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Aquest working paper és un estudi preliminar que té com a objectiu analitzar acústicament diverses 
variables fonètiques amb la finalitat forense d’identificació de parlants: les freqüències dels dos 
primers formants de la vocal [´] quan s’utilitza com a falca, la duració dels segments [m] tenint en 
compte el context sil·làbic i, finalment, l’estudi dels pics de freqüències en les fricatives estridents 
sordes –[s]– utilitzant l’anàlisi LPC. Els resultats revelen diferències estadísticament significatives 
entre els parlants. 

 

This working paper is a preliminary study with the aim to analyse, acoustically, different phonetic 
variables with a speaker identification forensic purpose: the two first formant frequencies of the vowel 
[´] when it is used as a pet sound, the duration of the bilabial nasal segments considering the syllabic 
context, and, finally, the study of the voiceless strident fricative –[s]– frequency peaks using the LPC 
analysis. The results show statistically significant differences among speakers. 

                                                 
♣ Aquest workingpaper s'emmarca en l'àmbit de recerca de variació lingüística (laboratori de 
lingüística forense) del programa de doctorat en Lingüística Aplicada (bienni 2000-2002) de l'Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. 
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Estudi pilot d’identificació de parlants amb finalitat forense 

1 Introducció 
L’ésser humà és capaç no només de descodificar la informació acústica (res més que 
vibracions d’aire) de la parla humana per extreure’n el sentit (cosa gens fàcil, tenint 
en compte la quantitat d’informació que cal processar en qüestió de mil·lèsimes de 
segon), sinó que, a més, és capaç de processar les diferències acústiques que 
produeixen persones diferents. Està clar que tot sovint, per exemple, no cal que el 
nostre interlocutor s’identifiqui quan ens telefona perquè ja li hem reconegut la veu. 

Aquesta tasca, aparentment tan senzilla, esdevé realment complexa quan, per alguna 
raó (per mala qualitat del so, per la similitud de veus diferents, per una veu 
desconeguda, etc.) ens és impossible de distingir el parlant. 

Per altra banda, de la mateixa manera que cada persona té unes empremtes dactilars i 
un codi genètic individuals, o la forma del nas, de la boca o de l’esquena també únics, 
per exemple, tothom té una veu diferent a la resta de veus. I això és així perquè la veu 
humana no és res més que l’aire que expulsem dels pulmons passada per una sèrie de 
filtres i ressonadors –indubtablement únics– que estan configurats per la forma i el 
volum de les cavitats nasal i oral, per la forma de la llengua, de les dents, etc. Per tant, 
no és gens difícil d’acceptar que no hi ha dues veus iguals. 

Aleshores, però, per què a vegades confonem les veus de persones diferents? O per 
què no sabem amb qui estem parlant, tot i que coneixem la persona? Això és el que 
va passar a una investigadora d’un grup de recerca universitari quan transcrivia unes 
entrevistes gravades realitzades per un grup de professors. Vuit veus diferents les va 
identificar amb només sis persones. Concretament, va confondre tres veus diferents 
en una de sola.  

La fonètica forense és una branca de la lingüística que té com a principal objectiu la 
identificació de parlants. Aquest àmbit d’estudi, doncs, és l’idoni per esclarir les 
diferències entre veus similars que l’oïda humana no experta no és capaç de distingir. 
La tecnologia és la gran aliada. Els programes informàtics d’anàlisi acústica són cada 
vegada més precisos i més potents, i els coneixements generals de fonètica acústica 
estan cada vegada més avançats. Això, juntament amb un tractament estadístic 
adequat, farà possible quantificar d’una manera objectiva una sèrie de trets que poden 
ajudar a identificar i individualitzar diferents mostres de veu. En aquest cas concret, 
les veus dels entrevistadors. 

Aquest estudi se centrarà només en tres paràmetres diferents, tot i que amb certa 
profunditat (amb un nombre de dades que faran viable l’anàlisi estadística). El so no 
és res més que el moviment de l’aire a unes determinades freqüències al llarg del 
temps i a una determinada intensitat. En aquest estudi pilot es tractaran a fons tres 
paràmetres –dels centenars que caldria estudiar– utilitzant mètodes diferents. 

En primer lloc, s’estudiaran les freqüències dels dos primers formants (F1 i F2) de la 
vocal [´] quan s’utilitza com a falca (pet sound o muletilla). La segona variable 
estudiada té a veure amb la duració. S’ha escollit un so –[m]– i s’ha mesurat la durada 
de cada realització tenint en compte el context en què es produeix dins la frase. 
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Finalment, la tercera variable és l’estudi dels pics de freqüències en les fricatives 
estridents sordes –[s]– utilitzant l’anàlisi LPC (Linear Predictive Coding). 

En aquest estudi, a diferència de la majoria d’estudis de fonètica acústica descriptiva, 
no es buscaran els punts en comú, les coincidències entre les realitzacions dels 
diversos parlants per tal d’establir unes propietats generals de cada so, sinó el 
contrari: s’intentaran trobar aquells punts de diferenciació entre els parlants una 
vegada s’hagin controlat els contextos lingüístics. És a dir, s’intentaran descobrir les 
diferències acústiques presents entre diversos parlants per als mateixos sons i en les 
mateixes condicions. 

Dit d’una altra manera, se centrarà l’interès en la variació interparlant (és a dir, entre 
diferents parlants, que ve determinada per factors fisiològics) més que no en la 
variació intraparlant (és a dir, aquella que es produeix en el mateix parlant i que ve 
determinada per factors lingüístics com el context fonològic, el dialecte, el registre, 
etc.). 

El marc en què se centra aquest estudi és el de la branca de la lingüística que estudia 
la variació. Però en el cas de la fonètica forense, l’objecte d’estudi no és la societat –o 
un grup més o menys homogeni de la societat, ja sigui per criteris geogràfics, socials, 
econòmics– sinó l’individu entès com a personatge caracteritzat per una sèrie de trets 
fisiològics –a més a més dels trets socials– que el fan únic. Per tant, l’objectiu de 
l’estudi pilot serà trobar, utilitzant mètodes quantitatius, una sèrie de característiques 
acústiques que permetin individualitzar cada parlant. 

Finalment, cal reconèixer les limitacions d’aquest estudi pilot. En primer lloc, el 
baixíssim nombre de paràmetres estudiats. Òbviament, en un estudi més complet, els 
paràmetres haurien d’incloure tant consonants com vocals, i les variables d’estudi 
haurien de ser més (per exemple, la freqüència fonamental i el tercer formant de les 
vocals, els formants de les consonants nasals, i un llarg etcètera). I la segona gran 
limitació d’aquest estudi pilot és el baix nombre de casos trobats per a cada 
paràmetre. En un estudi més aprofundit, caldria disposar de més temps de gravació 
per poder trobar molts més exemples per mesurar. 

Malgrat aquestes limitacions, aquest estudi sí aconsegueix entreveure les línies 
generals sobre les quals es podrà treballar en un futur proper, ja que els resultats, com 
es veurà, són molt engrescadors. 

 

2 Metodologia 

2.1 Les dades 

El corpus d’aquest estudi està format per 12 entrevistes realitzades en anglès per cinc 
entrevistadors diferents. El context d’aquestes entrevistes és un estudi universitari que 
pretén establir una sèrie de paràmetres objectius que permetin valorar la progressió en 
el nivell d’anglès en alumnes que l’estudien com a llengua estrangera. Una de les 
proves per obtenir les dades que s’analitzaran era una breu entrevista en la qual 
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l’entrevistador demanava a l’estudiant que expliqués alguna anècdota en què s’hagués 
trobat en perill durant un viatge, o bé algun malentès intercultural, etc. 
L’entrevistador animava l’entrevistat a narrar la seva experiència mitjançant 
preguntes i comentaris.  

Tenint en compte que l’objectiu de les entrevistes era obtenir dades lingüístiques 
d’estudiants d’anglès com a llengua estrangera, els entrevistadors tendeixen a parlar 
més lentament i amb una vocalització més marcada que en una conversa normal.  

Els entrevistadors són JB (3 entrevistes), CP (3 entrevistes), MTT (2 entrevistes), 
JCM (1 entrevista) i EV (3 entrevistes). JB, JCM i EV són homes i CP i MTT dones. 
Tots els entrevistadors tenen un domini excel·lent de l’anglès (JB el té com a llengua 
materna). 

Les entrevistes van ser gravades en cabines insonoritzades (tot i que en alguns casos 
hi ha interferències amb el so d’altres cabines) en suport cinta Type I. El procés de 
digitalització es dugué a terme mitjançant la connexió d’una platina de casset amb 
l’entrada de línia d’una targeta de so Sound Blaster de 64 bits. El software utilitzat 
per a la gravació fou Acoustica, versió 2.25a, de la companyia Acon As. 

L’ample de banda utilitzat en la digitalització fou 22.050 Hz, amb una resolució de 16 
bits i amb qualitat mono. El format dels arxius fou l’estàndard wave. 

D’aquestes entrevistes, d’entre 150 i 220 segons de durada aproximadament, se n’han 
retallat totes les intervencions de l’entrevistat i han quedat arxius d’uns 60 segons de 
parla real. 

2.2 Anàlisi acústica 

El programa d’anàlisi acústica utilitzat per a aquest estudi  és el Praat, versió 4.0.15. 
Es tracta d’un software de codi obert realitzat per Paul Boersma i David Weenink. És 
un programa no comercial de gran precisió i amb multitud d’opcions.  

Tant en l’anàlisi de les freqüències dels dos primers formants de la vocal [´] quan 
s’utilitza com a falca com en la mesura de la durada del so [m] s’ha utilitzat l’anàlisi 
espectrogràfica estàndard de banda ampla.  

Per a la mesura numèrica dels valors dels formants, s’ha seleccionat tota la vocal i 
s’ha demanat un informe de formants (formant report). El resultat és una finestra amb 
cinc columnes: una destinada a l’instant temporal en què s’ha realitzat l’anàlisi; la 
segona, per al primer formant (F1); la tercera per a al segon formant (F2); la quarta 
per a l’F3; i la cinquena per a l’F4. 

Mitjançant una macro de Word, s’ha convertit la finestra de resultats en una taula que 
possibilita l’exportació al programa estadístic SPSS. Aquesta rutina s’ha repetit per a 
totes les falques amb la vocal neutra de cadascun dels parlants. 

Per altra banda, cal dir que en alguns casos l’anàlisi de formants del Praat no era 
satisfactori, ja que presentava valors molt diversos. En aquests casos, s’ha modificat 
el paràmetre poles, que indica el nombre de formants que ha de buscar. Reduint 

 3



Jordi Cicres i Bosch 

aquest paràmetre, l’anàlisi se centrava només en els valors més prominents, que són 
els dels primers formants. 

Per a l’anàlisi temporal de les [m], també s’ha partit de l’anàlisi espectrogràfica. En 
aquests casos, simplement seleccionant el fragment pertanyent al so estudiat el 
programa ja dóna la mesura exacta. Evidentment, aquest mètode té un cert marge 
d’error, ja que la frontera entre sons no és sempre molt clara. Aquells casos en què no 
s’ha pogut delimitar clarament els sons no s’han tingut en compte. 

Finalment, per a l’anàlisi de les fricatives estridents, s’ha utilitzat el mètode Linear 
Predictive Coding (LPC), que prediu la composició envolvent en harmònics d’un so, 
és a dir, mostra els pics de màxima amplitud en l’espectre. Seguidament, s’ha 
procedit a extreure’n l’espectre d’un punt aleatori. A partir d’aquest espectre s’han 
mesurat les freqüències dels pics d’energia i s’han introduït en el paquet estadístic. 

2.3 Anàlisi estadística 

L’anàlisi estadística s’ha realitzat mitjançant el paquet estadístic SPSS versió 11.0 en 
anglès. Totes les variables estudiades eren numèriques (tant els valors de les 
freqüències dels formants de la vocal, com els valors en mil·lisegons de la duració del 
so [m]) i, per tant, s’ha hagut de treballar amb tests estadístics preparats per a aquest 
tipus de dades. 

A part dels resultats estadístics descriptius (mitjanes, desviació estàndard, valors 
màxims i mínims, curtosi, etc.), s’han realitzat proves de comparació de mitjanes de 
les mostres tenint en compte el factor parlant. El mètode utilitzat ha estat l’anàlisi 
ANOVA d’un factor i les proves Post-hoc mitjançant el mètode Turkey. 

El procediment ANOVA d’un factor genera una anàlisi de la variància d’un factor per 
a una variable dependent quantitativa respecte a una única variable de factor. 
L’anàlisi de variància s’utilitza per contrastar la hipòtesi que diverses mitjanes són 
iguals. En realitat, l’anàlisi ANOVA és una extensió de la prova t de Student per a 
dues mostres, però el mètode utilitzat per a l’anàlisi no és la mitjana i la desviació 
estàndard sinó la variància (característica d’una mostra o població que quantifica la 
dispersió o variabilitat). La variància es mesura en les mateixes unitats de la variable 
al quadrat. La seva arrel quadrada és la desviació estàndard. 

Suposant que s’analitzen 2 grups, la prova ANOVA analitza les variacions entre els 
dos grups (intergrupal) i la compara amb la variació dins de cada grup (intragrupal) 
per obtenir el valor de F mitjançant una suma de quadrats. Si les diferències de 
variància entre cada grup són majors que les intragrupals, segurament existeixen 
diferències significatives entre els grups que no es deuen a l’atzar. 

El resultat de l’anàlisi determina si les diferències que existeixen entre les mitjanes 
són produïdes per l’atzar o bé depenen del factor (variable independent). Un cop 
determinat que existeixen diferències entre les mitjanes, les proves Post-hoc i les 
comparacions múltiples per parelles permeten determinar quines són les mitjanes que 
difereixen. Les proves de rang identifiquen subconjunts homogenis de mitjanes que 
no es diferencien entre si. Les comparacions múltiples per parelles contrasten la 
diferència entre cada parella de mitjanes. La representació és una taula en què els 
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asteriscs indiquen les mitjanes de grup significativament diferents a un nivell de 0.05. 
La prova de la diferència honestament significativa de Turkey –la utilitzada en aquest 
estudi– és una prova de comparacions múltiples i de rang.  

Per altra banda, la prova de normalitat passada a les mostres ha estat el Kolmogorov-
Smirnov. 

 

3 Hipòtesis 
Com ja hem explicat en la introducció, el lingüista forense ha (o pot) d’acceptar dos 
principis bàsics: el primer, que existeix una variació interna (intravariació) de cada 
individu en cada una de les emissions lingüístiques que realitza; el segon, que malgrat 
la variació anterior, cada persona té una sèrie de trets característics que 
l'individualitzen, és a dir, que existeix una variació entre individus o grups 
(intervariació). No entrarem a valorar, en aquest estudi, el problema de les imitacions 
i distorsions de la veu. No obstant, m'inclino a pensar que no tots els trets poden ser 
controlats. 

Per tant, la hipòtesi general (Hg) en què es basa la fonètica forense és la següent: 

Hg: S’espera que tots els parlants es puguin individualitzar mitjançant 
l’anàlisi acústica de la seva veu.  

En aquest estudi pilot, a més, és esperable que en alguns casos, els parlants que foren 
objecte de confusió siguin més semblants entre ells que no amb els altres. No obstant 
això, també han de presentar diferències entre ells, seguint la Hg.  

3.1 Hipòtesis de la prova a 

La freqüència dels formants de les vocals ve determinada per uns principis físics que 
tenen a veure amb el tracte vocal (format per la cavitat oral, la llengua, els llavis, les 
dents, la faringe, etc.), que fa de ressonador, per la capacitat i força pulmonar, les 
característiques de les cordes vocals, etc. Depenent de la forma i situació de cada part 
del tracte vocal, les ones ressonaran d’una manera diferent. Com que no hi ha dues 
boques iguals, també és impossible que es produeixin dos sons exactament iguals.  

No obstant això, sí és cert que determinades persones produeixen uns sons més 
semblants entre ells respecte als produïts per altres parlants. Això és el que va passar 
amb els parlants JCM, MTT i CP. 

En el cas de l’anàlisi espectrogràfica dels formants F1 i F2 de la vocal neutra quan 
s’utilitza com a falca, s’han establert les següents hipòtesis: 

H1: S’espera que la freqüència dels dos primers formants de la vocal [´] sigui 
significativa per a la identificació de parlants o grups de parlants, és a dir, que 
existeixin diferències estadísticament significatives entre els diferents 
parlants. 
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H2: Es preveu que JCM, MT i CP tinguin unes mitjanes d’F1 i F2 més 
pròximes entre elles que a les de JB i EV, ja que foren els parlants confosos. 

H3: S’espera que tots cinc parlants es podran individualitzar amb la 
combinació dels valors mitjans d’F1 i F2. 

3.2 Hipòtesis de la prova b 

L’anàlisi de la duració del so [m] presenta una particularitat que cal tenir en compte: 
el context. S’han distingit cinc contextos lingüístics diferents per comprovar si tenen 
rellevància pel que fa a la durada del so analitzat. Han estat els següents: a) 
intervocàlic; b) entre vocal i consonant; c) entre consonant i vocal; d) entre vocal i 
pausa; i e) entre pausa i vocal. La taula 13 mostra els resultats desglossats per aquest 
concepte. 

La hipòtesi 3 no estaria relacionada directament amb la individualització dels 
parlants, sinó amb la duració intrínseca general de les [m] segons el context. Es 
formula a continuació: 

H4: S’espera que el context sigui rellevant en la durada del so [m]. 

En cas de confirmar-se la H3, la següent hipòtesi sí faria referència a la 
individualització dels parlants: 

H5: És probable que la duració del so [m] sigui estadísticament diferent entre 
parlants o grups de parlants. 

3.3 Hipòtesis de la prova c 

Les consonants fricatives estridents es caracteritzen, en la seva representació 
espectrogràfica, per la presència aleatòria d’energia en altes freqüències. Per tant, 
pròpiament no tenen una estructura formàntica. No obstant això, s’intentarà trobar si 
aquestes realitzacions segueixen algun patró pel que fa als pics de freqüència. Per fer-
ho, s’utilitzarà una anàlisi LPC. La primera hipòtesi que caldrà contrastar, doncs, és la 
següent: 

H6: S’espera que els pics d’intensitat de les consonants fricatives estridents 
segueixin un patró en quant a la freqüència (ja sigui en la coincidència dels pics 
d’intensitat en unes determinades freqüències, en la distància entre pics, en els 
punts màxims d’energia, etc.). 

Si aquesta hipòtesi es confirma, la següent hipòtesi a contrastar intentarà trobar les 
diferències estadístiques significatives entre els patrons tenint en compte el factor 
parlant. Està formulada de la següent manera: 

H7: S’espera que existeixin diferències significatives en els patrons de 
freqüències de les fricatives estridents entre diversos parlants o grups de 
parlants. 
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4 Resultats 

4.1 Resultats de la prova a 

En l’anàlisi de les freqüències dels dos primers formants (F1 i F2) de la vocal neutra 
de les mostres s’han obtingut 3366 entrades en total, distribuïdes de la següent 
manera: 

Case Processing Summary

291 100,0% 0 ,0% 291 100,0%
455 100,0% 0 ,0% 455 100,0%
718 100,0% 0 ,0% 718 100,0%

1001 100,0% 0 ,0% 1001 100,0%
901 100,0% 0 ,0% 901 100,0%
291 100,0% 0 ,0% 291 100,0%
455 100,0% 0 ,0% 455 100,0%
718 100,0% 0 ,0% 718 100,0%

1001 100,0% 0 ,0% 1001 100,0%
901 100,0% 0 ,0% 901 100,0%

PARLANT
JCM
MTT
CP
JB
EV
JCM
MTT
CP
JB
EV

F1

F2

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
Taula 1. Resum de les dades recollides totals 

Aquesta distribució irregular de les dades respecte a cada parlant, provocada per la 
disponibilitat de dades en les gravacions disponibles, ha motivat una reducció de les 
dades sobre les quals s’ha realitzat l’estudi. Així, doncs, s’han anivellat a 200 el 
nombre de mostres per a cadascun dels cinc parlants analitzats. En total, doncs, hem 
treballat sobre 1000 entrades. Les dades han estat seleccionades aleatòriament pel 
programa estadístic. D’aquesta manera, la població estudiada de cada parlant és 
homogènia. 

A continuació, en les figures 1 i 2, es presenten els histogrames que mostren 
gràficament la distribució de totes les dades recollides. Observem que, en general, 
presenten una distribució normal (representada per la corba superposada en 
l’histograma, que indica que la funció de densitat és simètrica i amb forma de 
mitjana, i que la distribució de casos al voltant de la mitjana és la mateixa, depenent 
només de la desviació estàndard), tot i que amb una desviació en l’eix horitzontal 
(asimetria “skewness”) en alguns casos considerable: 
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Figura 1. Histogrames de F1 
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Figura 2. Histogrames de F2 
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D’aquest conjunt de dades, novament s’ha fet una tria aleatòria en la qual s’han 
seleccionat un 10% de les entrades. És a partir d’aquestes dades que es realitzaran 
totes les proves estadístiques de normalitat i de variància. El resum del grup de dades 
definitives es presenta a continuació: 

Case Processing Summary

18 100,0% 0 ,0% 18 100,0%
25 100,0% 0 ,0% 25 100,0%
21 100,0% 0 ,0% 21 100,0%
23 100,0% 0 ,0% 23 100,0%
17 100,0% 0 ,0% 17 100,0%
18 100,0% 0 ,0% 18 100,0%
25 100,0% 0 ,0% 25 100,0%
21 100,0% 0 ,0% 21 100,0%
23 100,0% 0 ,0% 23 100,0%
17 100,0% 0 ,0% 17 100,0%

PARLANT
JCM
MTT
CP
JB
EV
JCM
MTT
CP
JB
EV

F1

F2

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
Taula 2. Resum de dades analitzades 

És important realitzar un test de normalitat sobre les dades filtrades, ja que totes les 
proves estadístiques assumeixen que les dades tenen una distribució normal. El test de 
normalitat més habitual és el test de normalitat Kolmogorov-Smirnov (taula 3). 

Tests of Normality

,121 18 ,200* ,960 18 ,606
,159 25 ,102 ,969 25 ,618
,162 21 ,157 ,891 21 ,023
,136 23 ,200* ,942 23 ,194
,185 17 ,126 ,906 17 ,084
,196 18 ,065 ,911 18 ,090
,112 25 ,200* ,967 25 ,559
,129 21 ,200* ,969 21 ,705
,116 23 ,200* ,965 23 ,581
,120 17 ,200* ,960 17 ,622

PARLANT
JCM
MTT
CP
JB
EV
JCM
MTT
CP
JB
EV

F1

F2

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Taula 3. Test de normalitat Kolmogorov-Smirnov 

No rebutgem la hipòtesi nul·la (H0) al nivell de significació (p-valor) 0.05. Vistos els 
resultats, en què tots els valors són superiors al nivell de significació, no tenim motius 
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per desconfiar de la normalitat de la mostra i acceptem, per tant, la hipòtesi nul·la, 
que afirma que la distribució és normal. 

La Taula 4 presenta, de forma detallada, els descriptius de la variable F1. En primer 
lloc, apareix la mitjana, que en tots els casos, excepte en EV, està al voltant dels 700 
Hz. En el cas d’EV, és de 612 Hz. Aquesta és ja una primera prova de les diferències 
entre aquest parlant i la resta, que s’aniran corroborant amb les altres dades. MTT 
també presenta una mitjana força més baixa que la de JCM, CP i JB. Aparentment, 
doncs, sembla que MTT també serà significativament diferent de la resta.  

A continuació, apareix l’interval de confiança del 95%, és a dir, l’interval estadístic 
calculat que indica que, de cada 100 valors, 95 es trobaran dintre d’aquest interval. 
Novament, apareixen diferències aparentment significatives –sobretot en EV i MTT–. 

El següent paràmetre important és la desviació estàndard, que indica el grau 
d’homogeneïtat de les dades. Com més elevat sigui aquest valor, les dades estaran 
més disperses. Comprovem com en tots cinc casos la desviació estàndard és similar. 

Els valors que apareixen a continuació indiquen el valor màxim, el valor mínim i el 
rang (la diferència entre el valor màxim i el mínim). Aquests paràmetres també ens 
donen una idea de la variació. 

Finalment, els dos últims valors indiquen el grau d’asimetria i de curtosi. El 
coeficient d’asimetria  indica la desviació respecte a la mitjana dels valors (que, en 
cas de ser 0, indica que són totalment simètrics a cada banda de la mitjana) i el 
coeficient de curtosi és la mesura de la concentració de la distribució al voltant de la 
mitjana. 

La taula 5 indica els mateixos valors que la taula 4, però per a la variable F2, que 
indica la freqüència del segon formant.  
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Taula 4: Descriptius dels valors de F1 
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Taula 5. Descriptius dels valors de F2 

 

Visualment, la distribució de les freqüències es pot representar mitjançant un gràfic 
de diagrama de caixes. En aquest gràfic està representada la distribució dels valors de 
la variable en una caixa (el 50% dels valors centrals) seguits, a banda i banda, d’unes 
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línies que mostren el 25% superior i inferior respectivament. Els valors extrems estan 
representats per un cercle o un asterisc. 

1723212518N =

PARLANT

EVJBCPMTTJCM

F1
1000

900

800

700
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400
1723212518N =

PARLANT

EVJBCPMTTJCM

F2

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

 
Figura 3. Diagrames de caixa de les variables F1 i F2 respecte al parlant 

 

Si bé en el diagrama de caixes corresponent a F1 aparentment només sembla que EV 
es desmarqui de la resta, en el gràfic corresponent a F2 es distingeixen clarament dos 
grups: el format per JCM, MTT i CP, per una banda, i el format per JB i EV per 
l’altra. Aparentment, doncs, sembla que hi ha una prova objectiva que confirma la 
hipòtesi 2 que indica que el primer grup té algunes similituds que fan possible la 
confusió. No obstant això, caldrà esperar a les proves numèriques multivariants per 
confirmar i precisar aquests resultats aparents. 

A continuació, hem aplicat un test ANOVA per intentar descartar la hipòtesi nul·la de 
la igualtat de mitjanes entre la variable dependent F1 i el factor parlant. El resultat és 
el següent: 

ANOVA

F1

320607,8 4 80151,957 12,917 ,000
614313,3 99 6205,185
934921,1 103

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Taula 6. ANOVA d’un factor entre la variable F1 i el factor parlant 

El nivell de significació és 0. Tenint en compte que el nivell de significació establert 
per a l’acceptació de la hipòtesi alternativa (que diria que les mitjanes són diferents), 
no tenim motius per acceptar la hipòtesi nul·la d’igualtat de variància i ens decantem 
per la hipòtesi alternativa. El següent pas és aplicar una prova que quantifiqui el valor 
de les diferències entre cada parella (comparacions múltiples entre parelles) i 
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determini si formen un grup homogeni, amb una prova de rang (en aquest cas, 
s’acceptaria la hipòtesi nul·la i, en conseqüència, el p-valor o valor de significació 
hauria de ser superior a 0.05) o bé pertanyen a grups diferents (p-valor inferior a 
0.05).  Per a això, s’ha utilitzat una anàlisi post-hoc de la prova ANOVA mitjançant 
el mètode de Turkey, que conté una prova de comparacions múltiples entre parells i 
una prova de rang. Els resultats estan presentats a la taula 7: 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: F1
Tukey HSD

82,4688* 24,35036 ,009 14,8066 150,1310
41,8805 25,30252 ,466 -28,4275 112,1884
26,3672 24,78958 ,825 -42,5154 95,2498

171,3401* 26,64101 ,000 97,3129 245,3673
-82,4688* 24,35036 ,009 -150,1310 -14,8066
-40,5883 23,31721 ,414 -105,3797 24,2031
-56,1016 22,75957 ,107 -119,3435 7,1403
88,8713* 24,76324 ,005 20,0618 157,6808

-41,8805 25,30252 ,466 -112,1884 28,4275
40,5883 23,31721 ,414 -24,2031 105,3797

-15,5133 23,77553 ,966 -81,5782 50,5516
129,4596* 25,70011 ,000 58,0469 200,8724
-26,3672 24,78958 ,825 -95,2498 42,5154
56,1016 22,75957 ,107 -7,1403 119,3435
15,5133 23,77553 ,966 -50,5516 81,5782

144,9729* 25,19527 ,000 74,9630 214,9828
-171,3401* 26,64101 ,000 -245,3673 -97,3129

-88,8713* 24,76324 ,005 -157,6808 -20,0618
-129,4596* 25,70011 ,000 -200,8724 -58,0469
-144,9729* 25,19527 ,000 -214,9828 -74,9630

(J) PARLANT
MTT
CP
JB
EV
JCM
CP
JB
EV
JCM
MTT
JB
EV
JCM
MTT
CP
EV
JCM
MTT
CP
JB

(I) PARLANT
JCM

MTT

CP

JB

EV

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

Taula 7. Comparació múltiple entre la variable F1 i el factor parlant 

A continuació, a la taula 8, apareixen els diferents grups homogenis que es poden fer 
tenint en compte els resultats de l’anàlisi post-hoc mitjançant el mètode Turkey. 
Queda clar que EV forma un grup en solitari (de manera molt clara, ja que el p-valor 
és 1), mentre que MTT, CP i JB en formen un altre (amb un p-valor igual a 0.163) i 
CP, JB i JCM un tercer (també molt clarament, amb un p-valor igual a 0.441). 
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F1

Tukey HSDa,b

17 612,7399
25 701,6112
21 742,1995 742,1995
23 757,7127 757,7127
18 784,0799

1,000 ,163 ,441

PARLANT
EV
MTT
CP
JB
JCM
Sig.

N 1 2 3
Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 20,369.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean of
the group sizes is used. Type I error levels are not
guaranteed.

b. 

 
Taula 8. Grups homogenis respecte a la variable F1 i al factor parlant 

Aquests resultats ens permeten trobar diferències significatives –almenys en alguns 
casos– entre els parlants, fins i tot en els tres parlants que presentaven un grau de 
confusió més elevat (JCM, MTT i CP). L’anàlisi post-hoc mitjançant el mètode 
Turkey ha demostrat quantitativament que, si bé CP forma un sol grup amb JCM o 
MTT (i, per tant, serien indistingibles per aquest paràmetre), JCM i MTT entre ells sí 
presenten diferències significatives i, en conseqüència, es pot utilitzar aquest 
paràmetre –òbviament entre d’altres– com a indici per al reconeixement de la veu.  

Per altra banda, EV forma sempre un grup a part, i JB formaria part o bé del segon o 
bé del tercer grup, amb més probabilitats d’aquest últim ja que el p-valor és superior 
al del segon grup. 

Les taules 9, 10 i 11 són les corresponents a les anàlisis ANOVA, l’anàlisi post-hoc 
de la prova ANOVA mitjançant el mètode de Turkey i els grups homogenis de la 
variable dependent F2: 

ANOVA

F2

2506687 4 626671,830 67,573 ,000
918126,2 99 9274,002
3424814 103

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Taula 9. ANOVA d’un factor entre la variable F2 i el factor parlant 

Novament el p-valor de la prova ANOVA és 0 i, per tant, ens decantem per la 
hipòtesi alternativa que rebutja la igualtat de mitjanes. 
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: F2
Tukey HSD

124,8842* 29,76882 ,001 42,1657 207,6026
-,0521 30,93285 1,000 -86,0050 85,9008

362,2617* 30,30577 ,000 278,0513 446,4722
338,0954* 32,56919 ,000 247,5956 428,5952

-124,8842* 29,76882 ,001 -207,6026 -42,1657
-124,9363* 28,50578 ,000 -204,1451 -45,7275
237,3776* 27,82405 ,000 160,0631 314,6921
213,2113* 30,27358 ,000 129,0903 297,3323

,0521 30,93285 1,000 -85,9008 86,0050
124,9363* 28,50578 ,000 45,7275 204,1451
362,3139* 29,06607 ,000 281,5482 443,0796
338,1476* 31,41892 ,000 250,8440 425,4511

-362,2617* 30,30577 ,000 -446,4722 -278,0513
-237,3776* 27,82405 ,000 -314,6921 -160,0631
-362,3139* 29,06607 ,000 -443,0796 -281,5482

-24,1663 30,80174 ,935 -109,7549 61,4223
-338,0954* 32,56919 ,000 -428,5952 -247,5956
-213,2113* 30,27358 ,000 -297,3323 -129,0903
-338,1476* 31,41892 ,000 -425,4511 -250,8440

24,1663 30,80174 ,935 -61,4223 109,7549

(J) PARLANT
MTT
CP
JB
EV
JCM
CP
JB
EV
JCM
MTT
JB
EV
JCM
MTT
CP
EV
JCM
MTT
CP
JB

(I) PARLANT
JCM

MTT

CP

JB

EV

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

Taula 10. Comparació múltiple entre la variable F2 i el factor parlant 

F2

Tukey HSDa,b

23 1315,0293
17 1339,1957
25 1552,4069
18 1677,2911
21 1677,3432

,930 1,000 1,000

PARLANT
JB
EV
MTT
JCM
CP
Sig.

N 1 2 3
Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 20,369.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean of
the group sizes is used. Type I error levels are not
guaranteed.

b. 

 
Taula 11. Grups homogenis respecte a la variable F2 i al factor parlant 
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Aquests grups són particularment interessants perquè, per una banda, separen JB i EV 
dels tres parlants que presentaven un grau de confusió més elevat (JCM, MTT i CP) i, 
per una altra banda, mostren diferències entre aquest grup de confusió: novament 
JCM i CP formen un grup homogeni, però en aquest cas MTT se’n desmarca. A més, 
calculant la diferència entre MTT i EV o JB, es veu com és superior a la diferència 
entre MTT i JCM i CP. Per tant, aquesta prova reforçaria la hipòtesi 2. 

4.2 Resultats de la prova b 

La prova b, consistent a analitzar la durada mitjana de les consonants nasals bilabials 
[m] en cadascun dels parlants s’han obtingut un total de 113 mostres, repartides de 
forma irregular entre els parlants (veure taula 12). 

Case Processing Summary

10 100,0% 0 ,0% 10 100,0%
8 100,0% 0 ,0% 8 100,0%

29 100,0% 0 ,0% 29 100,0%
48 100,0% 0 ,0% 48 100,0%
18 100,0% 0 ,0% 18 100,0%

Parlant
JCM
MTT
CP
JB
EV

Duració
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
Taula 12. Nombre de mostres (N) per parlant 

En el procés d’obtenció de les dades s’han hagut d’obviar alguns exemples per la 
impossibilitat de realitzar una medició acurada, ja que per raons de qualitat de la 
gravació –unides sovint pel context lingüístic– ha estat impossible veure les fronteres 
del so d’una manera clara. 

S’han distingit cinc contextos lingüístics diferents que, com es demostrarà a 
continuació, tenen rellevància pel que fa a la durada del so analitzat. Han estat els 
següents: a) intervocàlic; b) entre vocal i consonant; c) entre consonant i vocal; d) 
entre vocal i pausa; i e) entre pausa i vocal. La taula 13 mostra els resultats 
desglossats per aquest concepte. 

Descriptives

Duració

39 80,54 32,515 5,207 70,00 91,08 43 201
34 78,35 25,746 4,415 69,37 87,34 44 159
16 70,69 11,768 2,942 64,42 76,96 51 90
12 164,67 53,822 15,537 130,47 198,86 85 290
12 77,83 65,837 19,006 36,00 119,66 26 204

113 87,13 44,870 4,221 78,77 95,50 26 290

V_V
V_C
C_V
V_#
#_V
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
Taula 13. Descriptius de la variable duració desglossada pel factor context 
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Cal remarcar les grans diferències de distribució de les dades, sobretot en els 
contextos V_# i #_V, en què presenten una desviació estàndard força elevada. 
Gràficament, es pot comprovar en la figura 4: 

1212163439N =

Context sil·làbic

#_VV_#C_VV_CV_V

D
ur
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400
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Figura 4. Diagrames de caixa de la duració respecte al context sil·làbic 

 

La figura 5 mostra la mateixa informació però tenint en compte cada parlant 
individualment:  
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Figura 5. Diagrames de caixa de la duració respecte al context sil·làbic 
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Intuïtivament es pot veure com tots els contextos excepte V_# tenen uns resultats 
similars. És important assegurar-se’n mitjançant una prova ANOVA i una anàlisi 
post-hoc utilitzant el mètode Turkey per tal comprovar si el factor context és rellevant 
en els resultats.  

La taula 14 és el resultat de la prova ANOVA de la variable duració i el factor 
context. El p-valor resultant és 0 i, per tant, cal rebutjar la hipòtesi nul·la 
d’homogeneïtat de la variància i acceptar la hipòtesi alternativa que prediu que no tots 
els valors són homogenis. Les taules 15 i 16 mostren l’anàlisi post-hoc de la prova 
ANOVA mitjançant el mètode de Turkey i els grups homogenis de la variable 
dependent duració. Els resultats confirmen  que hi ha dos grups de contextos 
diferenciats: per una banda, el context V_#, i per l’altra banda, la resta de contextos. 
Caldrà, doncs, tenir en compte aquests resultats en l’anàlisi ANOVA de la mateixa 
variable però amb el factor parlant. 

ANOVA

Duració

81819,781 4 20454,945 15,377 ,000
143669,2 108 1330,271
225489,0 112

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Taula 14. ANOVA d’un factor entre la variable duració i el factor context 
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: Duració
Tukey HSD

2,19 8,558 ,999 -21,56 25,93
9,85 10,828 ,893 -20,19 39,89

-84,13* 12,040 ,000 -117,53 -50,72
2,71 12,040 ,999 -30,70 36,11

-2,19 8,558 ,999 -25,93 21,56
7,67 11,057 ,958 -23,01 38,34

-86,31* 12,247 ,000 -120,29 -52,34
,52 12,247 1,000 -33,46 34,50

-9,85 10,828 ,893 -39,89 20,19
-7,67 11,057 ,958 -38,34 23,01

-93,98* 13,928 ,000 -132,62 -55,34
-7,15 13,928 ,986 -45,79 31,50
84,13* 12,040 ,000 50,72 117,53
86,31* 12,247 ,000 52,34 120,29
93,98* 13,928 ,000 55,34 132,62
86,83* 14,890 ,000 45,52 128,14
-2,71 12,040 ,999 -36,11 30,70

-,52 12,247 1,000 -34,50 33,46
7,15 13,928 ,986 -31,50 45,79

-86,83* 14,890 ,000 -128,14 -45,52

(J) Context sil·làbic
V_C
C_V
V_#
#_V
V_V
C_V
V_#
#_V
V_V
V_C
V_#
#_V
V_V
V_C
C_V
#_V
V_V
V_C
C_V
V_#

(I) Context sil·làbic
V_V

V_C

C_V

V_#

#_V

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

Taula 15. Comparació múltiple entre la variable duració i el factor context 

Duració

Tukey HSDa,b

16 70,69
12 77,83
34 78,35
39 80,54
12 164,67

,930 1,000

Context sil·làbic
C_V
#_V
V_C
V_V
V_#
Sig.

N 1 2
Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 17,592.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean
of the group sizes is used. Type I error levels are
not guaranteed.

b. 

 
Taula 16. Grups homogenis respecte a la variable duració i al factor context 
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Aquests resultats confirmen la hipòtesi 6, ja que s’observen diferències significatives 
que interrelacionen el factor context amb la duració del so [m]. Un cop determinats 
els dos grups (V_V, V_C, C_V, #_V –grup de contextos 1–, per una banda, i V_# –
context 2– per l’altra), s’han tractat per separat per veure si, en algun cas, el factor 
parlant és significatiu i, per tant, pot ser un factor a tenir en compte per a la 
identificació de parlants. En primer lloc, es presentaran els resultats del  primer grup. 
Seguidament, el del grup format pel context V_#. 

La taula 17 mostra els descriptius més importants de la variable duració en el grup de 
contextos 1 tenint en compte el factor parlant. El nombre N de casos de cada parlant 
és irregular, tot i que les mitjanes estan al voltant del 77,92 mil·lisegons. 

Descriptives

Duració

10 83,70 29,117 9,208 62,87 104,53 49 138
8 65,75 14,577 5,154 53,56 77,94 50 88

27 79,15 34,574 6,654 65,47 92,83 44 201
40 76,53 35,956 5,685 65,03 88,02 26 204
16 81,81 36,895 9,224 62,15 101,47 48 179

101 77,92 33,603 3,344 71,29 84,55 26 204

JCM
MTT
CP
JB
EV
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
Taula 17. Descriptius bàsics de la variable duració en el grup de contextos 1 tenint en compte 

el factor parlant 

 

Novament s’ha realitzat el test ANOVA (taula 18) i l’anàlisi post-hoc del test 
ANOVA utilitzant el mètode Turkey per tal de determinar si hi ha grups homogenis 
(taules 19 i 20). 

El resultat del test ANOVA, no obstant, és d’un p-valor igual a 0.804, molt per sobre 
del límit de significació de referència (0.05). En aquest cas, doncs, no tenim motius 
suficients per no acceptar la hipòtesi nul·la d’homogeneïtat de la variància. 

ANOVA

Duració

1879,946 4 469,987 ,406 ,804
111035,4 96 1156,619
112915,4 100

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Taula 18. ANOVA d’un factor entre la variable duració del primer grup de contextos i el 

factor parlant 
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Les taules 19 i 20 no fan res més que mostrar més detalladament aquesta 
homogeneïtat de la variància i, per tant, la pertaneixença de tots els parlants en un 
mateix grup. 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Duració
Tukey HSD

17,95 16,132 ,799 -26,90 62,80
4,55 12,590 ,996 -30,45 39,55
7,17 12,024 ,975 -26,26 40,61
1,89 13,710 1,000 -36,23 40,00

-17,95 16,132 ,799 -62,80 26,90
-13,40 13,690 ,864 -51,46 24,66
-10,78 13,172 ,924 -47,40 25,85
-16,06 14,726 ,811 -57,01 24,88

-4,55 12,590 ,996 -39,55 30,45
13,40 13,690 ,864 -24,66 51,46

2,62 8,471 ,998 -20,93 26,17
-2,66 10,730 ,999 -32,50 27,17
-7,17 12,024 ,975 -40,61 26,26
10,78 13,172 ,924 -25,85 47,40
-2,62 8,471 ,998 -26,17 20,93
-5,29 10,060 ,985 -33,26 22,68
-1,89 13,710 1,000 -40,00 36,23
16,06 14,726 ,811 -24,88 57,01

2,66 10,730 ,999 -27,17 32,50
5,29 10,060 ,985 -22,68 33,26

(J) Parlant
MTT
CP
JB
EV
JCM
CP
JB
EV
JCM
MTT
JB
EV
JCM
MTT
CP
EV
JCM
MTT
CP
JB

(I) Parlant
JCM

MTT

CP

JB

EV

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Taula 19. Comparació múltiple entre la variable duració del primer grup de contextos i el 
factor parlant 
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Duració

Tukey HSDa,b

8 65,75
40 76,53
27 79,15
16 81,81
10 83,70

,622

Parlant
MTT
JB
CP
EV
JCM
Sig.

N 1

Subset
for alpha

= .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 14,305.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean
of the group sizes is used. Type I error levels are
not guaranteed.

b. 

 
Taula 20. Grups homogenis respecte a la variable duració del primer grup de contextos i al 

factor parlant 
 
A continuació es presenta l’anàlisi del context V_# en relació al factor parlant. El 
primer aspecte a tenir en consideració és el baix nombre de casos trobats amb aquest 
context, així com la seva distribució (taula 21). Observem com el nombre total de 
casos és només de 12 (la qual cosa fa que els resultats siguin totalment provisionals). 
Un altre aspecte a tenir en compte és que dels cinc parlants només tres (CP, JB i EV) 
han produït casos amb aquest context en les gravacions analitzades. 

Descriptives

Duració

2 180,00 28,284 20,000 -74,12 434,12 160 200
8 172,63 57,973 20,496 124,16 221,09 113 290
2 117,50 45,962 32,500 -295,45 530,45 85 150

12 164,67 53,822 15,537 130,47 198,86 85 290

CP
JB
EV
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
Taula 21. Descriptius bàsics de la variable duració del context V_# tenint en compte el factor 

parlant 
 
No obstant això, hem realitzat el test estadístic ANOVA per veure si, malgrat 
aquestes deficiències en les dades, es podia observar alguna diferència 
estadísticament significativa entre els valors de la variable duració respecte al factor 
parlant. La taula 22 mostra el resultat de la prova ANOVA. Comprovem com el valor 
de significació (p-valor) és molt superior al límit de significació (0.05). Per tant, no 
tenim motius per rebutjar, tampoc en aquest context, la hipòtesi nul·la d’homogeneïtat 
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de les mitjanes. Les taules 23 i 24 constaten, parlant per parlant, que no presenten 
diferències significatives entre ells. 

ANOVA

Duració

5426,292 2 2713,146 ,924 ,432
26438,375 9 2937,597
31864,667 11

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Taula 22. ANOVA d’un factor entre la variable duració context V_# i el factor 

parlant

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Duració
Tukey HSD

7,38 42,849 ,984 -112,26 127,01
62,50 54,200 ,508 -88,83 213,83
-7,38 42,849 ,984 -127,01 112,26
55,13 42,849 ,437 -64,51 174,76

-62,50 54,200 ,508 -213,83 88,83
-55,13 42,849 ,437 -174,76 64,51

(J) Parlant
JB
EV
CP
EV
CP
JB

(I) Parlant
CP

JB

EV

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Taula 23. Comparació múltiple entre la variable duració del context V_# i el factor  parlant 

Duració

Tukey HSDa,b

2 117,50
8 172,63
2 180,00

,414

Parlant
EV
JB
CP
Sig.

N 1

Subset
for alpha

= .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 2,667.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean
of the group sizes is used. Type I error levels are
not guaranteed.

b. 

 
Taula 24. Grups homogenis respecte a la variable duració context V_# i al factor parlant 
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4.3 Resultats de la prova c 

En total s’han recollit 110 mostres (JCM 10; MTT 20; CP 30; EV 20; JB 30) 
corresponents a un moment aleatori de les fricatives [s] de cada parlant. Les variables 
estudiades han estat 4. Tot i que apareixen pics amb valors de freqüència de menys de 
3000 Hz, s’han desestimat perquè, segons la descripció de Martínez Celdrán (1998, 
69-70) d’aquest so, en què dóna una freqüència aproximada d’inici de la intensitat de 
la fricativa als 3000 Hz, els pics de freqüències més baixes es deuen a l’harmonicitat 
de les vocals veïnes. Per tant, els valors anteriors cal no tenir-los en compte. 

El primer paràmetre estudiat, doncs, ha estat el del primer pic d’intensitat amb 
freqüència superior als 3000 Hz. Les variables Pic2 i Pic3 són els pics d’intensitat de 
major freqüència següents. Finalment, la variable Pic amb major freqüència és el pic 
d’intensitat més elevat en l’espectre. La figura 6 mostra un exemple d’espectre d’un 
dels sons analitzats: 

Frequency (Hz)
0 11025

0

20

40

 

Figura 6. Exemple de l’espectre d’una fricativa [s] 
 
La taula 25 mostra la prova de normalitat Kolmogorov-Smirnov per a cada una de les 
variables tenint en compte el factor parlant: 
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Tests of Normality

,211 8 ,200* ,916 8 ,396
,120 18 ,200* ,970 18 ,788
,150 22 ,200* ,963 22 ,554
,098 28 ,200* ,982 28 ,897
,128 19 ,200* ,960 19 ,567
,149 8 ,200* ,943 8 ,642
,171 18 ,176 ,935 18 ,241
,093 22 ,200* ,983 22 ,960
,195 28 ,008 ,900 28 ,011
,162 19 ,200* ,956 19 ,489
,198 8 ,200* ,931 8 ,528
,240 18 ,007 ,922 18 ,140
,182 22 ,055 ,907 22 ,041
,172 28 ,032 ,911 28 ,021
,188 19 ,075 ,884 19 ,025
,247 8 ,165 ,843 8 ,081
,116 18 ,200* ,962 18 ,634
,127 22 ,200* ,937 22 ,172
,169 28 ,040 ,927 28 ,051
,206 19 ,034 ,907 19 ,066

Parlant
JCM
MTT
CP
JB
EV
JCM
MTT
CP
JB
EV
JCM
MTT
CP
JB
EV
JCM
MTT
CP
JB
EV

PIC1

PIC2

PIC3

Pic amb major freqüència

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Taula 25. Test de normalitat de totes les variables tenint en compte el factor parlant 

 
Com es pot comprovar, només passen el test de normalitat tots els parlants en el cas 
de la variable Pic1. Malgrat això, la prova ANOVA és robusta en casos en què la 
distribució no és normal. 
La següent figura (figura 7) mostra, de manera gràfica, la distribució dels valors de 
cada variable tenint en compte el factor parlant. Com es pot comprovar en els 
diagrames de caixa, a simple vista no s’observen diferències considerables entre els 
parlants. 
La figura 8, per la seva banda, mostra la mateixa informació, però en aquest cas 
agrupada en un sol gràfic. 
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Figura 7. Diagrames de caixa per a cada variable tenint en compte el factor parlant 
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Analysis weighted by PARLANT

Parlant

EVJBCPMTTJCM

12000

10000

8000

6000

4000

2000

PIC1

PIC2

PIC3

Pic màx. freq.

 
Figura 8. Diagrama de caixa de les quatre variables analitzades depenent del factor parlant 

 
Aquesta anàlisi gràfica cal contrastar-la amb una anàlisi quantitativa mitjançant una 
prova ANOVA. La taula 26 en mostra els resultats. Com es pot comprovar, el p-valor 
de les dues primeres variables és inferior a 0.05 i, per tant, es tenen motius per 
acceptar la hipòtesi alternativa que afirma que no existeix la igualtat de variància i 
que, en conseqüència, les diferències en les mitjanes no són degudes a l’atzar. En el 
cas de la variable Pic3 i Pic amb major freqüència, el p-valor és clarament superior al 
valor de significació i, per tant, no hi ha motius per rebutjar la hipòtesi nul·la 
d’igualtat de la variància. 
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ANOVA

5861061 4 1465265,328 2,515 ,046
61171743 105 582588,031
67032805 109
14694521 4 3673630,181 3,525 ,010
1,07E+08 103 1042273,161
1,22E+08 107
5259419 4 1314854,706 1,338 ,262

88464392 90 982937,684
93723810 94
1916722 4 479180,410 ,406 ,804

1,24E+08 105 1180530,089
1,26E+08 109

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

PIC1

PIC2

PIC3

Pic amb major freqüència

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Taula 26. Resultats de la prova ANOVA 

 
Les taules 27 i 29 mostren l’anàlisi Post-hoc, en què s’observen diferències només 
entre EV i CP pel que fa al Pic1 i entre JB i EV respecte a CP pel que fa al Pic2. Per 
tant, el nombre de parelles significativament diferents és molt reduït. Aquests 
resultats indiquen, doncs, que aquest paràmetre és poc important a l’hora d’identificar 
parlants. Les taules 28 i 30 mostren els resultats de l’assignació de grups homogenis 
de parlants. Pel que fa a la primera d’aquestes dues taules, l’anàlisi Turkey no 
estableix grups diferenciats, mentre que en la segona, els grups més probables serien 
el d’EV per una banda, i la resta de parlants per l’altra. 
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: PIC1
Tukey HSD

-151,0190 295,61496 ,986 -971,5723 669,5343
-398,6880 278,70846 ,610 -1172,3131 374,9371

18,1283 278,70846 1,000 -755,4968 791,7534
263,6320 295,61496 ,899 -556,9213 1084,1853
151,0190 295,61496 ,986 -669,5343 971,5723

-247,6690 220,33838 ,794 -859,2733 363,9353
169,1473 220,33838 ,939 -442,4570 780,7517
414,6510 241,36860 ,428 -255,3280 1084,6300
398,6880 278,70846 ,610 -374,9371 1172,3131
247,6690 220,33838 ,794 -363,9353 859,2733
416,8163 197,07664 ,222 -130,2192 963,8519
662,3200* 220,33838 ,027 50,7157 1273,9243
-18,1283 278,70846 1,000 -791,7534 755,4968

-169,1473 220,33838 ,939 -780,7517 442,4570
-416,8163 197,07664 ,222 -963,8519 130,2192
245,5037 220,33838 ,799 -366,1007 857,1080

-263,6320 295,61496 ,899 -1084,1853 556,9213
-414,6510 241,36860 ,428 -1084,6300 255,3280
-662,3200* 220,33838 ,027 -1273,9243 -50,7157
-245,5037 220,33838 ,799 -857,1080 366,1007

(J) Parlant
MTT
CP
JB
EV
JCM
CP
JB
EV
JCM
MTT
JB
EV
JCM
MTT
CP
EV
JCM
MTT
CP
JB

(I) Parlant
JCM

MTT

CP

JB

EV

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

Taula 27. Comparació múltiple entre la variable Pic1 i el factor parlant 
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PIC1

Tukey HSDa,b

13 4075,1477
5 4112,5100

22 4300,9232
14 4438,3893
16 4599,1050

,168

Parlant
EV
JCM
JB
CP
MTT
Sig.

N 1

Subset
for alpha

= .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,958.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean
of the group sizes is used. Type I error levels are
not guaranteed.

b. 

 
Taula 28. Grups homogenis respecte a la variable Pic1 al factor parlant 
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: PIC2
Tukey HSD

-2,6992 409,78261 1,000 -1140,5396 1135,1413
-268,8663 389,54920 ,958 -1350,5248 812,7922
527,9767 388,00846 ,654 -549,4037 1605,3570
642,4853 409,78261 ,521 -495,3551 1780,3258

2,6992 409,78261 1,000 -1135,1413 1140,5396
-266,1672 296,73913 ,897 -1090,1206 557,7863
530,6758 294,71358 ,379 -287,6533 1349,0049
645,1845 322,84256 ,274 -251,2501 1541,6191
268,8663 389,54920 ,958 -812,7922 1350,5248
266,1672 296,73913 ,897 -557,7863 1090,1206
796,8430* 265,86254 ,028 58,6244 1535,0616
911,3517* 296,73913 ,022 87,3982 1735,3051

-527,9767 388,00846 ,654 -1605,3570 549,4037
-530,6758 294,71358 ,379 -1349,0049 287,6533
-796,8430* 265,86254 ,028 -1535,0616 -58,6244
114,5087 294,71358 ,995 -703,8204 932,8378

-642,4853 409,78261 ,521 -1780,3258 495,3551
-645,1845 322,84256 ,274 -1541,6191 251,2501
-911,3517* 296,73913 ,022 -1735,3051 -87,3982
-114,5087 294,71358 ,995 -932,8378 703,8204

(J) Parlant
MTT
CP
JB
EV
JCM
CP
JB
EV
JCM
MTT
JB
EV
JCM
MTT
CP
EV
JCM
MTT
CP
JB

(I) Parlant
JCM

MTT

CP

JB

EV

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

Taula 29. Comparació múltiple entre la variable Pic2 i el factor parlant 
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PIC2

Tukey HSDa,b

13 5190,6700
22 5539,8227 5539,8227

5 6003,7720 6003,7720
14 6033,5971 6033,5971
16 6233,1538

,054 ,164

Parlant
EV
JB
JCM
CP
MTT
Sig.

N 1 2
Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,958.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean
of the group sizes is used. Type I error levels are
not guaranteed.

b. 

 
Taula 30. Grups homogenis respecte a la variable Pic2 i al factor parlant 

 
Finalment, s’han analitzat mitjançant proves ANOVA els valors resultants de calcular 
la distància (en freqüència) entre els diferents pics d’intensitat. De totes les anàlisis, 
només la distància entre el Pic3 i el Pic2 ha resultat significativa. La taula 31 en 
mostra el resultat de la prova ANOVA; la taula 32 la de comparacions múltiples per 
parelles i la 33 la de grups homogenis: 

ANOVA

P3_P2

16419786 4 4104946,593 5,154 ,001
15213128 1 15213127,91 19,100 ,000

1206658 3 402219,489 ,505 ,680

71686018 90 796511,306
88105804 94

(Combined)
Weighted
Deviation

Linear Term
Between
Groups

Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Taula 31. ANOVA d’un factor entre la variable Pic3 menys Pic2 i el factor parlant 
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: P3_P2
Tukey HSD

-143,0807 379,22888 ,996 -1198,7984 912,6370
-562,6912 368,46841 ,548 -1588,4534 463,0709
-549,9552 357,78589 ,541 -1545,9787 446,0684

-1314,8876* 376,14566 ,006 -2362,0220 -267,7531
143,0807 379,22888 ,996 -912,6370 1198,7984

-419,6106 283,64712 ,578 -1209,2426 370,0215
-406,8745 269,62467 ,559 -1157,4701 343,7211

-1171,8069* 293,55115 ,001 -1989,0103 -354,6035
562,6912 368,46841 ,548 -463,0709 1588,4534
419,6106 283,64712 ,578 -370,0215 1209,2426

12,7361 254,26736 1,000 -695,1070 720,5792
-752,1963 279,51155 ,063 -1530,3155 25,9229
549,9552 357,78589 ,541 -446,0684 1545,9787
406,8745 269,62467 ,559 -343,7211 1157,4701
-12,7361 254,26736 1,000 -720,5792 695,1070

-764,9324* 265,27058 ,039 -1503,4068 -26,4579
1314,8876* 376,14566 ,006 267,7531 2362,0220
1171,8069* 293,55115 ,001 354,6035 1989,0103

752,1963 279,51155 ,063 -25,9229 1530,3155
764,9324* 265,27058 ,039 26,4579 1503,4068

(J) Parlant
MTT
CP
JB
EV
JCM
CP
JB
EV
JCM
MTT
JB
EV
JCM
MTT
CP
EV
JCM
MTT
CP
JB

(I) Parlant
JCM

MTT

CP

JB

EV

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
 

Taula 32. Comparació múltiple entre la variable Pic3 menys Pic2 i el factor parlant 
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P3_P2

Tukey HSDa,b

8 1060,3788
18 1203,4594
28 1610,3339 1610,3339
22 1623,0700 1623,0700
19 2375,2663

,393 ,120

Parlant
JCM
MTT
JB
CP
EV
Sig.

N 1 2
Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,906.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean
of the group sizes is used. Type I error levels are
not guaranteed.

b. 

 
Taula 33. Grups homogenis respecte a la variable Pic3 menys Pic2 i al factor parlant 

 
Com es pot comprovar en les taules anteriors, EV formaria un grup apart respecte a la 
resta de parlants, ja que ha mostrat diferències significatives respecte a tots els altres 
parlants menys JB. 
 

5 Discussió 
La hipòtesi general no és res més que un resum o una conclusió de les hipòtesis 
vinculades a cadascuna de les proves. Per tant, a continuació s’anirà contrastant cada 
hipòtesi amb els resultats descrits en el punt 4. 

Pel que fa a la hipòtesi 1, en què s’esperava que la freqüència dels dos primers 
formants de la vocal [´] fos significativa per a la identificació de parlants o grups de 
parlants, s’ha contrastat mitjançant una prova ANOVA, el resultat de la qual confirma 
la hipòtesi, ja que mostra un p-valor inferior al valor de significació acceptat 
universalment (0.05). No obstant això, l’anàlisi Post-hoc només diferencia entre 
grups de parlants i no entre cada parlant individualment. Aquest resultat era 
esperable, ja que no poden haver-hi diferències significatives per a tots els parlants, ja 
que altrament les diferències serien tan grans que els sons no serien reconeixibles. 

La hipòtesi 2 es confirma només parcialment. Per una banda, en la variable F1, JCM i 
CP (dos dels parlants confosos) formen part d’un mateix grup, juntament amb JB 
(que no fou confòs), però MTT se’n desmarca (tot i ser del grup de confusió) i forma 
un grup individualment. EV també forma un grup individual.  

Per l’altra banda, en la variable F2 els grups s’ajusten més a aquesta hipòtesi: l’anàlisi 
Post-hoc separa JB i EV dels tres parlants que presentaven un grau de confusió més 
elevat (JCM, MTT i CP). No obstant, novament JCM i CP formen un grup homogeni, 
però en aquest cas MTT se’n desmarca. A més, calculant la diferència entre MTT i 
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EV o JB, es veu com és superior a la diferència entre MTT i JCM i CP. Per tant, 
aquesta prova reforçaria la hipòtesi 2. 

Finalment, pel que fa a la prova a, l’última hipòtesi, en què s’esperava que tots cinc 
parlants es poguessin individualitzar amb la combinació dels valors mitjans d’F1 i 
d’F2, es confirma en tots els casos excepte entre JCM i CP. Malgrat això, aquest 
resultat reforça la hipòtesi 2. 

El següent quadre-resum de la prova a mostra un creuament dels cinc parlants en què 
s’especifica si tenen mitjanes significativament diferents o no en les dues variables. 
El quadre de l’esquerra fa referència a F1 i el de la dreta a F2: 

 

 JB EV MTT JCM CP 

JB   ≠ = = ≠ = ≠ = ≠ 

EV     ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ 

MTT       ≠ ≠ = ≠ 

JCM         = = 

CP           
Taula 34. Quadre resum de les variables F1 i F2 respecte al factor parlant 

 

Com es pot comprovar, només la combinació entre JCM i CP no presenta diferències 
significatives en aquestes variables. Respecte a la prova b, s’establien dues hipòtesis. 
La hipòtesi número 4 s’ha confirmat mitjançant la prova ANOVA de la taula 14. La 
taula 15 detallava les parelles que presentaven diferències i la taula 16 formava els 
dos grups: el del context V_# i el de la resta de contextos. Per tant, s’ha confirmat que 
el context és rellevant en la durada del so [m]. 

No obstant això, l’anàlisi ANOVA dels dos grups de contextos per separat en relació 
al factor parlant ha mostrat, en tots dos casos, que no hi havia diferències 
significatives pel que fa a les mitjanes. Per tant, cal rebutjar la hipòtesi 5. 

Les hipòtesis de la prova c es confirmen totes dues, tot i que amb un nivell de 
significació força elevat, per la qual cosa cal ser conscient que l’anàlisi d’aquest tret 
amb finalitat forense no és massa indicatiu. 

La hipòtesi 6 es pot comprovar gràficament amb la figura 8, en què els diagrames de 
caixa mostren una línia totalment independent per a cada variable. Per tant, pel que fa 
a la posició dels diferents pics d’intensitat en freqüències determinades, la hipòtesi 6 
es confirmaria. 

La hipòtesi 7 també es confirma, però només per a les variables Pic 1, Pic 2 i Pic3 
menys pic2. Respecte a la primera variable, però, la significació és gairebé 
insignificant, ja que només una parella obté resultats significativament diferents pel 
que fa a la prova ANOVA. Per tant, el valor informatiu d’aquesta variable és 
pràcticament nul. 
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Pel que fa a la variable dependent Pic2, també es confirma la hipòtesi 7 en molt pocs 
casos: només hi ha dues parelles que presentin mitjanes significativament diferents: 
CP respecte JB i EV. En la variable Pic3 menys el pic 2, presenten diferències 
significatives les mitjanes d’EV respecte JCM, MTT i JB. 

El següent quadre resumeix els resultats de la prova c. Com es pot veure, només cinc 
parelles presenten diferències significatives en alguna de les variables. La 
importància d’aquesta prova a l’hora de fer una anàlisi d’identificació de parlants 
amb finalitat forense és, doncs, molt reduïda. 

 

 JB EV MTT JCM CP 

JB    = = ≠ = = ≠ = = = = ≠ = 

EV       = = = = = ≠ ≠ ≠ = 

MTT          = = = = = = 

JCM             = = = 

CP                
Taula 35. Quadre resum de les variables Pic1 (a l’esquerra), Pic2 (al centre) i Pic3-Pic2 (a la 

dreta) respecte al factor parlant 

Un cop vistes totes les variables, amb les limitacions d’aquest estudi, tant pel que fa 
al nombre de variables estudiades com en el nombre de parlants i exemples analitzats, 
s’ha de rebutjar la hipòtesi general, ja que cap de les proves ha trobat diferències 
significatives entre els parlants JCM i CP. 

Malgrat tot, es pot arribar a una sèrie de conclusions que permetran avançar en 
l’anàlisi acústica amb finalitat forense: 

 La freqüència dels formats 1 i 2 de les vocals és significativa per a la 
identificació de parlants. Cal ampliar l’estudi amb l’anàlisi de les freqüències 
fonamental i del tercer formant. 

 La duració dels sons no és significativa. En tot cas, cal ampliar l’estudi a 
d’altres sons i a més casos per poder arribar a una conclusió més sòlida. 

 Cal estudiar també els sons més detingudament, per veure si la duració 
d’algun dels seus components (com per exemple la barra d’explosió de les 
oclusives, el nombre i duració de les oclusions de les vibrants, etc.) és 
significativa. 

Els sons estridents tenen una estructura. Cal ampliar l’anàlisi a més casos, més 
parlants i més punts de cada so per arribar a conclusions més precises, ja que les 
proves han mostrat diferències significatives en molt pocs casos. 
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