classe 

tancada i oberta 

repetidament 

Recuento 0 0 6 

Frecuencia esperada 1,5 1,5 1,5 

Residuos corregidos -1,4 -1,4 4,3 

Total Recuento 20 20 20 

Frecuencia esperada 20,0 20,0 20,0 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

MV AS 

Abreuja Abreuja únicament paraules 

de cllasse tancada 

Recuento 12 20 

Frecuencia esperada 12,5 12,5 

Residuos corregidos -,3 3,8 

Abreuja paraules de classe 

tancada,  monosíl·labs de 

classe oberta 

Recuento 6 0 

Frecuencia esperada 6,0 6,0 

Residuos corregidos ,0 -3,2 

Abreuja paraules de classe 

tancada i oberta 

repetidament 

Recuento 2 0 

Frecuencia esperada 1,5 1,5 

Residuos corregidos ,5 -1,4 

Total Recuento 20 20 

Frecuencia esperada 20,0 20,0 

 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total IC 

Abreuja Abreuja únicament paraules 

de cllasse tancada 

Recuento 10 69 

Frecuencia esperada 6,3 69,0 

Residuos corregidos 2,6  

Abreuja paraules de classe 

tancada,  monosíl·labs de 

classe oberta 

Recuento 0 33 

Frecuencia esperada 3,0 33,0 

Residuos corregidos -2,2  

Abreuja paraules de classe 

tancada i oberta 

repetidament 

Recuento 0 8 

Frecuencia esperada ,7 8,0 

Residuos corregidos -,9  

Total Recuento 10 110 

Frecuencia esperada 10,0 110,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 79,428
a
 10 ,000 

Razón de verosimilitudes 99,508 10 ,000 

Asociación lineal por lineal 7,724 1 ,005 

N de casos válidos 110   
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 79,428
a
 10 ,000 

Razón de verosimilitudes 99,508 10 ,000 

Asociación lineal por lineal 7,724 1 ,005 

N de casos válidos 110   

a. 7 casillas (38,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,73. 

 

 
Majúscula al principi de frase * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB 

Majúscula al principi de 

frase 

Sí Recuento 2 19 1 

Frecuencia esperada 4,0 4,0 4,0 

Residuos corregidos -1,2 9,3 -1,9 

No Recuento 18 1 19 

Frecuencia esperada 16,0 16,0 16,0 

Residuos corregidos 1,2 -9,3 1,9 

Total Recuento 20 20 20 

Frecuencia esperada 20,0 20,0 20,0 

 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

MV AS 

Majúscula al principi de 

frase 

Sí Recuento 0 0 

Frecuencia esperada 4,0 4,0 

Residuos corregidos -2,5 -2,5 

No Recuento 20 20 

Frecuencia esperada 16,0 16,0 

Residuos corregidos 2,5 2,5 

Total Recuento 20 20 

Frecuencia esperada 20,0 20,0 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total IC 

Majúscula al principi de 

frase 

Sí Recuento 0 22 

Frecuencia esperada 2,0 22,0 

Residuos corregidos -1,7  

No Recuento 10 88 

Frecuencia esperada 8,0 88,0 

Residuos corregidos 1,7  

Total Recuento 10 110 

Frecuencia esperada 10,0 110,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 86,875
a
 5 ,000 

Razón de verosimilitudes 81,204 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,482 1 ,000 

N de casos válidos 110   

a. 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 2,00. 

 

 
Majúscula als noms propis * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB 

Majúscula als noms propis ,00 Recuento 0 1 0 

Frecuencia esperada ,2 ,2 ,2 

Residuos corregidos -,4 2,1 -,6 

Sí Recuento 6 7 2 

Frecuencia esperada 2,9 3,6 4,7 

Residuos corregidos 2,5 2,5 -1,8 

No Recuento 2 2 11 

Frecuencia esperada 5,0 6,2 8,1 

Residuos corregidos -2,4 -3,1 1,9 

Total Recuento 8 10 13 

Frecuencia esperada 8,0 10,0 13,0 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

MV AS 

Majúscula als noms propis ,00 Recuento 0 0 

Frecuencia esperada ,3 ,1 

Residuos corregidos -,6 -,3 

Sí Recuento 3 0 

Frecuencia esperada 5,4 1,8 

Residuos corregidos -1,5 -1,8 

No Recuento 12 5 

Frecuencia esperada 9,3 3,1 

Residuos corregidos 1,7 1,8 

Total Recuento 15 5 

Frecuencia esperada 15,0 5,0 

 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total IC 

Majúscula als noms propis ,00 Recuento 0 1 

Frecuencia esperada ,0 1,0 

Residuos corregidos -,2  

Sí Recuento 1 19 

Frecuencia esperada ,7 19,0 

Residuos corregidos ,4  

No Recuento 1 33 

Frecuencia esperada 1,2 33,0 

Residuos corregidos -,4  

Total Recuento 2 53 

Frecuencia esperada 2,0 53,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,093
a
 10 ,010 

Razón de verosimilitudes 24,212 10 ,007 

Asociación lineal por lineal 10,806 1 ,001 

N de casos válidos 53   
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,093
a
 10 ,010 

Razón de verosimilitudes 24,212 10 ,007 

Asociación lineal por lineal 10,806 1 ,001 

N de casos válidos 53   

a. 14 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,04. 

 

 
Majúscula per emfasitzar * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB 

Majúscula per emfasitzar Sí Recuento 1 0 0 

Frecuencia esperada 1,1 1,1 1,1 

Residuos corregidos -,1 -1,2 -1,2 

No Recuento 19 20 20 

Frecuencia esperada 18,9 18,9 18,9 

Residuos corregidos ,1 1,2 1,2 

Total Recuento 20 20 20 

Frecuencia esperada 20,0 20,0 20,0 

 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

MV AS 

Majúscula per emfasitzar Sí Recuento 0 2 

Frecuencia esperada 1,1 1,1 

Residuos corregidos -1,2 1,0 

No Recuento 20 18 

Frecuencia esperada 18,9 18,9 

Residuos corregidos 1,2 -1,0 

Total Recuento 20 20 

Frecuencia esperada 20,0 20,0 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total IC 

Majúscula per emfasitzar Sí Recuento 3 6 

Frecuencia esperada ,5 6,0 

Residuos corregidos 3,6  

No Recuento 7 104 

Frecuencia esperada 9,5 104,0 

Residuos corregidos -3,6  

Total Recuento 10 110 

Frecuencia esperada 10,0 110,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,954
a
 5 ,007 

Razón de verosimilitudes 13,410 5 ,020 

Asociación lineal por lineal 5,978 1 ,014 

N de casos válidos 110   

a. 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,55. 

 

 
Apostrofa * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB 

Apostrofa ,00 Recuento 0 0 0 

Frecuencia esperada ,2 ,2 ,2 

Residuos corregidos -,5 -,6 -,6 

S'apostrofa més d'un 75% Recuento 13 18 2 

Frecuencia esperada 9,3 12,9 13,6 

Residuos corregidos 2,5 3,0 -6,8 

S'apostrofa menys d'un 75% Recuento 0 0 17 

Frecuencia esperada 3,5 4,8 5,1 

Residuos corregidos -2,4 -2,9 7,1 

Total Recuento 13 18 19 

Frecuencia esperada 13,0 18,0 19,0 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

MV AS 

Apostrofa ,00 Recuento 0 1 

Frecuencia esperada ,2 ,2 

Residuos corregidos -,4 2,1 

S'apostrofa més d'un 75% Recuento 8 14 

Frecuencia esperada 8,6 10,8 

Residuos corregidos -,4 2,1 

S'apostrofa menys d'un 75% Recuento 4 0 

Frecuencia esperada 3,2 4,0 

Residuos corregidos ,5 -2,6 

Total Recuento 12 15 

Frecuencia esperada 12,0 15,0 

 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total IC 

Apostrofa ,00 Recuento 0 1 

Frecuencia esperada ,0 1,0 

Residuos corregidos -,1  

S'apostrofa més d'un 75% Recuento 1 56 

Frecuencia esperada ,7 56,0 

Residuos corregidos ,6  

S'apostrofa menys d'un 75% Recuento 0 21 

Frecuencia esperada ,3 21,0 

Residuos corregidos -,6  

Total Recuento 1 78 

Frecuencia esperada 1,0 78,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 59,142
a
 10 ,000 

Razón de verosimilitudes 65,526 10 ,000 

Asociación lineal por lineal ,092 1 ,762 

N de casos válidos 78   
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 59,142
a
 10 ,000 

Razón de verosimilitudes 65,526 10 ,000 

Asociación lineal por lineal ,092 1 ,762 

N de casos válidos 78   

a. 12 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,01. 

 

 
Accentua * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB 

Accentua S'accentua més d'un 75% Recuento 16 20 7 

Frecuencia esperada 11,8 14,8 14,8 

Residuos corregidos 2,6 3,0 -4,4 

S'accentua menys d'un 75% Recuento 0 0 13 

Frecuencia esperada 4,2 5,2 5,2 

Residuos corregidos -2,6 -3,0 4,4 

Total Recuento 16 20 20 

Frecuencia esperada 16,0 20,0 20,0 

 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

MV AS 

Accentua S'accentua més d'un 75% Recuento 7 16 

Frecuencia esperada 13,3 13,3 

Residuos corregidos -3,8 1,6 

S'accentua menys d'un 75% Recuento 11 2 

Frecuencia esperada 4,7 4,7 

Residuos corregidos 3,8 -1,6 

Total Recuento 18 18 

Frecuencia esperada 18,0 18,0 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total IC 

Accentua S'accentua més d'un 75% Recuento 8 74 

Frecuencia esperada 5,9 74,0 

Residuos corregidos 1,7  

S'accentua menys d'un 75% Recuento 0 26 

Frecuencia esperada 2,1 26,0 

Residuos corregidos -1,7  

Total Recuento 8 100 

Frecuencia esperada 8,0 100,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,878
a
 5 ,000 

Razón de verosimilitudes 52,099 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,460 1 ,227 

N de casos válidos 100   

a. 4 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 2,08. 

 

 
Números expressats en lletres * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB 

Números expressats en 

lletres 

Sí Recuento 1 0 2 

Frecuencia esperada ,7 ,6 ,8 

Residuos corregidos ,4 -,9 1,5 

No Recuento 7 7 7 

Frecuencia esperada 7,3 6,4 8,2 

Residuos corregidos -,4 ,9 -1,5 

Total Recuento 8 7 9 

Frecuencia esperada 8,0 7,0 9,0 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total MV AS 

Números expressats en 

lletres 

Sí Recuento 0 1 4 

Frecuencia esperada 1,2 ,6 4,0 

Residuos corregidos -1,4 ,5  

No Recuento 13 6 40 

Frecuencia esperada 11,8 6,4 40,0 

Residuos corregidos 1,4 -,5  

Total Recuento 13 7 44 

Frecuencia esperada 13,0 7,0 44,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,219
a
 4 ,377 

Razón de verosimilitudes 5,503 4 ,239 

Asociación lineal por lineal ,020 1 ,889 

N de casos válidos 44   

a. 5 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,64. 

 

 
Números expressats en números * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB 

Números expressats en 

números 

Sí Recuento 7 7 8 

Frecuencia esperada 7,5 6,5 8,4 

Residuos corregidos -,7 ,8 -,6 

No Recuento 1 0 1 

Frecuencia esperada ,5 ,5 ,6 

Residuos corregidos ,7 -,8 ,6 

Total Recuento 8 7 9 

Frecuencia esperada 8,0 7,0 9,0 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total MV AS 

Números expressats en 

números 

Sí Recuento 13 6 41 

Frecuencia esperada 12,1 6,5 41,0 

Residuos corregidos 1,2 -,9  

No Recuento 0 1 3 

Frecuencia esperada ,9 ,5 3,0 

Residuos corregidos -1,2 ,9  

Total Recuento 13 7 44 

Frecuencia esperada 13,0 7,0 44,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,745
a
 4 ,601 

Razón de verosimilitudes 3,855 4 ,426 

Asociación lineal por lineal ,014 1 ,905 

N de casos válidos 44   

a. 5 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,48. 

 
Espai darrere dels punts suspensius * Escriptor 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

CV MT SB 

Espai darrere dels punts 

suspensius 

Sí Recuento 16 18 1 

Frecuencia esperada 12,6 14,2 12,6 

Residuos corregidos 2,3 2,5 -8,0 

No Recuento 0 0 15 

Frecuencia esperada 3,4 3,8 3,4 

Residuos corregidos -2,3 -2,5 8,0 

Total Recuento 16 18 16 

Frecuencia esperada 16,0 18,0 16,0 
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Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

MV AS 

Espai darrere dels punts 

suspensius 

Sí Recuento 9 13 

Frecuencia esperada 7,1 11,1 

Residuos corregidos 1,6 1,4 

No Recuento 0 1 

Frecuencia esperada 1,9 2,9 

Residuos corregidos -1,6 -1,4 

Total Recuento 9 14 

Frecuencia esperada 9,0 14,0 

 

Tabla de contingencia 

 
Escriptor 

Total IC 

Espai darrere dels punts 

suspensius 

Sí Recuento 3 60 

Frecuencia esperada 2,4 60,0 

Residuos corregidos ,9  

No Recuento 0 16 

Frecuencia esperada ,6 16,0 

Residuos corregidos -,9  

Total Recuento 3 76 

Frecuencia esperada 3,0 76,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 64,772
a
 5 ,000 

Razón de verosimilitudes 63,541 5 ,000 

Asociación lineal por lineal ,276 1 ,599 

N de casos válidos 76   

a. 7 casillas (58,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,63. 

 

 

 

 


