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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Presentació del tema 

 

We can define research as a systematic approach to finding answers to questions.  

[Hatch i Farhady, 1982,1] 

 

Com afirmen Hatch i Farhady, la investigació es pot definir com una aproximació 

sistemàtica al fet de trobar respostes a certes preguntes. En aquest sentit, podem afirmar 

sense recança que aquest treball s’inscriu dins el camp de la investigació, atès que, l’estudi 

empíric que s’hi presenta cerca donar respostes a una sèrie de preguntes formulades 

prèviament (les hipòtesis que el motiven). 

 

Aquest treball és, en efecte, un petit estudi sobre la variació en la parla dels individus que 

provenen de les Illes Balears (més concretament, de Mallorca i Menorca) i que viuen fora 

de la seva comunitat, en el nostre cas,: a Barcelona. En un primer moment, el treball 

pretenia ser un estudi molt exhaustiu i aprofundit sobre el tema exposat, però vista la 

manca de temps, ens hem vist obligats a reduir l’abast del camp de treball. 

  

1.2 Acotació del camp de treball 

 

Com ja hem comentat, per tal de fer un estudi complert sobre la variació lingüística d’un 

sector de la població ,i en concret, de la seva producció oral es necessita molt de temps i, 

precisament això és el que ens ha mancat des del principi. Per això, ens hem vist obligats a 

acotar el camp de treball. Així, finalment, el treball ha acabat consistint en un estudi sobre 

alguns trets de la fonètica i d’altres de la morfologia.  

 

En particular, estudiarem la vocal central [�] en posició accentuada, que és un tret molt 

característic del parlar balear (amb l’excepció dels parlants de Maó (Menorca) que no usen 

mai aquest so en posició tònica). A més, també analitzarem el so [o] en posició àtona, és a 

dir, inaccentuada, que és un tret característic dels parlants de la major part de l’illa de 

Mallorca. I és que, a la resta de les illes aquest so no es produeix mai en aquest context. A 
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Menorca, per exemple, sempre s’usa el so [u], en posició àtona com ho fan els parlants del 

català central de Barcelona. 

 

Així doncs, ens centrarem només en la vocal central [�] per comprovar si els parlants de les 

illes segueixen pronunciant aquesta vocal central en posició tònica tant característica del 

seu dialecte, o si, al contrari, pronuncien una [�] o una [e] segons ho exigeixi l’ortografia 

de la paraula, com ho fan els parlants de la varietat del català central. Així mateix, ens 

fixarem en les vocals o i u per tal d’analitzar si en la parla es fa la reducció vocàlica quan 

apareixen en posició àtona (com a Menorca i Barcelona), o si, en canvi, es pronuncia el so 

[o] (com passa a la major part de Mallorca). 

 

Cal recordar que la vocal central [�] en posició tònica és un tret distintiu del dialecte balear 

i que és diferent del dialecte central. Així, mentre que a Menorca diuen [p��r�] (la fruita) a 

Barcelona pronuncien [p��r�]. 

 

La reducció vocàlica de [�] i [o] a [u] en posició inaccentuada és general en menorquí i el 

parlar de Sóller de Mallorca; la resta de l’illa manté  la dualitat: [�] i [o], segons el cas. 

Així, per exemple, Manacor, Inca o Sa Pobla mantenen la [o] en aquesta posició.  

 

Pel que fa a la morfologia, estudiarem, principalment, la flexió verbal. També ens hem vist 

obligats a restringir aquest camp. Conseqüentment, ens centrarem a analitzar la desinència 

zero de la primera persona del singular del present d’indicatiu (per exemple, jo cant, 

compr, empr), ja que és una característica significativa d’aquest dialecte, i comprovarem si 

a la primera i a la segona persona del plural del mateix temps verbal es manté la desinència 

–am, -au, respectivament (en comptes de –em, -eu). És a dir, els casos com els següents: 

nosaltres cantam, vosaltres cantau.  
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1.3 Formulació de les hipòtesis 

 

Es parteix de la idea que la llengua dels parlants de les Illes Balears canvia quan fa un cert 

temps que són a Barcelona. En aquest sentit, amb el pas del temps, la parla va perdent els 

trets més característics del dialecte d’origen. Així, és lògic pensar que com més temps fa 

que el parlant és a Barcelona, més varia la seva manera de parlar. Amb això volem dir que, 

el parlant adopta trets del dialecte central i de la varietat barcelonina en detriment dels trets 

més característics de la seva varietat dialectal. 

 

Dit això, la primera hipòtesi que plantegem és que els canvis morfològics es donen més 

ràpid que els fònics. D’aquesta manera, els parlants variaran en primer lloc la morfologia i 

després la fonètica. És a dir, els parlants començaran per canviar, en primer lloc, la seva 

parla introduint la desinència –o a la primera persona del singular i, després, potser fins 

arribaran a deixar de fer la vocal central en posició tònica. 

 

D’altra banda, cal tenir en compte que moltes vegades aquests canvis en la parla es 

produeixen de manera inconscient. Així mateix, hem de recordar que, sovint els individus 

canvien la manera com parlen per tal de fer-se entendre millor. I és que no deixa de ser 

evident que els parlants no parlen de la mateixa manera quan conversen amb algú que 

també és balear o que ja coneixen que quan ho fan amb un parlant de Barcelona o amb algú 

que no coneixen de res. 

 

Una altra hipòtesi de treball és que els parlants mallorquins com més anys fa que viuen a 

Barcelona solen tendir a fer la reducció vocàlica de [o] i [�] a [u] en posició àtona, la qual 

cosa demostraria que, efectivament, els parlants canvien alguns trets característics del seu 

dialecte, quant a la seva manera de parlar. A més, amb el pas dels anys, els parlants, tant de 

Mallorca com de Menorca, tendeixen a usar menys la vocal central en posició tònica o 

accentuada.  

 

Finalment, la darrera hipòtesi és que els parlants, potser de manera inconscient, acostumen 

a afegir la desinència –o a la primera persona del singular del present d’indicatiu i no usen 

tan sovint les terminacions d’aquest mateix temps verbal –am i –au en la primera i segona 

persona del plural, respectivament. 
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1.4 Objectius del treball 

 

Abans de començar l’estudi pròpiament dit, considerem oportú de definir els objectius del 

treball. Què es pretén fer amb aquest treball? A continuació, ens disposem a especificar en 

forma de llista els seus objectius, que són els següents: 

 

� Estudiar i analitzar la parla d’alguns informants de Mallorca i Menorca que s’han 

traslladat a Barcelona. 

� Comprovar si les hipòtesis de treball es compleixen o, si en canvi, s’han d’acabar 

refutant davant de l’evidència empírica.  

� Descobrir quins són aquells parlants en què varia més la parla. 

� Comprovar quins trets característics dels dialectes de les Balears es perden amb 

més freqüència per contacte amb el dialecte central de Barcelona. 

� Comprovar si els parlants mallorquins fan la reducció vocàlica de [o] i [�] a [u] en 

posició àtona. 

� Descobrir si els parlants provinents de les Balears usen la vocal central [�] en 

posició tònica. 

� Veure si els informants segueixen usant les desinències pròpies del dialecte balear 

(desinència zero, desinència –am i desinència –au) en el present d’indicatiu dels 

verbs de la primera conjugació, o si, per contra, usen més freqüentment la 

desinència –o, per a la primera persona del singular; la desinència –em, per a la 

primera persona del plural; i la desinència –eu per a la segona persona del plural. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Hatch i Farhady (1982, 12) defineixen una variable com “an attribute of a person or of an 

object which varies from person to person or from object to object”. Segons aquests dos 

autors, hi ha dos tipus de variables en funció de les persones o objectes implicats en 

l’estudi: les externes i les internes.  

 

Així doncs, un cop formulades les hipòtesis de treball i abans de començar la realització 

material de l’experiment, creiem necessari de definir les variables amb què tractarem. 
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Així, en aquest estudi, la variable externa que es tractarà és el temps que fa que els parlants 

viuen a Barcelona i, quant a les variables internes, és necessari diferenciar les variables 

fòniques de les morfològiques. Com ja s’ha esmentat, pel que fa a les variables fòniques, 

s’analitzarà la vocal central [�] en posició tònica i el so [o] en posició àtona (per als 

mallorquins). I les variables morfològiques que s’estudiaran són la desinència zero de la 

primera persona del singular i les terminacions –am i –au de la primera i segona persona 

del plural del present d’indicatiu dels verbs de la primera conjugació.  

 

2.1 El qüestionari 

 

De cara a dur a terme la recollida del corpus de dades, prepararem un qüestionari (o 

entrevista individual) especialment dissenyat que ens permetrà obtenir dades concretes 

sobre els fenòmens que hem decidit que estudiaríem. Així doncs, es tracta d’un qüestionari 

preparat ad-hoc. És a dir, un qüestionari que s’ha preparat abans de fer l’entrevista 

pròpiament dita. A continuació, explicarem en què consisteix el qüestionari preparat ad-

hoc. 

 

2.1.1.El Qüestionari preparat ad-hoc  

 

Com ja hem dit, la tècnica utilitzada per a l’obtenció de les dades que constituiran el nostre 

objecte d’estudi és un qüestionari o entrevista individual entre l’experimentador i 

l’informant. L’entrevista es dividirà en tres parts. Tot seguit, detallarem en què consisteix 

cada part de l’entrevista. 

 

La primera part de l’entrevista consistirà a mostrar als informants una sèrie d’imatges 

d’objectes, el nom dels quals conté l’element fonètic que es vol estudiar. Els entrevistats 

hauran de dir què és el que veuen. Aquesta primera part ens servirà per estudiar les vocals, 

ja que gairebé totes les imatges fan referència a paraules que contenen els sons vocàlics 

tant en posició tònica com àtona. El fet que es faci amb imatges, garanteix que 

l’investigador no hagi de pronunciar la paraula i així eviti oferir al parlant un model de 

pronunciació.  
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D’altra banda, a la segona part de l’entrevista, els informants hauran de traduir unes frases 

del castellà al català (30 frases). Les frases, lluny d’haver estat escollides a l’atzar, s’han 

triat de tal manera que s’aconsegueixi el major número de mostres. A més,també hauran de 

contestar unes preguntes del tipus “De quin color és el cercle de la bandera del Japó?” 

Aquesta segona part és la que es farà servir per estudiar els trets morfològics, ja que totes 

les frases tenen almenys una forma verbal en primera persona del singular, primera persona 

del plural o segona persona del plural del present d’indicatiu. En aquest punt, cal recordar 

que tots els verbs són de la primera conjugació per raó de la seva vocal temàtica, que dóna 

lloc a les desinències esmentades. 

 

Finalment, hi haurà una part de l’entrevista destinada a recollir evidències sobre la parla 

espontània dels informants, en la qual hauran d’explicar, per exemple, el que fan cada dia o 

habitualment. L’experimentador demanarà a cada informant que parli com si ho fes amb un 

parlant de Barcelona, ja que l’experimentador és balear i si no ho fes així, els informants 

tendirien a usar més el dialecte. Com hem comentat abans, les persones no parlen de la 

mateixa manera quan parlen amb algú del seu mateix dialecte que quan ho fan amb algú 

que no és d’aquell mateix dialecte.  

 

L’inconvenient que té fer una entrevista semidirigida és que l’informant es cohibeixi i se 

senti observat. Si això passa, l’informant tendirà a usar un llenguatge més mallorquí o 

menorquí o, per contra més formal, és a dir, la varietat estàndard. Això no ens interessa 

gens, perquè el que és vol aconseguir és reflectir la realitat lingüística dels parlants balear 

que viuen a Barcelona i, d’aquesta manera no ho aconseguiríem. 

 

Tanmateix, si disposéssim de més temps, es podrien utilitzar altres tècniques, com ara, 

l’observació participativa. Aquesta tècnica consisteix en què l’investigador se submergeix 

en la vida d’un grup de parlants. Però, arriba un moment en el qual el grup ja no és 

conscient de la presència de l’entrevistador i adopta un comportament més espontani. 

Aquesta classe d’entrevista es coneix com a entrevista laboviana. 
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2.1.2  El corpus 

 

Un corpus és el conjunt de realitzacions sonores o escrites de la llengua que són objecte 

d’estudi. El nostre corpus serà, aleshores, un corpus oral, obtingut a partir de les gravacions 

que s’han fet de les entrevistes amb els informants. 

 

 2.2 Informants i mostreig de la població 

 

La població és el conjunt total d’individus que podria constituir l’objecte d’estudi. Amb 

aquest terme es refereix, doncs, a tots els parlants de les Illes Balears que viuen o estudien 

a Barcelona. Amb això volem dir que, en el moment de configurar la mostra de la població 

de l’estudi haurem de tenir molt en compte que s’ajusti a les condicions requerides per les 

hipòtesis. 

 

No obstant això, és impossible estudiar tota una població i, és per aquest motiu que ens cal 

recórrer a una mostra, és a dir, un grup de característiques ben determinades i seleccionat 

mitjançant un procés controlat denominat mostreig. 

 

Qualsevol persona que pertanyi a la població té les mateixes possibilitats de ser 

seleccionada per formar part de la mostra. La principal característica del mostreig és que es 

realitza a l’atzar, la qual cosa no implica que es dugui a terme de forma desordenada. 

Així doncs, la nostra mostra està formada per uns quants informants, que són les persones 

que ens aportaran els materials lingüístics que constituiran el corpus. En aquest sentit, 

s’intentarà que els parlants cobreixin una franja de temps suficientment àmplia, atès que el 

temps és precisament la variable externa que dóna sentit a aquest experiment. Així, 

entrevistarem parlants que just fa un parell de mesos que són a Barcelona, d’altres que, en 

canvi, fa més de 15 anys que viuen en aquesta ciutat i d’altres que fa tres, quatre o cinc 

anys. D’aquesta manera, es podrà veure quins d’aquests parlants varien més la seva parla.  
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2.3 Procediment de recollida de dades 

 

En aquest estudi, el procediment de recollida de dades adoptat és la gravació. Mitjançant la 

gravació, es podran enregistrar les entrevistes i aconseguir les dades pertinents per a aquest 

treball. 

 

A fi d’aconseguir que l’informant se senti cada cop més còmode en l’ambient que 

l’envolta, s’iniciarà una conversació amb ell, que servirà per tal de recollir les dades 

personals i els relatius a la seva història lingüística. L’informant començarà la gravació 

dient el seu nom i cognoms. Aquesta petita conversació també s’enregistrarà. A 

continuació, els informants veuran les imatges una rere l’altra i hauran de nombrar allò que 

veuen. 

 

Un cop es tinguin totes les entrevistes gravades, el primer que es farà serà les 

transcripcions de cadascuna de les entrevistes. D’aquesta manera, amb les transcripcions 

podrem fer una anàlisi més exacta i complerta de les dades lingüístiques obtingudes.  

 

2.4 Procediment d’anàlisi 

 

Amb l’objectiu de fer una anàlisi acurada i exhaustiva de les dades lingüístiques 

obtingudes, s’ha optat de fer una anàlisi quantitativa i una anàlisi qualitativa. En primer 

lloc, presentarem l’anàlisi quantitativa i, tot seguit, l’anàlisi qualitativa. 

 

2.4.1 Anàlisi quantitativa 

 

En primer lloc, hem analitzat les dades obtingudes de les gravacions de cada informant de 

manera individual. Així, en aquest sentit, hem calculat els percentatges d’aparició tant dels 

trets fònics com dels morfològics, que són objecte d’estudi. Així, amb aquests gràfics, 

podem observar quin tant per cent d’aparició té cada variable en cadascun dels informants. 

D’aquesta manera, hem pogut veure quina és la tendència de cada parlant, si han canviat o, 

per contra, segueixen usant els trets que caracteritzen el seu dialecte. 
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A més,val a dir, que per a la realització dels gràfics que fan referència als trets fònics ([�] 

en posició tònica i el so [o] en posició àtona (aquest so només present en els parlants 

mallorquins)), hem utilitzat les dades obtingudes de la part del qüestionari en què els 

informants havien de nombrar els objectes que veien representats en les imatges.  

 

D’altra banda, per tal de fer l’anàlisi quantitativa dels trets morfològics, hem usat les dades 

resultants de les traduccions de les frases del castellà al català que van haver de fer tots els 

informants. Dit això, passem a fer un comentari detallat dels resultats. 

 

Pel que fa a la variable [�] en posició tònica, com podem comprovar al gràfic 1, només 

l’informant 7 no utilitza ni tan sols un cop aquest so en la gravació (0%). Tot el contrari 

passa amb l’informant 4 que de les 19 paraules que tenien aquest so, totes (les 19) les ha 

pronunciat amb aquest mateix so (100%). Respecte als informant 3 i 8, val a dir que, la 

majoria de vegades (95%) han pronunciat el so [�] en posició accentuada. Més 

concretament, han realitzat aquest so en 18 paraules de les 19, en què apareixia.  

 

D’altra banda, l’informant 1 ha fet la realització d’aquest so un 89%, la qual cosa indica 

que de les 19 paraules, n’hi ha 17 en les quals ha pronunciat aquest so. 

 

Quant a l’informant 2, és necessari de comentar que és el segon informant amb el 

percentatge més baix. En el seu cas, només en dues ocasions ha pronunciat el so [�].Així, 

en l’informant 2 aquest so té un 11% d’aparició. Per la seva banda, en l’informant 5 s’ha 

observat un 68% d’aparició del so en qüestió. Això equival a la realització d’aquest so en 

13 paraules de les 19 que hi havia amb aquest so.  
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                      Gràfic 1 

Respecte a l’informant 6, cal recalcar que de les 19 paraules amb el so [�] en posició 

accentuada n’ha pronunciat 15 amb aquest so (79%) i ha utilitzat quatre paraules per 

referir-se a l’objecte que no contenien aquest so i que, per tant, no s’han analitzat. 

Finalment, l’informant 9 ha realitzat el so [�] en posició tònica en 16 de les 19 paraules 

(84%). 

Aquestes dades demostren que aquest so segueix molt arrelat a la parla dels informants que 

hem tractat, ja que s’han obtingut uns alts percentatges, excepte en l’informant 7, en què el 

percentatge és un 0% i l’informant 2, el percentatge del qual és un 11%. 

 

A més, també hem analitzat l’aparició del so [o] en posició àtona. Com ja hem comentat 

diverses vegades, aquest tret només es produeix en els parlants de Mallorca. Per això, 

només hem analitzat les dades dels informants de procedència mallorquina. Dels 9 

informants, 5 són mallorquins. 

 

El primer que hem observat és que hi ha un alt percentatge d’aparició del so [o] en posició 

àtona en tots els informants. L’informant que té el percentatge més baix és l’informant 5 

amb un 75% d’aparició. Això vol dir que ha pronunciat aquest so en 18 de les 24 paraules, 

que contenien el so en qüestió. El percentatge de la resta dels informant es troba entre el 

88% i el 96% d’aparició. 

 

[�] EN POSICIÓ TÒNICA 

89%

11%95%100%

68%

79%
0% 95% 

84% 

INFORMANT 1

INFORMANT 2

INFORMANT 3

INFORMANT 4

INFORMANT 5

INFORMANT 6

INFORMANT 7

INFORMANT 8

INFORMANT 9

n= 19 paraules 
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[o] EN POSICIÓ ÀTONA

92%

96%

75%

88%

96%

INFORMANT 2

INFORMANT 3

INFORMANT 5

INFORMANT 8

INFORMANT 9

 
         Gràfic 2 

 

A continuació, analitzem els trets morfològics que hem estudiat i els resultats que n’hem 

obtingut. Hem fet un gràfic per a cada informant. D’aquesta manera, podem comparar 

millor els resultats de cada informant.  

 

En molts casos, el percentatge no arriba al 100%, atès que, hi ha frases en què l’informant 

usa una altra forma verbal, que no és l’esperada. Per exemple, a la frase “Espera’m que ara 

arribo en metro”, alguns dels informants ho han traduït per una forma verbal en futur 

“Espera’m que ara arribaré en metro”. També es pot donar el cas que, a la primera part de 

l’entrevista, és a dir, la part de les imatges, els informants diguin una paraula que no és la 

que l’experimentador tenia en ment. Per exemple, quan veuen la imatge de l’aixeta, més 

d’un informant ha dit “grifó”. Per aquest motiu, els percentatges no sumen 100.  

 

Com es pot observar al gràfic 3, l’informant 1 no pronuncia en cap cas la desinència –o en 

la primera persona del present d’indicatiu. En canvi, utilitza, en un 80% de les frases en 

què sortia aquest temps verbal, la desinència zero.  

 

n= 24 paraules 
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                               Gràfic 3 

Quant a l’ús de les desinències –am o –em en els verbs de la primera conjugació, es pot 

veure que aquest informant usa la desinència –am per a la primera persona del plural del 

present d’indicatiu un 83%, mentre que la desinència –em un 0%.  

 

A més, utilitza la desinència –au en un 92%. En cap frase en què apareixia la segona 

persona d’aquest mateix temps verbal pronuncia la desinència –eu. Aquestes dades 

confirmen que aquest informant, tot i fer 12 anys que viu a Barcelona, no ha canviat la 

morfologia verbal del present d’indicatiu. No obstant això, a la part de parla espontània 

pronuncia 4 verbs amb desinència –o (esmorzo, entro, treballo i poso) i és la mateixa 

quantitat de verbs amb desinència zero que pronuncia (arribø, me dutxø, berenø i 

necessitø). També apareix un verb amb la desinència –am (posam) i un amb –em (entrem).    
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             Gràfic 4 

 

El gràfic 4 representa les dades de l’informant 2. Aquest informant barreja l’ús de la 

desinència zero (7%) amb l’ús de la desinència –o (80%). En canvi, en la primera persona 

del plural del present d’indicatiu, només ha utilitzat la desinència –em (83%), mentre que 

no ha usat en cap oració la desinència –am (0%). Quant a l’ús de –au o –eu, aquesta 

informant s’ha decantat per l’ús de –eu (92%). La conclusió a la qual s’ha arribat, un cop 

s’han analitzat aquestes dades, és que l’informant 2 ha deixat d’usar les desinències 

característiques del dialecte balear per usar les desinències del català estàndard. 

 

Pel que fa a la part de parla espontània, s’han observat 11 verbs amb la desinència –o 

(m’aixeco, esmorzo, arribo, miro, contesto, imprimeixo, em quedo, enllesteixo, me’n torno, 

llegeixo i sopo), mentre que no en pronuncia cap amb desinència zero. 
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                               Gràfic 5 

 

Quant a l’informant 3, cal comentar que només usa les desinències característiques del 

dialecte balear. Aquestes desinències són: la desinència zero per a la primera persona del 

singular del present d’indicatiu (87% d’aparició), la desinència –am de la primera persona 

del plural del mateix temps verbal (92% d’aparició) i la desinència –au de la segona 

persona del plural (100%). La desinència –o, la desinència –em i la desinència –eu tenen 

un 0% d’aparició, la qual cosa vol dir que a l’entrevista no les usa ni tan sols una vegada. 

 

A la part de parla espontània, l’informant 3 pronuncia 7 verbs amb desinència zero 

(m’aixecø, me dutxø, berenø, arribø, preparø, entrø i aprofitø). No pronuncia cap vegada 

el verb de la primera persona del singular del present amb la desinència –o.   
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                   Gràfic 6 

 

Com es pot observar al gràfic 6, pel que fa a la primera persona del singular,  l’informant 4 

usa en un 93% la desinència –o, mentre que la desinència zero té un 0% d’aparició. Aquest 

fet demostra que l’informant 4 ha optat per usar la desinència que no és la típica del seu 

dialecte. En canvi, quant a la primera i segona persona del present, barreja l’ús de les 

quatre desinències: -am (17%), -em (75%), -au (8%) i –eu (92%). Aquests percentatges 

mostren com l’informant 4 ha canviat la seva manera de parlar, pel que fa als trets 

morfològics. Tanmateix, a la seva parla encara es poden veure mostres de la morfologia 

característica de la parla balear. 

 

A la part de parla espontània, cal comentar que hi apareixen 5 verbs amb la desinència –o  

(em llevo, treballo, esmorzo, torno i acabo). Tot i així, pronuncia dues vegades la forma 

verbal tenc, en comptes de tinc. 

 

Sobre l’informant 5 es pot comentar que usa majoritàriament (87%) la desinència zero, 

mentre que la desinència –o no l’usa mai (0% d’aparició). Així mateix, també es pot 

afirmar que només usa la desinència –am (92%) i la desinència –au (100%) per a la 

primera i segona persona del plural respectivament. No usa en cap cas les desinències del 

català estàndard.  La part de parla espontània de l’informant 5 no ha estat útil perquè no 

usa cap verb en present d’indicatiu que sigui rellevant per a aquest estudi. 
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                    Gràfic 7 

El gràfic de l’informant 6 és molt semblant al gràfic 7, ja que aquest informant, de la 

mateixa manera que l’informant 5, només usa les desinències que caracteritzen el dialecte 

balear. Les úniques diferències rauen en el percentatge de la desinència zero i el de la 

desinència –au. Aquest informant usa la desinència zero un 93%, mentre que la desinència 

–au, un 67%. A la parla espontània, l’informant 6 només pronuncia una vegada un verb 

amb la desinència –o (treballo).    
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                     Gràfic 8 
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El gràfic següent correspon a l’informant 7 i mostra com l’informant usa en un 100% les 

desinències –em i -eu per a la primera i per a la segona persona del plural. Això confirma 

que aquesta persona ha deixat d’usar les desinències –am i –au, del dialecte balear. D’altra 

banda, quant a l’ús de la primera persona del singular, barreja les dues desinència, tot i que 

predomina l’ús de la desinència –o (80%), en detriment de la desinència zero (7%). Aquest 

informant també tendeix a canviar els trets morfològics. 

 

A la part de parla espontània, l’informant 7 usa 10 verbs amb desinència –o (m’aixeco, em 

dutxo, em vesteixo, esmorzo, surto, torno, estudio, truco i parlo). No n’hi cap amb 

desinència zero. Pel que fa a la primera persona del plural, utilitza 2 verbs amb desinència 

–em (ens assentem i sopem) i 1 amb desinència –am (miram).   
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Gràfic 9 
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                 Gràfic 10 
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D’altra banda, l’informant 8, com s’observa al gràfic 10, també usa, al llarg de tota la 

gravació, les desinències característiques del dialecte balear, concretament, del mallorquí. 

És a dir, utilitza en un 100% (o sigui, sempre) la desinència zero en la primera persona del 

singular del present d’indicatiu. Quan ha d’usar un verb en primera persona, però, del 

plural, opta per l’ús de la desinència –am en un 83%, mentre que quan ha de donar una 

ordre a una segona persona del plural, és decanta per la utilització de la desinència –au 

(92%). A la part de parla espontània, l’informant 8 usa 7 verbs amb desinència zero 

(m’aixecø, baixø (2 vegades), berenø, agafø, estudiø, xerrø i tornø). També usa 3 verbs 

amb la desinència –am (descansam, tornam i sopam). 
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      Gràfic 11 

 

Per últim, cal comentar les dades de l’informant 9. Són unes dades molt interessants, ja que 

aquest informant barreja l’ús de la desinència zero amb la desinència –o i la desinència –au 

amb la desinència –eu. En canvi, només usa la desinència –am (100%) i no la desinència –

em (0%). A més, val a dir que la desinència zero la usa en un 40%, mentre que la 

desinència en –o en un 60%. En aquest cas, té un percentatge més alt d’aparició la 

desinència que no és la pròpia del seu dialecte. D’altra banda, respecte a la segona persona 

del plural, predomina l’ús de la desinència –au (83%) en front a un 17% d’aparició de la 

desinència –eu. Aquest fet xoca amb l’ús que en fa de la desinència –o, perquè, en aquest 

cas, predomina més la desinència que és característica de la parla balear.   
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A la part de parla espontània, l’informant 9 usa 2 verbs amb desinència zero (m’aixec i 

din). Com ja hem observat, aquest informant usa les dues desinències (ø i –o) en la 

traducció de les frases. Tanmateix, a la part de parla espontània només usa la desinència 

zero, que és la que té un percentatge menor respecte a la desinència –o. Respecte a la 

primera persona del plural, val a dir que, com a la traducció de les frases, només usa els 

verbs amb desinència –am. N’apareixen 4 (anam (3 vegades), arribam, sopam i posam).  

 

Un cop analitzades les dades dels informant de forma individualitzada, hem creat uns 

gràfics amb l’objectiu de veure quins informants han usat més una desinència o altra. Així, 

podem comprovar quins informants han canviat més la morfologia verbal. 
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     Gràfic 12 
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     Gràfic 13 

 

Pel que fa a la desinència zero, com es pot veure al gràfic 12, només un informant (el 4) no 

usa mai aquesta desinència, sinó que prefereix l’ús de la desinència –o (93%). L’informant 

2 també prefereix l’ús de la desinència –o (en un 80%). Tanmateix, també usa usa la 
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desinència zero, encara que amb un percentatge del 7% d’aparició. El mateix passa amb 

l’informant 7. 

 

D’altra banda, la resta dels informants (o sigui, sis dels nou) usa la desinència zero amb 

uns alts percentatges.   
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                     Gràfic 14 
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          Gràfic 15 

 

Quant a la primera persona del plural del present d’indicatiu, cal remarcar que la majoria 

dels informants usen la desinència –am. Només n’hi ha dos (l’informant 2 i el 7) que no 

l’usen mai (0%). L’informant 7 utilitza sempre la desinència –em i l’informant 2 l’usa en 

un 83%. 
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Finalment, val a dir que la desinència més utilitzada per referir-se a la segona persona del 

plural és la desinència –au. En aquest cas, també els informants 2 i 7 prefereixen l’ús de  

–eu en un 92% i en 100%, respectivament.   
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                 Gràfic 16 

DESINÈNCIA -EU

0%

92%

0%

92%
0%

0%

100%

0%

17%
INFORMANT 1

INFORMANT 2

INFORMANT 3

INFORMANT 4

INFORMANT 5

INFORMANT 6

INFORMANT 7

INFORMANT 8

INFORMANT 9

 
                  Gràfic 17 

Aquests gràfics demostren, de manera clara, com la parla dels nou informants que hem 

estudiat no canvia gaire, pel que fa a la morfologia, ja que les desinències verbals pròpies 

del dialecte balear són les més utilitzades (desinència zero, desinència –am i –au).
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2.4.2 Anàlisi qualitativa 

 

En aquest estudi, també hem volgut fer una anàlisi qualitativa de les dades del corpus. Per 

tal de fer aquesta mena d’anàlisi, hem usat un programa anomenat Praat. Ptaat és un dels 

programes d’anàlisi acústica i síntesi més usats avui en dia en el món de la fonètica), que 

ha permès mesurar les freqüències dels formants 1 i 2. El formant 1 representa el grau 

d’obertura de la boca, mentre que el formant 2 representa el grau de posterioritat. Mesurant 

aquestes freqüències, hem pogut comprovar exactament si l’informant pronunciava una 

vocal central [�] o una [�] o [e]. Per això, s’han comparat les dades obtingudes de dos 

informants mallorquins: un d’ells (l’informant 5) manté els trets del seu dialecte, mentre 

que l’altre (el 2) ha variat un dels dos trets fònics: segueix pronunciant [o] en posició 

àtona, però, d’altra banda, ja no usa el so [�] en posició accentuada, sinó que pronuncia [�] 

en paraules com ceba i [e] en paraules com església. A més, també hem fet els 

oscil·logrames i els espectogrames de les paraules de les imatges de tots dos informants. 

 

A continuació, farem una explicació de com s’ha fet l’anàlisi, però, només hi haurà una 

mostra, la resta dels espectogrames i oscil·logrames es poden consultar a l’apèndix. 

 

   So de la vocal e en posició tònica de la paraula “ceba” 
 

  
           

 Informant nº5 
 

D’una banda, l’informant 5 pronuncia el so [�] a la paraula “ceba”. D’altra banda, 

l’informant 2 pronuncia el so [�] en aquesta mateixa paraula.  

Time_s: 201.673718   
F1_Hz: 593.834286   
F2_Hz: 1419.457664   
F3_Hz: 1600.296683   
F4_Hz: 2369.867594 
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Això ho podem veure a través de les freqüències dels formants 1 i 2. La freqüència del 

formant 1 (grau d’obertura) de l’informant 5 és de 593.83 Hz, mentre que la freqüència del 

formant 1 de l’informant 2 és de 640.40 Hz. La freqüència del formant 1 de l’informant 2 

és més alta perquè en pronunciar el so [�], l’informant ha d’obrir més la boca que 

l’informant 5.  

 

En canvi, la freqüència del formant 2 és més alta en l’informant 5 (1419.45 Hz) que no pas 

en l’informant 2 (1058.13 Hz), ja que l’informant 5 pronuncia un so que és més posterior 

que el so que pronuncia l’informant 2.  

 

 
          

         Informant nº2 
 

 
El mateix passa amb el so de la vocal e en la paraula raqueta. El formant 1 de l’informant 

5 es troba a una freqüència més baixa (520.87 Hz) que el formant 1 de l’informant 2, que 

se situa a una freqüència de 576.31 Hz, ja que l’informant 2 pronuncia el so [�] i, 

conseqüentment, ha d’obrir més la boca que l’informant 5, que pronuncia [�] en la síl·laba 

tònica.  

 

D’altra banda, el formant 2 de l’informant 5 té una freqüència més alta (1375 Hz) que la 

del formant 2 de l’informant 2 (1012.37 Hz) perquè el so [�] és més posterior que el so [�].    

 

Time_s: 131.193313    
F1_Hz: 640.401802    
F2_Hz: 1058.134507    
F3_Hz: 1696.496994    
F4_Hz: 2081.415353 
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So de la vocal e en posició tònica de la paraula “ raqueta” 
 

 
                                Informant nº5 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Informant nº2 

 

Time_s: 205.215637   
F1_Hz: 520.876446   
F2_Hz: 1373.958219   
F3_Hz: 1677.524695   
F4_Hz: 2289.110480 

Time_s: 137.915511    
F1_Hz: 576.316620    
F2_Hz: 1012.378905   
F3_Hz: 1816.663496   
F4_Hz: 2108.744489 
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En el so de la e de la paraula trompeta passa exactament el mateix que en el so d’aquesta 

vocal dels dos exemples anteriors. 

 

So de la vocal o en posició àtona de la paraula “trompeta” 
 

   
                           Informant nº5 

 
  

 
                                 Informant nº2 
 

 

Quan apareix la imatge d’una església, l’informant 5 pronuncia [�] en la vocal tònica, 

mentre que l’informant no fa el so [e]. Això ho veiem reflectit en les freqüències dels dos 

primers formants de cada informant.  

 

Time_s: 240.963792    
F1_Hz: 501.010981    
F2_Hz: 952.514369    
F3_Hz: 1844.683589   
F4_Hz: 2202.647659 
 

Time_s: 207.872275    
F1_Hz: 565.320604    
F2_Hz: 882.483049    
F3_Hz: 1603.157375    
F4_Hz: 2044.395441 
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El so [e] és més tancat que el so de [�]. Així, el parlant 2 ha d’obrir menys la boca que el 5. 

Com a conseqüència d’aquest fet, el formant 1 (grau d’obertura) de l’informant 2 té una 

freqüència més baixa (431.45 Hz) que la del formant 1 de l’informant 5 (461.76 Hz). 

 

Pel que fa al segon formant (grau de posterioritat), l’informant 2 té una freqüència més alta 

(1437.66 Hz) que el formant 2 de l’informant 5 (1365.21 Hz), ja que el so de la e tancada 

és més posterior que la e central. 

  

So de la vocal e en posició tònica de la paraula “església” 
 

 
                        Informant nº5 
 

 

 
                                     Informant nº2 

 
 

Time_s: 245.925339    
F1_Hz: 461.764768    
F2_Hz: 1365.218360    
F3_Hz: 1519.183581    
F4_Hz: 2343.208517 

Time_s: 218.908193    
F1_Hz: 431.448748    
F2_Hz: 1437.662389    
F3_Hz: 1743.470476    
F4_Hz: 2220.247090 
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Pel que fa al so de la vocal o, s’han escollit uns exemples amb aquest so en posició àtona 

per veure com les freqüències d’aquests dos informants mallorquins són gairebé iguals o 

molt semblants, ja que tots dos pronuncien el so [o].  

 

So de la vocal o en posició àtona de la paraula “violí” 
 

 

 
                                    Informant nº5 
 
 
 

 
                              Informant nº2 
 

 
La freqüència del formant 1 de l’informant 5, en pronunciar el so [o] de la paraula “violí” 

és de 487, 43 Hz. Com es pot observar, la freqüència del mateix formant a l’informant 2 és 

de 504.06 Hz. Es troben pràcticament a la mateixa freqüència. Pel que fa al grau de 

posterioritat, els dos formants també es troben gairebé a la mateixa freqüència. A 

l’informant 5 es troba a 911.69 Hz i a l’informant 2 a 903.35 Hz.  

Time_s: 247.054568    
F1_Hz: 487.435846    
F2_Hz: 911.695517    
F3_Hz: 1777.710505    
F4_Hz: 2365.985438 

Time_s: 221.122575   
F1_Hz: 504.061126   
F2_Hz: 903.358251   
F3_Hz: 1507.364921   
F4_Hz: 2149.507077 
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So de la vocal o en posició àtona de la paraula “cotó” 
 

 
                           Informant nº5 

 

  
               Informant nº2 

 

En el cas de la paraula cotó, ambdós informants pronuncien [o] en la síl·laba àtona. Les 

freqüències dels dos primers formants canvia una mica, però les freqüències es troben dins 

els estàndards, que consideren que aquestes freqüències corresponen al so [o]. El formant 1 

de l’informant 5 es troba a una freqüència de 556.72 Hz, mentre que el formant 1 de 

l’informant 2 es troba a 501.78 Hz. Quant al segon formant, la seva freqüència a 

l’informant 5 és de 941. 14 Hz, mentre que a l’informant 2 és de 977.87 Hz. 

 

Aquesta anàlisi ha estat útil tant per poder fer les transcripcions com per poder fer l’anàlisi 

quantitativa, ja que ha permès saber amb exactitud quin so feia cada informant en tot 

moment.  

Time_s: 261.666715    
F1_Hz: 556.725017    
F2_Hz: 941.144906    
F3_Hz: 1652.668858    
F4_Hz: 2313.199830 

Time_s: 255.523912    
F1_Hz: 501.787075    
F2_Hz: 977.873652    
F3_Hz: 1546.375214   
F4_Hz: 2129.914860 
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Pel que fa als trets morfològics, hem cregut oportú d’analitzar les dades de l’informant 9, 

perquè és l’informant que usa gairebé totes les desinències. Es compararan les freqüències 

dels formants de les desinències verbals -au, -eu d’aquest informant. Llavors, es 

compararan les freqüències de les desinències –am i –o de l’informant 9 amb les de 

l’informant 2. En primer lloc, s’observarà el canvi de freqüències dels formants de la 

desinència –au i –eu de l’informant 9. Tot seguit, s’observarà un exemple de les 

freqüències de la desinència –o en l’informant 9 i 2. 

 

So [�] de la desinència –eu de la paraula “barregeu” 

 
         Informant 9 

So [a] de la desinència –au de la paraula “posau”  

  Informant 9 

 

 

Time_s: 164.501224       
F1_Hz: 628.155803   
F2_Hz: 1211.297297   
F3_Hz: 1814.721720   
F4_Hz: 2174.081845 

Time_s: 167.901889   
F1_Hz: 753.934125   
F2_Hz: 1103.501276   
F3_Hz: 1569.161368   
F4_Hz: 2095.174429 
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Com s’observa, l’informant 9 pronuncia, a la mateixa frase, un verb amb la desinència –eu 

i un verb amb la desinència –au. Ambdues desinències tenen pràcticament la mateixa 

durada. Tanmateix, la freqüència dels formants 1 i 2 varia d’una desinència a l’altra. El 

formant 1 (grau d’obertura) de la desinència –au té una freqüència més alta, ja que la vocal 

a és més oberta que la e oberta. En canvi, el formant 2 té una freqüència més baixa 

(1103.50 Hz), respecte al formant 2 de la desinència –eu (1211.29 Hz), ja que aquest 

formant representa el grau de posterioritat i la e oberta és més posterior que la vocal a. Per 

això, el formant 2 de la desinència –eu es troba a una freqüència més alta. 

 

So [u] de la desinència –o de la paraula “compro”  

  Informant 9 

 

So [u] de la desinència –o de la paraula “compro” 

  Informant 2 

 

Time_s: 208.417309   
F1_Hz: 478.714144   
F2_Hz: 1321.515586   
F3_Hz: 1612.254013   
F4_Hz: 2170.764884 
 

Time_s: 396.807256   
F1_Hz: 445.803987   
F2_Hz: 1305.365750   
F3_Hz: 1592.467132   
F4_Hz: 2050.646901 
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En aquest exemple, tots dos informants pronuncien la desinència –o al verb “compro”. Els 

valors de les freqüències són molt semblants. Tenen una freqüència baixa perquè 

pronuncien en so [u]. Finalment, compararem les freqüències de la desinència –em de 

l’informant 2 amb les freqüències de la desinència –am, que pronuncia l’informant 9. 

So [�] de la desinència –em de la paraula “acampem”  

 
                  Informant 2 

So [a] de la desinència –am de la paraula “acampam” 

  

Informant 9 

Com passa amb el cas de les desinències –au i –eu, el formant 1 de la desinència –am, que 

pronuncia l’informant 9, té una freqüència més alta (781.336467 Hz) que la del formant 1 

de l’informant 2, que pronuncia –em (585.571203 Hz), ja que la a és més oberta que la e 

oberta. D’altra banda, el formant 2 del so [a] de la desinència –am té una freqüència 

inferior (1182.855290 Hz) respecte al formant 2 del so [�] de la desinència –em 

(1312.096596 Hz), ja que la a és menys posterior que la e. 

Time_s: 400.863412   
F1_Hz: 585.571203   
F2_Hz: 1312.096596   
F3_Hz: 1659.307579   
F4_Hz: 2166.608506 

Time_s: 212.032067   
F1_Hz: 781.336467   
F2_Hz: 1182.855290   
F3_Hz: 1551.827576   
F4_Hz: 2287.552719 
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3.  IDEES PER A FUTURS ESTUDIS 

 

En aquest apartat, comentarem algunes idees per a futurs estudis relacionats amb aquest 

treball  

 

La primera idea que se’ns ha ocorregut és fer una classificació dels canvis detectats en la 

llengua dels parlants de les Illes Balears que viuen a Barcelona.  

 

Així, podríem, d’una banda, veure quins canvis s’han produït de forma conscient com, per 

exemple, substituir la paraula calces, que en la varietat central té un significat diferent al 

que té en la varietat balear. Per al català del Principat, calces és la roba interior de la part 

de baix de les dones, mentre que per als menorquins, les calces són els mitjons.  

 

D’altra banda, observar també quins canvis s’han produït de manera inconscient. Aquest 

segon tipus de canvis són més difícils de detectar, perquè no és fàcil saber si el parlant ha 

pronunciat la desinència –o de la primera persona del singular del present d’indicatiu sent 

conscient que ho ha fet. Tanmateix, seria un estudi interessant veure a quin àmbit del 

llenguatge (la morfologia, la sintaxi, la fonètica o la semàntica) pertanyen els canvis que es 

produeixen conscientment i els que es produeixen de manera inconscient. 

 

Una altra idea, seria realitzar el mateix experiment, però usant, en aquest cas, la tècnica de 

l’entrevista laboviana per tal d’obtenir el corpus amb les dades lingüístiques objectes 

d’estudi. La idea seria enregistrar com parlen els informants, de tal manera que ells no 

fossin conscient que se’ls està gravant. Així, aconseguiríem que es desinhibissin i parlarien 

com ho fan normalment. D’aquesta manera podríem reflectir la manera com parlen 

habitualment. 

 

En un futur, en què es disposi d’un període de temps més llarg, es podria fer una anàlisi 

complerta i realment exhaustiva dels canvis en la parla dels parlants baleàrics, ja que 

aquest és un tema molt interessant i que gairebé no s’ha tractat encara. 

 

Finalment, una altra perspectiva, des de la qual es podria haver abordat el treball, és des de 

la meva pròpia experiència. A partir dels canvis que ha sofert la meva parla, veure si 
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aquests canvis també es produeixen en la parla de la resta de la població i comprovar si es 

poden fer algunes generalitzacions. 

 

4. CONCLUSIONS 

 

Un fet que mereix ser comentat, perquè ha resultat ser un inconvenient en el moment de fer 

l’estudi, és el fet que l’investigador fos de les Illes Balears. Ens ha semblat que això ha 

tingut una gran influència en els informants. En el moment de la gravació, els informants 

tendien a parlar més usant el dialecte balear. Amb la quals cosa, els resultats del treball 

poden ser una mica esbiaixats.  

 

No hem d’oblidar que pensem que és evident que els parlants no parlen de la mateixa 

manera quan parlen amb algú de la seva varietat que quan ho fan amb algú altre que no és 

de la seva mateixa comunitat lingüística. 

 

A més, pensem que seria molt interessant fer el mateix experiment sense que l’entrevistat 

sabés l’origen balear de l’investigador o utilitzant un entrevistador barceloní D’aquesta 

manera, creiem que l’investigador no exerciria cap mena d’influència en els informants i 

podríem comparar els dos estudis i treure’n algunes conclusions. 

 

Reprenem en aquest punt les hipòtesis que es van formular abans de començar l’estudi. La 

primera hipòtesi que ens plantejàvem és que els canvis morfològics es donen més ràpid que 

els fònics. En aquest sentit, els parlants variaran en primer lloc la morfologia i després la 

fonètica. Com hem pogut observar, la majoria dels informants entrevistats segueixen usant 

el so [�] en posició tònica i el so [o] en posició inaccentuada, en el cas dels mallorquins.  

 

En canvi, quant a les desinències verbals, hi ha informants que només usen les desinències 

característiques del dialecte balear, però n’hi ha d’altres que canvien i passen a usar les 

desinències del català central (com ara, l’informant 2). A més, almenys tres informants 

barregen l’ús tant de les desinències del balear com les desinències del català central. Així 

doncs, segons els resultats obtinguts, aquesta primera hipòtesi és compleix. 
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Una altra hipòtesi de treball és que els parlants mallorquins que fa més anys que viuen a 

Barcelona tendeixen a fer la reducció vocàlica de [o] i [�] a [u] en posició àtona, la qual 

cosa demostraria que, efectivament, els parlants canvien alguns trets característics del seu 

dialecte . A més, amb el pas dels anys, els parlants, tant de Mallorca com de Menorca, 

tenen la tendència d’usar menys la vocal central en posició tònica o accentuada. 

 

Pel que fa a aquesta segona hipòtesi, cap dels informants mallorquins, independentment del 

temps que facin que visquin a Barcelona, ha deixat de pronunciar el so [o] en posició 

àtona. És a dir, no es produeix la reducció vocàlica. L’informant 2, que és l’informant 

mallorquí que fa més temps que viu a aquesta ciutat, pronuncia sempre [o] en posició 

àtona. De la mateixa manera, l’informant 8, que només fa un parell de mesos que ha vingut 

a Barcelona, també manté aquest tret tan distintiu dels mallorquins. En aquest cas, aquesta 

hipòtesi l’hem de refutar. 

 

Mereixen especial atenció els resultats obtinguts pel que fa a l’ús de la vocal central [�] en 

posició tònica o accentuada. Aquesta variable fònica és més propensa al canvi. Per 

exemple, l’informant 7, que fa quatre anys que estudia a Barcelona, ha deixat d’usar-la. De 

les 19 paraules en què sortia aquest so, no n’ha pronunciat cap amb [�]. D’altra banda, 

l’informant 2, que fa 38 anys que viu aquí, tampoc no usa mai aquest so en posició tònica. 

En canvi, l’informant 4 (4 anys) i l’informant 8 (2 mesos) segueixen usant aquest so. 

Podem afirmar que aquesta variable canvia més que la variable [o] en posició àtona. 

 

Finalment, la darrera hipòtesi que ens havíem plantejat és que els parlants, potser de 

manera inconscient, afegeixen la desinència –o a la primera persona del singular del 

present d’indicatiu i no usen tan sovint les terminacions d’aquest mateix temps verbal –am 

i –au en la primera i segona persona del plural, respectivament,. Respecte a aquesta 

hipòtesi, cal comentar diverses coses. 

 

D’una banda, val a dir que dels nou informants n’hi ha cinc que no usen cap vegada la 

desinència –o per a la primera persona del singular del present d’indicatiu. En canvi, la 

desinència zero, tots ells la segueixen usant (encara que en tota la gravació només l’usin 

una vegada). D’altra banda, sobre la desinència –am, cal dir que només l’informant 4 i el 7 

no l’usen, sinó que usen la desinència –em, tot i que aquesta desinència és la menys usada 
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per part dels informants entrevistats. Finalment, pel que fa a la desinència de la segona 

persona del plural del present d’indicatiu, és necessari mencionar que els informants es 

decanten per l’ús de la desinència característica del balear, és a dir, -au, en compte de –eu, 

desinència del català central. 

 

És curiós veure el comportament d’alguns informants. Per exemple, l’informant 1, en 

traduir les frases en les quals apareixia la forma verbal de la primera persona del singular, 

mai usava la desinència –o. En canvi, a la part de parla espontània, usa almenys dos verbs 

amb aquesta desinència. L’informant 9 és l’informant que barreja més les desinències. Usa 

la desinència zero (6 vegades) i la desinència –o (9 vegades), la desinència –au (10 

vegades) i la desinència –eu (2 vegades). Però, no usa mai la desinència –em. Sempre 

prefereix l’ús de la desinència –am.     

 

En definitiva, dels nou informants, els que han variat més la seva manera de parlar són 

l’informant 2 (38 anys) i l’informant 8 (4 anys). Ningú afirmaria que són de les Illes 

Balears. 

 

Sembla que la idea de partida (els parlants varien la seva manera de parlar amb el pas dels 

anys i com més anys faci que una persona sigui a Barcelona més canviarà la seva manera 

de parlar) és certa, ja que, com s’ha comprovat, l’informant 2, que fa 38 anys que viu a 

Barcelona, ha canviat molt la seva parla. Ara bé, també ens trobem amb casos com, la de 

l’informant 8, que amb 4 anys ja ha canviat completament. La parla de l’informant 1, que 

és el segon informant entrevistat que fa més anys que viu a Barcelona (12 anys), també 

s’ha vist influenciada per la situació en què es troba. Aquest informant és metge i, per 

aquesta circumstància, es va veure obligat a canviar certs aspectes perquè els seus pacients 

l’entenguessin millor.  

 

A més, els ésser humans són socials per naturalesa i, inevitablement, ens adaptem a la 

situació i a la comunitat en què vivim. Així, és normal que la gent canviï la seva manera de 

parlar per adaptar-se al lloc on viu. Ara bé, personalment, crec que no s’han de perdre els 

trets més característics del dialecte, perquè són marca d’identitat.               
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6. ANNEXOS 

 

6.1 Fitxa personal 

 

Informant Nº: 

Data de la gravació: 

Nom i cognoms: 

Edat: 

Sexe: 

Domicili: 

Correu electrònic:  

Professió: 

Procedència: 

Llengua materna:  

Llengua que usa habitualment: 

Procedència del seu pare i de la seva mare: 

Llengua materna dels seus pares: 

Temps que fa que viu a Barcelona: 

Amb qui viu a Barcelona? 

Amb quina llengua parlen els seus companys de pis? 

Motiu d’haver vingut a Barcelona: 

Com es va sentir quan va arribar a aquesta ciutat? 

Creu que aquí parla de la mateixa manera que a Mallorca o Menorca? 

Creu que ha canviat la seva manera de parlar? Per què? 

En quins aspectes creu que ha canviat la seva parla si és que opina que ha sofert alguns 

canvis?  
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6.2 Qüestionari 

 

PART 1ª: Una sèrie d’imatges. Què és el que veu? En aquest apartat apareixen les imatges 

totes juntes, però els informants les veuen d’una en una i tampoc en aquest ordre. 

 

     
Imatge 1       Imatge 2 

              
Imatge 3       Imatge 4 

 
            Imatge 6 
 

Imatge 5 
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Imatge 7             Imatge 8 

           
Imatge 9       Imatge 10 

 

              
Imatge 11                   Imatge 12 
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Imatge 13            Imatge 14 

           
Imatge 15                Imatge 16 

     
Imatge 17         Imatge 18 
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Imatge 19             Imatge 20 

       
Imatge 21             Imatge 22 

                
Imatge 23               Imatge 24 
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Imatge 25            Imatge 26 

                              
Imatge 27              Imatge 28 

 

                           
Imatge 29       Imatge 30 
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Imatge 31      Imatge 32 

                      
Imatge 33          Imatge 34 

                        
Imatge 35           Imatge 36 
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Imatge 37         Imatge 38 

                    

                                       
Imatge 39      Imatge 40 

 

    
Imatge 41           Imatge 42  
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 Part 2ª: Contesteu les preguntes següents i ompliu els buits que calgui: 

 

1. De quin color és el cercle de la bandera del Japó? 

2. La luxúria, la ira, la supèrbia, la gola, la mandra, la cobdícia i l’enveja són els set..... 

capitals. 

3. Aquest perfum fa molt bona ..... 

4. Quin és el verb que designa l’acció d’empassar-se un líquid? 

5. Sol, solet, vine’m a veure, vine’m a veure... 

 

 6.2.3 Part 3ª: Traduïu les frases de castellà a català 

 

1. “Espérame, ahora mismo llego en metro”. 

2. “¿Por qué no vamos a la playa a tomar el sol?” 

3. “Cantad una canción, por favor.” 

4. En Navidad nos juntamos toda la familia y comemos pavo para cenar. 

5. A continuación, mezclad bien todos los ingredientes y poned aceinte en una sartén. 

6. Tengo que ir al mercado porque necesito un pimiento rojo como un tomate para 

preparar la cena. 

7. Volved a explicarnos esa historia que nos contais siempre que viajamos a Córdoba. 

8. Esta camiseta la encuentro un poco fea para ti. 

9. Cenad en casa que preparo una paella valenciana y así comentamos el asunto ese que 

tenemos entre manos. 

10. En general compro libros de ciencias y matemáticas. 

11. Acampamos en esta zona porque está muy cerca del río. 

12. ¿Con qué vuelo llegais mañana a Barcelona? 

13. Me abrigo con esta manta porque ya ha llegado el frío polar. 

14. Apagad la luz que queremos ver una película. 

15. Normalmente cojo el tren de las 8:00 de la noche. 

16. Abandono estas tierras porque no son fértiles. 

17. Acabamos con este ejercicio y así ya no pensamos más en él. 

18. Yo cada día doy gracias a la vida por lo que me ha dado. 

19. Acceptad este presente que os he traido de Argentina. 

20. Os acompañamos a hacer las compras y os traemos el carro de la compra y los 

paquetes. 



Estudi sobre la variació en la parla dels parlants de les Illes Balears que viuen a Barcelona  

 

Juana Torres Bosch 

46 

21. Aseguro que no ha recibido ninguna indemnización por el accidente que sufrió el mes 

pasado. 

22. Nosotros acumulamos las mercancias en el almacén. 

23. Me acusais de haber robado la caja. 

24. Cada vez me adapto mejor a las circunstancias adversas. 

25. En este correo te adjunto el documento ese que te debía. 

26. Mañana arreglamos sin falta el reloj de la pared. 

27. Dejad de molestar al bebé que ahora está comiendo. 

28. Yo no lo afirmo ni lo niego. 

29. ¿Bajamos al puerto que es donde están todas las discotecas? 

30. Merendad chocolate con churros mientras yo me ducho.            

 

6.2.4 Part 4ª: Expliqueu-me que feu cada dia o habitualment com si ho haguéssiu d’explicar a 

algú de Barcelona i que no coneixeu de res. 

 



Estudi sobre la variació en la parla dels parlants de les Illes Balears que viuen a Barcelona  

 

Juana Torres Bosch 

47 

6.3 Transcripcions de les gravacions 

 

A continuació trobem les transcripcions fono-ortogràfiques dels enregistraments de llengua 

oral. 

 

Informant Nº: 1 

Data de la gravació: 18/11/ 2007 

Nom i cognoms: Joaquin Torres Bosch 

Edat: 32 anys  

Sexe: Home 

Domicili: Via Barcino 105-107, 1r 3a 

Correu electrònic: quimtb@terra.es 

Professió: Metge anestesiòleg 

Procedència: Ciutadella de Menorca 

Llengua materna: català  

Llengua que usa habitualment: català  

Procedència del seu pare i de la seva mare: Ciutadella de Menorca  

Llengua materna dels seus pares: català 

Temps que fa que viu a Barcelona: 12 anys  

Amb qui viu a Barcelona? Amb la seva família: l’Antònia, la seva parella, i  en Mateu, el 

seu fill.    

Amb quina llengua parlen els seus companys de pis? Català, excepte quan van a casa dels 

pares de l’Antònia que parlen castellà, perquè són de Granada. 

Motiu d’haver vingut a Barcelona: Per estudiar anestèsia  

Com es va sentir quan va arribar a aquesta ciutat?  A Lleida, va anar-hi a estudiar quan 

tenia divuit anys. Primer de tot es va sentir incomprès totalment, perquè no l’entenien ni en 

català ni en castellà i després, més sol que un mussol.   

Creu que aquí parla de la mateixa manera que a Mallorca o Menorca? No, ni molt menys.  

Creu que ha canviat la seva manera de parlar? Per què? Sí 

En quins aspectes creu que ha canviat la seva parla si és que opina que ha sofert alguns 

canvis? El que canvia més són els vocables. 
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         Informant 1 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

1. Ceba c�[�]ba 

2. Ordinador [u]rdinado� 

3. Raqueta raqu�[�]ta 

4. Orinal [u]rin�al 

5. Escopeta esc[u]p�[�]ta 

6. Orquestra [u]r�questra 

7. Teules t�[�]ula 

8. Columnes c[u]�lumnes 

9. Aixeta aix�[�]ta 

10. Correu c�[u]rreu 

11. Paquet paqu�[�]t 

12. Hospital [u]spi�tal 

13. Etiqueta etiqu�[e]ta 

14. Negre n�[�]gre 

15. Avioneta avi[u]n�[�]ta 

16. Altaveu  

17. (Llapis de) 

colors 

c[u]l�ors 

18. Trompeta tr[u]mp�[�]ta 

19. Mocador m[u]cad�o 

20. Maleta mal�[�]ta 

21. Església igl�[�]sia 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

22. Violí vi[u]lí 

23. Furgoneta/ 

Camioneta 

furg[u]n�[�]ta 

24. Piano pian[u] 

25. Formatge f[u]rm�atge 

26. Celles c�[��]s 

27. Telèfon tel�[e]fon 

28. Carro (de la 

compra) 

carr�[u] 

29. Orella [u]r�[�]lla 

30. Ratolí rat[u]lí 

31. Panet pan�[�]t 

32. Cotó c[u]tó 

33. Collar (-et) c[u]ll�ar 

34. Doblers d[u]bl�ers 

35. Pera p�[�]ra 

36. Morros m[o]rros 

37. Vaixell de pesca p�[�]sca 

38. Porró p[u]rró 

39. Pots de conserva c[u]ns�erva 

40. Porro  

41. Pot de melmelada  m[�]rm[�]l�[a]da 
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Transcripció de les frases traduïdes del castellà al català 

1. Espera’m que ara arribaré amb es metro. 

2. Per què no anam a sa platja a prendre ets sol? 

3. Cantau una cançó, per favor. 

4. Per Nadal mus ajuntam tota sa família i menjam gall d’indi per sopar. 

5. Tot seguit, mesclau bé tots els ingredients i posau oli dins sa paella. 

6. He d’anar el mercat perquè necessitø pebre vermell com una tomàtiga per preparar ets 

sopar. 

7. Tornau-nos a explicar aquesta història que mus contau sempre quan anam cap a 

Córdoba. 

8. Aquesta camiseta la trobø un poc lletja per a tu. 

9. Sopau a casa que faig una paella valenciana i així comentam s’assunto que tenim 

entre mans. 

10. En general normalment comprø llibres de ciències i matemàtiques. 

11. Acampam aquí perquè està a prop des riu. 

12. Amb quin vol arribau demà a Barcelona? 

13. Me tapø amb aquesta flassada que ja ha arribat es fred que pela. 

14. Apagau sa llum que volem veure una peli. 

15. Normalment agafø es tren de les vuit de la nit. 

16. Me’n vaig d’aquestes terres perquè no són fèrtils. 

17. Acabam ja aquest exercici i així ja no hi hem de pensar més. 

18. Jo cada dia donø ses gràcies per lo que m’ha donat sa vida. 

19. Acceptau aquest detall que vos duim d’Argentina. 

20. Vos acompanyam a fer ses compres i així vos durem es carro i es paquets. 

21. Jo assegurø que ell no ha rebut cap indemnització per s’accident que va patir l’any 

passat, es mes passat, perdó. 

22. Noltros acumulam ses mercaderies dins el magatzem. 

23. M’acusa d’haver robat la caixa? 

24. Cada vegada m’adaptø millor a ses circumstàncies adverses. 

25. En aquest correu t’adjuntø es document que te devia. 

26. Demà sense falta arreglarem es rellotge de sa paret. 
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27. Deixau de molestar es bebé que ara està dinant. 

28. Jo ni ho afirmø ni ho negø. 

29. Baixam as port on estan totes ses discoteques? 

30. Berenau xocolata amb xurros mentre jo me dutxø.  

 

Transcripció de la part de parla espontània 

 

Bé, jo normalment me solec despertar cap a les set del matí i sempre que no em desperti en 

Mateu un poc més prest. Després el que faig és vestir-me, me bec un got d’aigua i després 

me’n vaig corrents cap a l’hospital. Sí, faig uns vuit o nou kilòmetres i després quan arribø 

allà, me dutxø, i berenø, esmorzo cereals integrals amb llet i cola cao i després ja entro al 

quiròfan, allà on treballo. I sí, allà faig d’anestesista, arriben els malalts, els punxem, posam 

el suero, i ja els hi faig quatre preguntes que necessitø com si tenen al·lèrgies, si han estat 

operats una altra vegada o no. Els hi poso un sedant per tranquil·litzar-los i després ja entrem 

al quiròfan i els hi faig la tècnica anestèsica que requereix la seva intervenció. I això és tot.               
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Informant Nº: 2 

Data de la gravació: 19/11/2007  

Nom i cognoms: Pilar Estelrich i Arce  

Edat: 55 anys 

Sexe: Dona 

Domicili: c/ 

Correu electrònic: pilar.estelrich@upf.edu 

 Professió: ensenyament 

Procedència: Palma de Mallorca 

Llengua materna: mallorquí o català  

Llengua que usa habitualment: català 

Procedència del seu pare i de la seva mare: pare de Mallorca i mare de Barcelona  

Llengua materna dels seus pares: català o mallorquí 

Temps que fa que viu a Barcelona: des dels 17 anys, és a dir, fa 38 anys  

Amb qui viu a Barcelona? Amb es seu home i el seu fill 

Amb quina llengua parlen els seus companys de pis? Català, més mallorquí o menys 

Motiu d’haver vingut a Barcelona: per estudiar Filosofia i Lletres i es va quedar aquí 

perquè va trobar feina. 

Com es va sentir quan va arribar a aquesta ciutat? Encuriosida perquè era una ciutat molt 

més gran i una mica sola.  

Creu que aquí parla de la mateixa manera que a Mallorca o Menorca? Aquí procura parlar 

diferent de quan està a Mallorca o amb mallorquins.  

Creu que ha canviat la seva manera de parlar? Per què?Sí, perquè sentia que no l’entenia 

bé la gent, sobretot en fer classe. 

En quins aspectes creu que ha canviat la seva parla si és que opina que ha sofert alguns 

canvis? Ha aprés a parlar de dues maneres, segons sigui la circumstància: en català d’aquó 

o català més d’allà. Més aviat tendeix a “espatllar” el mallorquí amb catalanades.    
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       Informant 2 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

1. Ceba c�[�]ba 

2. Ordinador [o]rdinad�o 

3. Raqueta raqu�[�]ta 

4. Orinal [o]rin�al 

5. Escopeta esc[o]p�[e]ta 

6. Orquestra [o]rqu�estra 

7. Teules t�[�]ules 

8. Columnes c[o]l�umnes 

9. Aixeta aix�[�]ta 

10. Correu c[o]rr�eu 

11. Paquet paqu�[�]t 

12. Hospital [o]spit�al 

13. Etiqueta etiqu�[�]ta 

14. Negre n�[�]gre 

15. Avioneta avi[o]n�[�]ta 

16. Altaveu altav�[�]u 

17. (Llapis de) 

colors 

c[o]l�ors 

18. Trompeta tr[o]mp�[�]ta 

19. Mocador m[o]cad�o 

20. Maleta mal�[�]ta 

21. Església esgl�[e]sia 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

22. Violí vi[o]lí 

23. Furgoneta/ 

Camioneta 

furg[o]n�[�]ta 

24. Piano pi�an[o] 

25. Formatge f[o]rm�atge 

26. Celles c�[�]lles 

27. Telèfon tel�[e]fon 

28. Carro/ carret (de 

la compra) 

carr�[�]t 

29. Orella [o]r�[�]lla 

30. Ratolí rat[o]lí 

31. Panet pan�[�]t 

32. Cotó c[o]tó 

33. Collar (-et) c[o]llar�[�]t 

34. Doblers d[o]bl�ers 

35. Pera p�[�]ra 

36. Morros m[o]rros 

37. (Vaixell de) pesca p�[�]sca 

38. Porró p[u]rró 

39. Pots de conserves c[o]ns�erves 

40. Porros p�[�]rros 

41. Pot de melmelada  M[�]rm[�]l�[a]da 
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Transcripció de les frases traduïdes del castellà al català   

1. “Espera’m, ara mateix arribaré amb metro”. 

2. “Per què no anem a la platja a prendre el sol?” 

3. “Canteu una cançó, si us plau.” 

4. Per Nadal ens apleguem tota la família i mengem gall d’indi per s[u]par. 

5. A continuació, barregeu bé tots els ingredients i poseu oli en una paella. 

6. He d’anar al mercat perquè necessito un pebrot verm[�]ll com un tomàquet per 

preparar el sopar. 

7. Torneu a contar-nos aquesta història que ens conteu sempre que viatgem a Córdoba. 

8. Aquesta samarr[�]ta la trobo una mica lletja per a tu. 

9. S[o]peu a casa que estic preparant una paella valenciana i així parlarem de l’assumpte 

aquell que tenim entre mans. 

10. En general compro llibres de ciències i de matemàtiques. 

11. Acampem en aquesta zona perquè queda molt a prop del riu. 

12. Amb quin vol arribeu demà a Barcelona? 

13. M’abrigo amb aquesta manta perquè ja ha arribat el fred polar. 

14. Apagueu la llum que volem veure una pel·lícula. 

15. Normalment agafo el tren de les 8:00 del vespre. 

16. Abandono aquestes terres perquè no són fèrtils. 

17. Acabem amb aquest exercici i així ja no hi pensarem més. 

18. Cada dia dono gràcies a la vida pel que m’ha donat. 

19. Accepteu aquest present que os he portat de l’Argentina. 

20. Us acompanyem a fer les compres i us portem el carro de la compra i els paquets. 

21. Asseguro que no ha rebut cap indemnització per l’accident que va patir el mes passat. 

22. Nosaltres acumulem les mercaderies al magatzem. 

23. M’acuseu d’haver robat la caixa. 

24. Cada cop m’adapto millor a les circumstàncies adverses. 

25. En aquest correu t’adjunto el document aquell que et devia. 

26. Demà sens falta arreglarem o arreglem el rellotge de la paret. 

27. Deixeu de molestar el menut que ara està menjant. 

28. Jo no dic ni que sí ni que no. Jo no ho afirmo ni ho negø, ho nego. 

29. Baixem al port que és on hi ha totes les discoteques? 

30. Bereneu xocolata amb xurros mentre jo em dutxo. 
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Transcripció de la part de parla espontània 

 

Cada dia generalment m’aixeco a les set, esmorzo, em dutxo, esmorzo i vinc cap a la facultat 

amb metro i aquí arribo, encenc l’ordinador, miro el correu electrònic, contesto el que és 

urgent, imprimeixo els deures que m’arriben i després depèn de si tinc classe o si no en tinc 

faig unes feines o unes altres, però sempre tinc feina aquí, al despatx. I teòricament al migdia 

me’n voldria anar a casa i a la tarda traduir traduccions que faig pel meu compte, però 

generalment em quedo aquí. I no enllesteixo mai ni una cosa ni l’altra. Després me’n torno a 

casa amb l’autobús perquè així no he de pujar la costa. I aquí s’acaba el dia. Després llegeixo 

el diari, sopo i me’n vaig a clapar. Bona nit! I això és tot el que se m’acut. Més coses?  

 

Informant Nº: 3 

Data de la gravació: 21/11/2007 

Nom i cognoms: Catalina Barceló Campomar 

Edat: 21 anys 

Sexe: Dona 

Domicili: c/Pau Claris 128, 2n 1ª 

Correu electrònic: kati_bc@hotmail.com 

 Professió: Estudiant de farmàcia 

Procedència: Palma de Mallorca 

Llengua materna: Català  

Llengua que usa habitualment: Català 

Procedència del seu pare i de la seva mare: de Binissalem i Pollença 

Llengua materna dels seus pares: Català 

Temps que fa que viu a Barcelona: 5 anys 

Amb qui viu a Barcelona? Amb 5 companyes: 2 de Mallorca i 3 de Menorca 

Amb quina llengua parlen els seus companys de pis? Català 

Motiu d’haver vingut a Barcelona: Per estudiar 

Com es va sentir quan va arribar a aquesta ciutat? Li costava sentir-se còmoda 

Creu que aquí parla de la mateixa manera que a Mallorca o Menorca? Bastant igual 

Creu que ha canviat la seva manera de parlar? Per què? No gaire, només un poquet. 

En quins aspectes creu que ha canviat la seva parla si és que opina que ha sofert alguns 

canvis? En l’entonació i el vocabulari.  



Estudi sobre la variació en la parla dels parlants de les Illes Balears que viuen a Barcelona  

 

Juana Torres Bosch 

55 

 

 

    Informant 3 

 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

1. Ceba c�[�]ba 

2. Ordinador [o]rdinad�o 

3. Raqueta raqu�[�]ta 

4. Orinal [o]rin�al 

5. Escopeta esc[o]p�[�]ta 

6. Orquestra [o]rqu�estra 

7. Teules t�[�]ules 

8. Columnes c[o]l�umnes 

9. Aixeta  

10. Correu c[o]rr�eu 

11. Paquet paqu�[�]t 

12. Hospital [o]spit�al 

13. Etiqueta etiqu�[�]ta 

14. Negre n�[�]gre 

15. Avioneta avi[o]n�[�]ta 

16. Altaveu altav�[�]u 

17. (Llapis de) 

colors 

c[o]l�ors 

18. Trompeta tr[o]mp�[�]ta 

19. Mocador m[o]cad�o 

20. Maleta mal�[�]ta 

21. Església esgl�[�]sia 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

22. Violí vi[o]lí 

23. Furgoneta/ 

Camioneta 

furg[o]n�[�]ta 

24. Piano pi�an[o] 

25. Formatge f[o]rm�atge 

26. Celles c�[�i�] 

27. Telèfon tel�[e]fon 

28. Carro/ carret (de la 

compra) 

c�arr[o] 

29. Orella [o]r�[�i�] 

30. Ratolí rat[u]lí 

31. Panet pan�[�]t 

32. Cotó c[o]tó 

33. Collar (-et) c[o]ll�ar 

34. Doblers d[o]bl�ers 

35. Pera p�[�]ra 

36. Morros m[o]rros 

37. (Vaixell de) pesca p�[�]sca 

38. Porró p[o]rró 

39. Pots de 

conserves/fruita 

confitada 

c[o]nfit�ada 

40. Porro p�[�]rro 

41. Pot de 

melmelada/confitura  

C[o]nfit�ura 
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Transcripció de les frases traduïdes del castellà al català 

   

1. “Espera’m que ara mateix venc amb metro”. 

2. “Per què no anam a sa platja a prendre ets sol?” 

3. “Cantau una cançó, per favor.” 

4. Per Nadal mos juntam tota sa famíli i menjam andiot per sopar. 

5. A continuació, mesclau bé tots ets ingredients i posau oli a sa paella. 

6. He d’anar as mercat perquè necessitø un prebe vermell i tomàtiga per fer ets sopar. 

7. Tornau a explicar aquella història que mos contau sempre que anam a Córdoba. 

8. Aquesta camiseta la trobø un poc fea per a tu. 

9. S[o]pau a ca nostra que prepararé una paella valenciana i així comentam s’assumpto 

aquell que tenim entre mans. 

10. En general comprø llibres de ciències i de matemàtiques. 

11. Vàrem acampar en aquella zona perquè està molt a prop del riu. 

12. Amb quin vol arribau demà a Barcelona? 

13. Me tapø amb aquesta manta perquè ja ha arribat es fred polar. 

14. Apaguau es llum que volem veure una pel·lícula. 

15. Normalment agafø es tren de les 8:00 des vespre. 

16. Abandonø aquestes terres perquè no són fèrtils. 

17. Acabam amb aquest exercici i així ja no pensam més en ell. 

18. Jo cada dia donø gracis a sa vida per lo que m’ha donat. 

19. Acceptau aquest present que vos he duit d’Argentina. 

20. Vos acompanyam a fer ses compres i vos duim es carro de compra i es paquets. 

21. Assegurø que no ha rebut cap indemnització per s’accident que va sofrir es mes 

passat. 

22. Noltros acumulam ses mercancies a n’es magatzem. 

23. M’acusau d’haver robat sa caixa. 

24. Cada vegada m’adaptø millor a ses circumstàncies adverses. 

25. En aquest correu t’adjuntø es document que te devia. 

26. Demà arreglam sense falta es rellotge de sa paret. 

27. Dixau de molestar es bebé que ara està menjant. 
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28. Jo ni ho afirmø ni ho negø. 

29. Baixam a n’es port que és on hi ha totes ses discoteques? 

30. Berenau xocolata amb xurros mentre jo me dutxø.  

 

Transcripció de la part de parla espontània 

 

Bé, jo normalment m’aixecø a les vuit i mitja i me dutxø, quan m’he de dutxar. I... llavores 

berenø mirant sa tele, bé, primer he anat a n’es baño. I llavors quan ja estic llesta, preparø sa 

motxilla i me’n vaig a classe amb metro. Arribø de vers les deu i mitja, que és quan entrø a 

classe, tenc sa primera classe. Llavors faig ses hores que me toquen i quan he acabat, 

normalment vaig a fer unes hores de col·laboració a un departament de sa facultat. I llavors 

quan ja he acabat això... diferents dies de sa setmana tenc activitats com, per exemple, dimarts 

i dijous vaig a anglès i dimecres vaig a ballar swing i divendres vaig a ballar ball de bot. I es 

cap de setmana aprofitø per dormir molt, passejar i veure ets amics i... fer ses feines 

atraçades.                          
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Informant Nº: 4 

Data de la gravació: 22/11/2007 

Nom i cognoms: Francina Janer Olives 

Edat: 21 anys 

Sexe: Dona 

Domicili:c/ Aragó 315 2n 

Correu electrònic: cinajaner@gmail.com 

 Professió: Estudiant de Traducció i Interpretació  

Procedència: Ferreries (Menorca) 

Llengua materna: Català 

Llengua que usa habitualment: Català 

Procedència del seu pare i de la seva mare: El pare és de Ferreies i la mare, d’Alaior 

(Menorca)  

Llengua materna dels seus pares: Català 

Temps que fa que viu a Barcelona: 4 anys 

Amb qui viu a Barcelona? 2 noies de Ferreries i dos nois de Catalunya 

Amb quina llengua parlen els seus companys de pis? Català 

Motiu d’haver vingut a Barcelona: Per estudiar 

Com es va sentir quan va arribar a aquesta ciutat? Quan va venir a Barcelona, quan parlava 

en menorquí semblava que la gent no l’entengués. Sempre li demanaven si era de Mallorca  

Creu que aquí parla de la mateixa manera que a Mallorca o Menorca? Sí 

Creu que ha canviat la seva manera de parlar? Per què? No sap si ha canviat gaire la seva 

manera de parlar 

En quins aspectes creu que ha canviat la seva parla si és que opina que ha sofert alguns 

canvis? Sobretot, canvis lèxics, especialment les paraules genuïnament menorquines. 

Sempre intenta evitar-les, perquè si no ho fa, no l’entenen.    
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Informant 4 

 

 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

1. Ceba c�[�]ba 

2. Ordinador [u]rdinad�o 

3. Raqueta raqu�[�]ta 

4. Orinal [u]rin�al 

5. Escopeta esc[o]p�[�]ta 

6. Orquestra [u]rqu�estra 

7. Teules t�[�]ula 

8. Columnes c[u]l�umna 

9. Aixeta aix�[�]ta 

10. Correu c[u]rr�eu 

11. Paquet paqu�[�]t 

12. Hospital [u]spit�al 

13. Etiqueta etiqu�[�]ta 

14. Negre n�[�]gre 

15. Avioneta avi[u]n�[�]ta 

16. Altaveu altav�[�]u 

17. (Llapis de) 

colors 

c[u]l�ors 

18. Trompeta tr[u]mp�[�]ta 

19. Mocador m[u]cad�o 

20. Maleta mal�[�]ta 

21. Església igl�[�]sia 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

22. Violí vi[u]lí 

23. Furgoneta furg[u]n�[�]ta 

24. Piano pi�an[u] 

25. Formatge f[u]rm�atge 

26. Celles c�[��]s/ c�[�]lles 

27. Telèfon tel�[�]fon 

28. Carro/ carret (de la 

compra) 

c�arr[u] 

29. Orella [u]r�[�]lla 

30. Ratolí rat[u]lí 

31. Panet pan�[�]t 

32. Cotó c[u]tó 

33. Collar (-et) c[u]ll�ar 

34. Doblers  

35. Pera p�[�]ra 

36. Morros m[o]rros 

37. (Vaixell de) pesca p�[�]sca 

38. Porró p[u]rró 

39. Pots de 

conserves/fruita 

confitada 

c[u]ns�erva 

40. Porro p�[o]rro 

41. Pot de 

melmelada/confitura  

m[�]rm[�]l�[a]da 
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Transcripció de les frases traduïdes del castellà al català 

   

1. “Espera’m, ara mateix arribo amb metro”. 

2. “Per què no anem a la platja a prendre el sol?” 

3. “Canteu una cançó, si us plau.” 

4. Per Nadal ens ajuntem tota la família i menjam gall d’indi per sopar. 

5. A continuació, mesclau bé tots els ingredients i poseu oli en una paella. 

6. He d’anar al mercat perquè necessito un pebre vermell com un tomàtic per preparar el 

sopar. 

7. Torneu a explicar-nos aquella història que ens conteu sempre quan viatgem a 

Córdoba. 

8. Aquesta camiseta em sembla un poc lletja per a tu. 

9. S[u]peu a casa que preparo una paella valenciana i així comentem l’assumpte aquell 

que tenim entre mans. 

10. En general compro llibres de ciències i de matemàtiques. 

11. Acampam en aquella zona perquè està molt a prop del riu. 

12. Amb quin vol arribeu demà a Barcelona? 

13. M’abrigo amb aquesta manta perquè ja ha arribat el fred polar. 

14. Apagueu la llum que volem veure una pel·lícula. 

15. Normalment agafo es tren de les 8:00 de la nit. 

16. Abandono aquestes terres perquè no són fèrtils. 

17. Acabem amb aquest exercici i així ja no hi pensarem més. 

18. Jo cada dia dono gràcies a la vida pel que m’ha donat. 

19. Accepteu aquest regal que us he portat de l’Argentina. 

20. Us acompanyem a fer les compres i us portarem el carro de la compra i els paquets. 

21. Us asseguro que no he rebut cap indemnització per l’accident que vaig sofrir el mes 

passat. 

22. Nosaltres acumulem les mercaderies al magatzem. 

23. M’acuseu d’haver robat la caixa. 

24. Cada vegada m’adapto millor a les circumstàncies adverses. 

25. En aquest correu t’adjunto el document que et devia. 

26. Demà arreglem sens falta el rellotge de la paret. 

27. Deixeu de molestar el nen que ara està menjant. 

28. Ni ho afirmo ni ho nego. 
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29. Baixem al port que és on són totes les discoteques? 

30. Bereneu xocolata amb xurros mentre jo em dutxo.  

 

Transcripció de la part de parla espontània 

 

Doncs em llevo normalment a les set i mitja i vaig a treballar, perquè treballo a la biblioteca 

de 8:30 a 11:30 de becària i després, normalment esmorzo aquí després de la feina. I... 

després, normalment o tinc classe o torno cap a casa. I tinc classe normalment per la tarda i 

ales set i mitja acabo. I llavors, vaig, torno a casa i m’estic al sofà sense fer res o si tenc 

temps, perquè normalment tenc molta feina. 
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Informant Nº: 5 

Data de la gravació: 22/11/2007 

Nom i cognoms: Toni Mir Fullana 

Edat: 51 anys 

Sexe: Home 

Domicili: 

Correu electrònic:  

Professió: Promotor cultural 

Procedència: Palma de Mallorca  

Llengua materna: Català  

Llengua que usa habitualment: Català 

Procedència del seu pare i de la seva mare: de Llucmajor i Palma de Mallorca 

Llengua materna dels seus pares: Català 

Temps que fa que viu a Barcelona: 4 anys 

Amb qui viu a Barcelona? Amb la seva parella i el seu fill 

Amb quina llengua parlen els seus companys de pis? Amb la parella i el fill parla català i 

amb la companya del fill també en català, però, sobretot,  castellà i anglès 

Motiu d’haver vingut a Barcelona: Motius personals i professionals 

Com es va sentir quan va arribar a aquesta ciutat? Es va sentir molt bé, perquè volia 

explorar nous horitzons professionals. 

Creu que aquí parla de la mateixa manera que a Mallorca o Menorca? A Barcelona no es 

parla, en el sentit de llengua col·loquial, de la mateixa manera que a Mallorca o Menorca, 

òbviament.  

Creu que ha canviat la seva manera de parlar? Per què? Aquí ha canviat una miqueta la 

seva manera de parlar, però no massa. Ha intentat mantenir bona part del lèxic, les formes 

verbals s’entenen. 

En quins aspectes creu que ha canviat la seva parla si és que opina que ha sofert alguns 

canvis? Sobretot la vocal neutre en posició tònica, accentuada. 

En fi, són canvis que no notem gaire, però que inevitablement ens adaptem a la llengua i a 

la manera de pronunciar, fins i tot, la música de les frases d’allà on som     
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Informant 5 

 

 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

1. Ceba c�[�]ba 

2. Ordinador [o]rdinad�o 

3. Raqueta raqu�[�]ta 

4. Orinal [o]rin�al 

5. Escopeta esc[o]p�[�]ta 

6. Orquestra  

7. Teules/ 

teulada 

t[�]ul�ada 

8. Columnes c[o]l�umnes 

9. Aixeta aix�[�]ta 

10. Correu  

11. Paquet paqu�[�]t 

12. Hospital [o]spit�al 

13. Etiqueta/ 

targeta 

targ�[�]ta 

14. Negre  

15. Avioneta avi[o]n�[�]ta 

16. Altaveu  

17. (Llapis de) 

colors 

�Llapis[o]s 

18. Trompeta tr[o]mp�[�]ta 

19. Mocador m[o]ca�do 

20. Maleta mal�[�]ta 

21. Església igl�[�]si 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

22. Violí vi[o]lí 

23. Furgoneta  

24. Piano pi�an[o] 

25. Formatge f[o]rm�atge 

26. Celles  

27. Telèfon tel�[�]fon 

28. Carro/ carret (de la 

compra) 

carr�[�]t 

29. Orella [o]r�[�i�] 

30. Ratolí rat[o]lí 

31. Panet pan�[�]t 

32. Cotó c[o]tó 

33. Collar (-et) c[o]ll�ar 

34. Doblers d[o]bl�ers 

35. Pera p�[�]ra 

36. Morros  

37. (Vaixell de) pesca  

38. Porró  

39. Pots de 

conserves/fruita 

confitada 

 

40. Porro p�[�]rro 

41. Pot de 

melmelada/confitura  

c[o]nfi�tura 
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Transcripció de les frases traduïdes del castellà al català 

 

1. “Espera’m, ara mateix arribø amb metro”. 

2. “I per què no anam a sa platja a prendre ets sol?” 

3. “Cantau una cançó, per favor.” 

4. Per Nadal mos ajuntam tota sa famíli i menjam andiot per s[o]par. 

5. A continuació, mesclau bé tots els ingredients i posau oli en una paella. 

6. He d’anar al mercat perquè necessitø un pebre vermell com una tomàtiga per preparar 

ets sopar. 

7. Tornau a explicar-nos aquella històri que sempre mos contau quan anam a Córdoba. 

8. Aquesta camiseta la trobø un poc lletja per a tu. 

9. S[o]pau a casa que preparø una paella valenciana i així comentam l’assumpte aqueix 

que portam entre mans. 

10. En general comprø llibres de ciències i de matemàtiques. 

11. Acampam per aquí  que està molt a prop del riu. 

12. Amb quin vol arribau demà a Barcelona? 

13. Me posaré aquesta flassada perquè ha arribat un fred polar. 

14. Apagau sa llum que veure aqueixa pel·lícula. 

15. Normalment agafø es tren de les 8:00 des vespre. 

16. Abandonarem aquestes terres perquè no són gens fèrtils. 

17. Acabam amb aquest exercici i ja no hi pensam més. 

18. Jo cada dia donø gràcies a la vida per tot el que m’ha donat. 

19. Acceptau aquest present que vos he duit de l’Argentina. 

20. Vos acompanyam a fer ses compres i vos duim es carro de sa compra i els paquets. 

21. Assegurø que no he rebut cap indemnització per l’accident que va sofrir el mes passat. 

22. Noltros acumulam ses mercaderies al magatzem. 

23. M’acusau d’haver robat la caixa? 

24. Cada vegada m’adaptø millor a ses circumstàncies adverses. 

25. En aquest correu t’adjuntø el document aquell que te devia. 

26. Demà arreglarem sense falta es rellotge de sa paret. 

27. Deixau de molestar es nin ara que està menjant. 
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28. Jo ni ho afirmø ni ho negø. 

29. Baixam as port que és allà on hi ha totes ses discoteques? 

30. Berenau xocolata amb xurros mentre jo me dutxø.  

 

Transcripció de la part de parla espontània 

 

La meva jornada habitual dels dies feiners, per exemple, seria aixecar-me cap a les set del 

matí, dutxar-me, esmorzar una mica i després agafar el tren per ser al centre de la ciutat, que 

és on hi ha la meva oficina. El primer que faig en arribar-hi cap a les vuit i mitja o nou és 

llegir els correus electrònics i els principals diaris amb les notícies del dia i després tenir 

reunions amb el meu equip o bé en audiències, de manera que cap a mitja tarda, cap a les set o 

set i mitja vaig alguns dies de la setmana al gimnàs, però procurant esser normalment cap a les 

vuit a casa meva per passar com a mínim aquestes hores de la nit amb la meva família. 
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Informant Nº: 6 

Data de la gravació: 24/11/07 

Nom i cognoms: Sión Jurado Mercadal 

Edat: 27 anys 

Sexe: Dona 

Domicili: c/ Aureli Campany nº 2-10 Escala 3, 2n 4ª (Sant Cugat) 

Correu electrònic: sionj56@hotmail.com  

Professió: Administrativa i estudiant de Dret 

Procedència: Ciutadella de Menorca 

Llengua materna: català  

Llengua que usa habitualment: català 

Procedència del seu pare i de la seva mare: Pare de Córdoba i mare de Ciutadella de 

Menorca 

Llengua materna dels seus pares: català 

Temps que fa que viu a Barcelona: 4 anys 

Amb qui viu a Barcelona?Amb els seus pares 

Amb quina llengua parlen els seus companys de pis? català 

Motiu d’haver vingut a Barcelona: motius personals (un canvi d’aires) 

Com es va sentir quan va arribar a aquesta ciutat? Molt bé. 

Creu que aquí parla de la mateixa manera que a Mallorca o Menorca? No. Sí que és ver 

que hi ha qualque paraula que no entenen, però en general, com que canvia i parla sempre 

en català (estàndard), la gent l’entén. A Menorca parla en dialecte, és a dir, en menorquí. 

Però aquí no.     

Creu que ha canviat la seva manera de parlar? Per què? Sí. Aquí no parla en dialecte 

balear. 

En quins aspectes creu que ha canviat la seva parla si és que opina que ha sofert alguns 

canvis? En tots.  
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         Informant 6 

 

 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

1. Ceba c�[�]ba 

2. Ordinador [u]rdina�do 

3. Raqueta raqu�[�]ta 

4. Orinal [u]rin�al 

5. Escopeta esc[u]p�[�]ta 

6. Orquestra [u]r�questra 

7. Teules/ teulada t[�]u�lada 

8. Columnes c[u]l�umnes 

9. Aixeta  

10. Correu/ 

correspondència 

c[u]rrespondència 

11. Paquet paqu�[�]t 

12. Hospital [u]spit�al 

13. Etiqueta etiqu�[e]ta 

14. Negre n�[�]gre 

15. Avioneta avi[u]n�[�]ta 

16. Altaveu altav�[�]u 

17. (Llapis de) 

colors 

c[u]l�ors 

18. Trompeta tr[u]mp�[�]ta 

19. Mocador m[u]ca�do 

20. Maleta mal�[�]ta 

21. Església igl�[�]sia 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

22. Violí vi[u]lí 

23. Furgoneta furg[u]n�[�]ta 

24. Piano pi�an[u] 

25. Formatge f[u]rm�atge 

26. Celles c�[��]s/ c�[�]lles 

27. Telèfon tel�[e]fon 

28. Carro/ carret (de la 

compra) 

c�arr[u] 

29. Orella [u]r�[�]lla 

30. Ratolí rat[u]lí 

31. Panet  

32. Cotó c[u]tó 

33. Collar (-et) c[u]ll�ar 

34. Doblers/ duros d�[u]r[u]s 

35. Pera p�[�]ra 

36. Morros m[o]rros 

37. (Vaixell de) pesca p�[�]sca 

38. Porró p[u]rró 

39. Pots de 

conserves/fruita 

confitada 

c[u]nfi�tura 

40. Porro(-s) p�[o]rros 

41. Pot de 

melmelada/confitura  

m[�]rm[�]l�[a]da 
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   Transcripció de les frases traduïdes del castellà al català 

 

1. “Espera’m, ara mateix arribø amb metro”. 

2. “ Per què no anam a sa platja a prendre ets sol?” 

3. “Canta una cançó, per favor.” 

4. Per Nadal mus ajuntam tota sa família i menjam pavo per s[u]par. 

5. A continuació, mesclau bé tots ets ingredients i posau oli a una paella. 

6. He d’anar al mercat perquè necessitø un pebre vermell com una tomàtiga per preparar 

ets sopar. 

7. Tornau a explicar sa història que contau cada vegada que anam a Córdoba. 

8. Aquesta camiseta no m’agrada per a tu. 

9. S[u]pau a casa que preparø una paella valenciana i així comentam l’assumpte que 

tenim entre mans. 

10. En general comprø llibres de matemàtiques i ciències. 

11. Acampam en aquesta zona perquè està més a prop del riu. 

12. Amb quin vol arribau a Barcelona? 

13. M’abrigø amb aquesta manta perquè ha arribat es fred polar. 

14. Apaga es llum que volem veure una pel·lícula. 

15. Normalment agafø es tren a les 8:00 des vespre. 

16. Deixø aquestes terres perquè no són fèrtils. 

17. Acabam amb aquest exercici i així ja no pensaré més en ell. 

18. Jo cada dia donø gràcies a sa vida per lo que m’ha donat. 

19. Acceptau aquest regalo que vos he duit d’Argentina. 

20. Vos acompanyam a fer ses compres i així vos duim es carro de sa compra i es 

paquets. 

21. Assegurø que no he rebut cap indemnització per s’accident que vaig sofrir es mes 

passat. 

22. Noltros acumulam ses mercaderies al magatzem. 

23. M’acusau d’haver robat la caixa? 

24. Cada vegada m’adaptø millor a ses circumstàncies adverses. 

25. En aquest correu t’adjuntø es document que et devia. 
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26. Demà arreglam sense falta es rellotge de paret. 

27. Deixa de molestar es bebé ara que està menjant. 

28. Jo no ho afirmø ni ho negø. 

29. Baixam as port que és on hi ha totes ses discoteques? 

30. Feis sa bereneta de  xocolata amb xurros mentre jo me dutxø.  

 

Transcripció de la part de parla espontània 

 

Jo cada dia vaig a treballar. Estic a una empresa que està lligada a s’ajuntament, que duu tot lo 

d’habitatge i promocions oficials. I es capvespres, per les tardes, perdó, estic estudiant dret a 

Bellaterra. Sí, faig segon. I es caps de setmanes, sinó és estudiar, és sortir algun dia amb algun 

amic. La veritat és que no tenc molt de temps de fer res, perquè sempre he d’estudiar o ..., com 

que treballo 37 hores a la setmana m’ho he de combinar i es cap de setmana pràcticament no 

puc anar ni as cine ni res d’això, sempre he d’estudiar o fer alguna cosa.    
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Informant Nº: 7 

Data de la gravació: 27/11/07 

Nom i cognoms: Elizabeth Capó Alderson 

Edat: Dona 

Domicili: c/Balmes nº124, 2n 2ª 

Correu electrònic: tobeli4@hotmail.com 

 Professió: Estudiant de Traducció i Interpretació 

Procedència: Ciutadella de Menorca  

Llengua materna: català  

Llengua que usa habitualment: català 

Procedència del seu pare i de la seva mare: de Menorca 

Llengua materna dels seus pares: català 

Temps que fa que viu a Barcelona: 4 anys 

Amb qui viu a Barcelona? 3 al·lotes de les Illes Balears 

Amb quina llengua parlen els seus companys de pis? català 

Motiu d’haver vingut a Barcelona: per estudiar 

Com es va sentir quan va arribar a aquesta ciutat? Tenia la sensació que no l’entenien i la 

gent la mirava malament. 

Creu que aquí parla de la mateixa manera que a Mallorca o Menorca? No 

Creu que ha canviat la seva manera de parlar? Per què? Sí, perquè no l’entenien gens. 

En quins aspectes creu que ha canviat la seva parla si és que opina que ha sofert alguns 

canvis? Fonètica, principalment. 
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Informant 7 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

1. Ceba c�[�]ba 

2. Ordinador [u]rdina�do 

3. Raqueta raqu�[�]ta 

4. Orinal  

5. Escopeta esc[u]p�[�]ta 

6. Orquestra [o]rqu�estra 

7. Teules t�[�]ules 

8. Columnes c[u]�lumnes 

9. Aixeta aix�[�]ta 

10. Correu c[u]rr�eu 

11. Paquet paqu�[�]t 

12. Hospital [u]spit�al 

13. Etiqueta etiqu�[�]ta 

14. Negre n�[�]gre 

15. Avioneta avi[u]n�[�]ta 

16. Altaveu altav�[�]u 

17. (Llapis de) 

colors 

c[u]l�ors 

18. Trompeta tr[u]mp�[�]ta 

19. Mocador  

20. Maleta mal�[�]ta 

21. Església esgl�[�]sia 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

22. Violí vi[u]lí 

23. Furgoneta furg[u]n�[�]ta 

24. Piano pi�an[u] 

25. Formatge f[u]rm�atge 

26. Celles c�[�]lles 

27. Telèfon tel�[�]fon 

28. Carro/ carret (de la 

compra) 

c�arr[u] 

29. Orella [u]r�[�]lla 

30. Ratolí rat[u]lí 

31. Panet pan�[�]t 

32. Cotó c[u]tó 

33. Collar (-et) c[u]ll�ar 

34. Doblers  

35. Pera p�[�]ra 

36. Morros  

37. (Vaixell de) pesca p�[�]sca 

38. Porró p[u]rró 

39. Pots de 

conserves/fruita 

confitada 

c[u]ns�erva 

40. Porro p�[o]rro 

41. Pot de 

melmelada/confitura  

m[�]rm[�]l�[a]da 
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Transcripció de les frases traduïdes del castellà al català 

 

1. “Espera’m, ara mateix arribo amb metro”. 

2. “Per què no anem a la platja a prendre el sol?” 

3. “Canteu una cançó, si us plau.” 

4. Per Nadal ens ajuntem tota la família i mengem gall d’indi per sopar. 

5. A continuació, barregeu bé tots els ingredients i poseu oli a una paella. 

6. He d’anar al mercat perquè necessitø un pebre vermell com un tomàquet per preparar 

ets sopar. 

7. Torneu a explicar-nos aquella història que ens conteu sempre que viatgem a Córdoba. 

8. Aquesta camiseta no m’agrada per a tu. 

9. Sopeu a casa que preparo una paella valenciana i així comentem l’assumpte aquest 

que tenim entre mans. 

10. En general compro llibres de ciències i matemàtiques. 

11. Acampem en aquesta zona perquè està molt a prop del riu. 

12. Amb quin vol arribeu demà a Barcelona? 

13. M’abrigo amb aquesta manta perquè ja ha arribat el fred polar. 

14. Apagueu la llum que volem veure una pel·lícula. 

15. Normalment agafo el tren a les 8:00 de la nit. 

16. Abandoneu aquestes terres perquè no són fèrtils. 

17. Acabem amb aquest exercici i així ja no pensem més en ell. 

18. Jo cada dia dono gràcies a la vida per tot el que m’ha donat. 

19. Accepteu aquest regal que us he portat d’Argentina. 

20. Us acompanyem a fer les compres i us portem el carro de la compra i els paquets. 

21. Asseguro que no he rebut cap indemnització per l’accident que va patir el mes passat. 

22. Nosaltres acumulem les mercaderies al magatzem. 

23. M’acuseu d’haver robat la caixa? 

24. Cada vegada m’adapto millor a les circumstàncies adverses. 

25. En aquest correu t’adjunto el document aquell que et devia. 

26. Demà arreglarem sense falta el rellotge de la paret. 

27. Deixeu de molestar el nen que ara està menjant. 

28. Jo ni ho afirmo ni ho nego. 

29. Baixem al port que és on estan totes les discoteques? 
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30. Bereneu xocolata amb xurros mentre jo em dutxo.  

 

Transcripció de la part de parla espontània 

 

Doncs, pel matí m’aixeco depenent de l’hora que tingui classe. I, normalment em dutxo, em 

vesteixo, esmorzo alguna cosa i surto cap a la universitat. Vinc a la universitat, faig les hores 

de classe que tingui, o alguns dies em quedo a estudiar a la biblioteca o a fer alguns deures o 

treballs que tingui i després torno a marxar cap a casa. Per la tarda normalment estic a casa 

fent deures o faig alguna traducció o estudio o el que sigui. I després, per la tarda nit arriben 

les meves companyes de pis i, normalment, fem el sopar juntes i llavors ens assentem a la 

taula, sopem les quatre juntes si hi som totes i miram la tele o alguna sèrie o alguna cosa i, 

després, truco normalment els meus pares, parlo amb ells una estona i després, doncs, no faig 

moltes coses més. Potser si tinc alguna feina que m’ha quedat pendent o el que sigui i me’n 

vaig a dormir.          
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Informant Nº: 8 

Data de la gravació: 28/11/2007 

Nom i cognoms: Marina Font Mascaró 

Edat: 18 anys 

Sexe: Dona 

Domicili: c/ Hospital nº23   

Correu electrònic: marinafont89@hotmail.com 

Professió: Estudiant de disseny industrial 

Procedència: Manacor (Mallorca) 

Llengua materna: català  

Llengua que usa habitualment: català 

Procedència del seu pare i de la seva mare: de Manacor. 

Llengua materna dels seus pares: català 

Temps que fa que viu a Barcelona: des de l’octubre, és a dir, un parell de mesos. 

Amb qui viu a Barcelona? Viu a una residència només de noies 

Amb quina llengua parlen els seus companys de pis? Depèn. Català o castellà. 

Motiu d’haver vingut a Barcelona: Per estudiar. 

Com es va sentir quan va arribar a aquesta ciutat? La gent d’aquí no l’entén gaire quan 

xerra. 

Creu que aquí parla de la mateixa manera que a Mallorca o Menorca? No 

Creu que ha canviat la seva manera de parlar? Per què? Una mica perquè no l’entenen. 

En quins aspectes creu que ha canviat la seva parla si és que opina que ha sofert alguns 

canvis? Sobretot, canvia l’article salat i passa a utilitzar l’article literari. 
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Informant 8 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

1. Ceba c�[�]ba 

2. Ordinador [o]rdina�do 

3. Raqueta raqu�[�]ta 

4. Orinal [o]rin�al 

5. Escopeta esc[o]p�[�]ta 

6. Orquestra [o]rqu�estra 

7. Teules t�[�]ula 

8. Columnes c[o]l�umna 

9. Aixeta  

10. Correu c[o]rr�eu 

11. Paquet paqu�[�]t 

12. Hospital [o]spit�al 

13. Etiqueta etiqu�[�]ta 

14. Negre n�[�]gre 

15. Avioneta avi[o]n�[�]ta 

16. Altaveu altav�[�]u 

17. (Llapis de) 

colors 

c[o]l�ors 

18. Trompeta tr[o]mp�[�]ta 

19. Mocador m[o]ca�do 

20. Maleta 
mal�[�]ta 

21. Església igl�[�]sia 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

22. Violí vi[o]lí 

23. Furgoneta furg[o]n�[�]ta 

24. Piano pi�an[o] 

25. Formatge f[o]rm�atge 

26. Celles c�[�i�] 

27. Telèfon tel�[e]fono 

28. Carro/ carret (de la 

compra) 

c�arr[o] 

29. Orella [o]r�[�]lla 

30. Ratolí  

31. Panet pan�[�]t 

32. Cotó c[o]tó 

33. Collar (-et) c[o]ll�ar 

34. Doblers  

35. Pera p�[�]ra 

36. Morros m[o]rros 

37. (Vaixell de) pesca p�[�]sca 

38. Porró p[u]rró 

39. Pots de 

conserves/fruita 

confitada 

c[o]nfit�ura 

40. Porros p�[�]rros 

41. Pot de 

melmelada/confitura  

c[o]nfit�ura 
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Transcripció de les frases traduïdes del castellà al català 

 

1. “Espera’m, ara mateix arribø amb metro”. 

2. “Per què no anam a sa platja a prendre ets sol?” 

3. “Cantau una cançó, per favor.” 

4. Per Nadal mos ajuntam tota sa famíli i menjam pavo per s[o]par. 

5. A continuació, mesclau bé tots els ingredients i posau oli a una paella. 

6. He d’anar al mercat perquè necessitø un pebre vermell com una tomàtiga per preparar 

ets sopar. 

7. Tornau-nos a explicar aquella històri que mos contau sempre que anam a Córdoba. 

8. Aquesta camiseta la trobø un poc lletja per a tu. 

9. S[o]pau aquí que preparø una paella valenciana i així comentam s’assumpte aquell 

que duim entre mans. 

10. En general comprø llibres de ciències i matemàtiques. 

11. Acampam en aquell lloc perquè està molt a prop del riu. 

12. Amb quin vol arribau demà a Barcelona? 

13. M’abrigø amb aquesta manta perquè ha arribat es fred polar. 

14. Apagui es llum que volem veure sa pel·lícula. 

15. Normalment agafø es tren de les 8:00 des vespre. 

16. Abandonø aquestes terres perquè no són fèrtils. 

17. Acabam amb aquest exercici i així ja no pensarem més en ell. 

18. Jo cada dia donø gràcies a sa vida per lo que m’ha donat. 

19. Acceptau aquest regal que vos he duit d’Argentina. 

20. Vos acompanyam a fer ses compres i vos duim es carro de sa compra i els paquets. 

21. Assegurø que no ha rebut cap indemnització per s’accident que va sofrir es mes 

passat. 

22. Noltros acumulam ses mercaderies al magatzem. 

23. M’acusau d’haver robat sa caixa? 

24. Cada vegada m’adaptø millor a ses circumstàncies adverses. 

25. En aquest correu t’adjuntø es document aquell que te devia. 
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26. Demà arreglarem sense falta es rellotge de sa paret. 

27. Deixau de molestar es bebé ara que està menjant. 

28. No ho afirmø ni ho negø. 

29. Baixam as port que és on estan totes ses discoteques? 

30. Berenau xocolata amb xurros mentre jo me dutxø.  

 

Transcripció de la part de parla espontània 

 

M’aixecø a les vuit, baixø a berenar, berenø, agafø ses coses i me’n vaig cap a sa universitat. 

Vaig a classe, descansam mitja hora, tornam a classe i després venc aquí a dinar. Vaig una 

estona a sa tele. I es capvespre estudiø. Després, de vers les vuit baixø a sa tele. A les vuit i 

mitja sopam. A les nou me’n vaig a s’habitació. Xerrø amb mon pare i mo mare. I... tornø a 

baixar a sa tele i me’n vaig a dormir després. Ja està.       
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Informant Nº: 9 

Data de la gravació: 29/11/2007 

Nom i cognoms: Aina Serra Heredia 

Edat: 20 anys 

Sexe: Dona 

Domicili:c/ Sepúlveda nº134, 2n 1ª 

Correu electrònic:  ainash@ono.com 

Professió: Estudiant de Traducció i Interpretació 

Procedència: Palma de Mallorca 

Llengua materna: català i castellà  

Llengua que usa habitualment: català 

Procedència del seu pare i de la seva mare: Pare és mallorquí i mare de Madrid (però la 

seva mare és mallorquina). 

Llengua materna dels seus pares: català 

Temps que fa que viu a Barcelona: 3 anys 

Amb qui viu a Barcelona? Amb dues companyes de Lleida  

Amb quina llengua parlen els seus companys de pis? Català 

Motiu d’haver vingut a Barcelona: Per estudiar 

Com es va sentir quan va arribar a aquesta ciutat? La seva impressió és que quan va arribar 

la gent no l’entenia. 

Creu que aquí parla de la mateixa manera que a Mallorca o Menorca? No. 

Creu que ha canviat la seva manera de parlar? Per què? Havia de canviar paraules perquè 

veia que se la quedaven mirant com dient “què m’estàs contant”. 

En quins aspectes creu que ha canviat la seva parla si és que opina que ha sofert alguns 

canvis? En el lèxic. 
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Informant 9 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

1. Ceba c�[�]ba 

2. Ordinador [o]rdinad�o 

3. Raqueta raqu�[�]ta 

4. Orinal [o]rin�al 

5. Escopeta esc[o]p�[�]ta 

6. Orquestra [o]rqu�estra 

7. Teules t�[�]ules 

8. Columnes c[o]l�umnes 

9. Aixeta  

10. Correu c[o]rr�[�]u 

11. Paquet paqu�[�]t 

12. Hospital [o]spit�al 

13. Etiqueta etiqu�[�]ta 

14. Negre n�[�]gre 

15. Avioneta avi[o]n�[�]ta 

16. Altaveu altav�[�]u 

17. (Llapis de) 

colors 

c[o]l�ors 

18. Trompeta tr[o]mp�[�]ta 

19. Mocador m[o]cad�o 

20. Maleta mal�[�]ta 

21. Església igl�[�]sia 

 PARAULA TRANSCRIPCIÓ 
FONOLÒGICA 

22. Violí vi[o]lí 

23. Furgoneta furg[o]n�[�]ta 

24. Piano pi�an[o] 

25. Formatge f[o]rm�atge 

26. Celles c�[�i�] 

27. Telèfon tel�[�]fon 

28. Carro/ carret (de la 

compra) 

c�arr[o] 

29. Orella [o]r�[�]lla 

30. Ratolí rat[u]lí 

31. Panet  

32. Cotó c[o]tó 

33. Collar (-et) c[o]ll�ar 

34. Doblers d[o]bl�ers 

35. Pera p�[�]ra 

36. Morros m[o]rr[o]s 

37. (Vaixell de) pesca b�arc[o] 

38. Porró P[o]rró 

39. Pots de 

conserves/fruita 

confitada 

c[o]ns�erves 

40. Porro p�[�]rro 

41. Pot de 

melmelada/confitura  

c[o]nfit�ura 
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Transcripció de les frases traduïdes del castellà al català 

 

1. “Espera’m, ara mateix arribø amb es metro”. 

2. “Per què no anam a sa platja a prendre ets sol?” 

3. “Canteu una cançó, per favor.” 

4. Per Nadal mos ajuntam tota sa famíli i menjam andiot per s[o]par. 

5. A continuació, barregeu bé tots els ingredients i posau oli en una paella. 

6. He d’anar al mercat perquè necessitø un pebre vermell com una tomàtiga per 

preparar el sopar. 

7. Tornau a explicar-nos la història que ens contau sempre que viatjam a Córdoba. 

8. Aquesta camiseta la trobø un poc lletja per a tu. 

9. S[o]pau a casa que preparø paella valenciana i així comentam l’assumpte que 

tenim entre mans. 

10. En general compro llibres de ciències i matemàtiques. 

11. Acampam en aquesta zona perquè està molt a prop del riu. 

12. Amb quin vol arribau demà a Barcelona? 

13. M’abrigo amb aquesta manta perquè ha arribat el fred polar. 

14. Apagau la llum que volem veure una pel·lícula. 

15. Normalment agafo el tren a les 8:00 de la nit. 

16. Abandono aquestes terres perquè no són fèrtils. 

17. Acabam amb aquest exercici i així ja no pensam més en ell. 

18. Jo cada dia donø gràcies a la vida per lo que m’ha donat. 

19. Acceptau aquest present que os he duit d’Argentina. 

20. Os acompanyam a fer les compres i os portam es carro de la compra i els paquets. 

21. Asseguro que no ha rebut cap indemnització per l’accident que va sofrir el mes 

passat. 

22. Nosaltres acumulam les mercaderies al magatzem. 

23. M’acusau d’haver robat la caixa? 

24. Cada cop m’adapto millor a les circumstàncies adverses. 

25. En aquest correu t’adjunto el document aquell que et devia. 

26. Demà arreglam sense falta el rellotge de la paret. 

27. Deixau de molestar el bebé que ara està menjant. 
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28. Jo no ho afirmo ni ho nego. 

29. Baixam al port que és on hi ha totes les discoteques? 

30. Berenau xocolata amb xurros mentre jo me dutxø.  

 

Transcripció de la part de parla espontània 

 

Es de matins m’aixecø prest per dutxar-me i deixar sa casa un poc arreglada. Després 

normalment faig els deures que tenc, els treballs, ja que tenc horari d’horabaixa i me surt 

millor fer-ho així. Després dinø sobre la una o les dues i a les tres me’n vaig cap a sa 

universitat per començar ses classes. Sol (= solc) tenir classes fins de vers les vuit de 

s’horabaixa i en sortir anam a fer una volta o anam a prendre algo amb ses amigues i després 

quan arribam a casa, sopam. Si tenim qualque cosa per estudiar ho fem i mos posam sa tele 

o alguna pel·lícula o qualsevol cosa i després ens anam a dormir.        
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6.4 Llista dels nom de les imatges 

 

[�] en posició tònica    Reducció vocàlica [�] i [o] en [u] 

Furgoneta       Ratolí 

Pera        Hospital 

Església       Morro(-s) 

Ceba        Porró    

Jaqueta       Orquestra  

Cella        Doblers 

Raqueta       Conserva/ Confitura 

Negre        Ordinador 

Panet        Collar/ Collaret 

Teula        Piano  

Paquet        Orella 

Pesca        Orinal 

Etiqueta       Carro 

Aixeta        Formatge 

Maleta        Columna 

Altaveu       Violí 

Avioneta       Correu 

Trompeta       Colors 

Escopeta       Cotó 

Orella        Mocador 
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6.5 Verbs usats per a l’anàlisi dels trets morfològics 

 

Desinència zero  Desinència –am  Desinència  –au  

 

Arrib per arribo  Anam per anem  Cantau per canteu 

Trob per trobo   Menjam per mengem   Apagau per apagueu 

Compr per compro  Ajuntam per ajuntem   Mesclau per mescleu/ barregeu  

Agaf per agafo   Comentam per comentem Tornau per torneu 

Abandon per abandono Pensam per pensem  Arribau per arribeu  

M’abrig per m’abrigo  Acampam per acampem Posau per poseu  

Don per dono   Acompanyam per   Acceptau per accepteu 

acompanyem  

Assegur per asseguro  Acumulam per acumulem  Acusau per acuseu  

M’adapt per m’adapto Adobam/ Arreglam per Deixau per deixem 

    Adobem/ arreglem       

Adjunt per adjunto  Baixam per baixem  Berenau per bereneu 

Afirm per afirmo  Acabam per acabem  Sopau per sopeu 

Neg per nego   viatjam per viatgem  Contau per conteu   

Me dutx per em dutxo   

Prepar per preparo 

Necessit per necessito   
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6.6 Oscil·logrames i espectogrames dels sons 
 

So de la vocal e en posició tònica de la paraula “ceba” 
 

  
          Informant nº5 

 
 

 
       Informant nº2 

 

 
 
 
 

Time_s: 201.673718   
F1_Hz: 593.834286   
F2_Hz: 1419.457664   
F3_Hz: 1600.296683   
F4_Hz: 2369.867594 

Time_s: 131.193313    
F1_Hz: 640.401802    
F2_Hz: 1058.134507    
F3_Hz: 1696.496994    
F4_Hz: 2081.415353 



Estudi sobre la variació en la parla dels parlants de les Illes Balears que viuen a Barcelona  

 

Juana Torres Bosch 

85 

So de la vocal o en posició àtona de la paraula “ordinador” 
 

 
                                            Informant nº5 

 
 
 

 
                       Informant nº2 

 
 

Time_s: 203.529158   
F1_Hz: 592.216344   
F2_Hz: 940.838027   
F3_Hz: 1704.144017   
F4_Hz: 2221.969448 

Time_s: 134.690251    
F1_Hz: 479.666833    
F2_Hz: 898.239438    
F3_Hz: 1720.545395    
F4_Hz: 2258.628698 
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So de la vocal e en posició tònica de la paraula “ raqueta” 
 

 
                                         Informant nº5 
 
 
 

 
                                                                                                            Informant nº2 
   
  

Time_s: 205.215637   
F1_Hz: 520.876446   
F2_Hz: 1373.958219   
F3_Hz: 1677.524695   
F4_Hz: 2289.110480 

Time_s: 137.915511    
F1_Hz: 576.316620    
F2_Hz: 1012.378905   
F3_Hz: 1816.663496   
F4_Hz: 2108.744489 
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So de la vocal o en posició àtona de la paraula “orinal” 
 

 
                          Informant nº5 

 
 
 

 
                           Informant nº2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time_s: 206.086159   
F1_Hz: 562.988913   
F2_Hz: 926.410274   
F3_Hz: 1753.179357   
F4_Hz: 2382.078873 

Time_s: 140.061586   
F1_Hz: 446.130063   
F2_Hz: 1062.113195   
F3_Hz: 1536.768596   
F4_Hz: 2096.350438 
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So de la vocal o en posició àtona de la paraula “escopeta” 
 

 
                              Informant nº5 
 
 

  
  

                     Informant nº2 
 
 
 

Time_s: 208.520930   
F1_Hz: 501.072153   
F2_Hz: 883.937999   
F3_Hz: 1808.830981   
F4_Hz: 2318.703813 

Time_s: 144.087766    
F1_Hz: 448.785545    
F2_Hz: 813.560363    
F3_Hz: 1430.840989    
F4_Hz: 2095.191860 
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So de la vocal e en posició tònica de la paraula “escopeta” 
 

   
                     Informant nº5 
 

 

 
                     Informant nº2 

Time_s: 208.640489   
F1_Hz: 539.650903   
F2_Hz: 1137.208018   
F3_Hz: 1714.472816   
F4_Hz: 2294.344486 

Time_s: 144.256324    
F1_Hz: 566.438806    
F2_Hz: 1170.488033    
F3_Hz: 1654.438223    
F4_Hz: 1932.305932 
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So de la vocal o en posició àtona de la paraula “columna” 
 

 
                                Informant nº5 
 
 
 

 
                     Informant nº2 

 

Time_s: 215.713265    
F1_Hz: 517.287142   
F2_Hz: 1029.285707   
F3_Hz: 1774.245263   
F4_Hz: 2351.890168 

Time_s: 165.604508    
F1_Hz: 405.774940    
F2_Hz: 1017.335024    
F3_Hz: 1730.861144    
F4_Hz: 2112.215288 
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So de la vocal e en posició tònica de la paraula “aixeta” 
 

  
                    Informant nº5 
 

 
 

 
                          Informant nº2 

 
 
 
 
 
 
 

Time_s: 218.457108   
F1_Hz: 490.171125   
F2_Hz: 1454.722024   
F3_Hz: 1769.134305   
F4_Hz: 2393.232688 

Time_s: 169.087776    
F1_Hz: 553.500216    
F2_Hz: 1380.615699    
F3_Hz: 1855.962099    
F4_Hz: 2137.745862 
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So de la vocal e en posició tònica de la paraula “paquet” 
 

  
                    Informant nº5 
 

 

 
                        Informant nº2 

 

Time_s: 221.608565   
F1_Hz: 569.325837   
F2_Hz: 1380.509106   
F3_Hz: 1589.847411   
F4_Hz: 2224.515969 

Time_s: 175.847003    
F1_Hz: 585.717079    
F2_Hz: 1412.871987   
F3_Hz: 1886.396581   
F4_Hz: 2125.586474 
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So de la vocal o en posició àtona de la paraula “hospital” 
 

  
         Informant nº5 
 
 

 
                       Informant nº2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time_s: 222.277133   
F1_Hz: 496.569723   
F2_Hz: 924.528139   
F3_Hz: 1551.673109   
F4_Hz: 2280.274380 

Time_s: 181.814386    
F1_Hz: 485.399577    
F2_Hz: 1129.850193    
F3_Hz: 1709.909882    
F4_Hz: 2145.701321 
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So de la vocal e en posició tònica de la paraula “avioneta” 
 

   
                 Informant nº5 

 
 

 
                                    Informant nº2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time_s: 236.978700   
F1_Hz: 585.209151   
F2_Hz: 1296.623680   
F3_Hz: 1654.656169   
F4_Hz: 2451.419752 

Time_s: 196.609397    
F1_Hz: 613.984146    
F2_Hz: 1363.608855    
F3_Hz: 1883.047150    
F4_Hz: 2234.651830 
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So de la vocal o en posició àtona de la paraula “trompeta” 
 

   
                    Informant nº5 

 
  

 
                         Informant nº2 

 

Time_s: 240.963792    
F1_Hz: 501.010981    
F2_Hz: 952.514369    
F3_Hz: 1844.683589   
F4_Hz: 2202.647659 
 

Time_s: 207.872275    
F1_Hz: 565.320604    
F2_Hz: 882.483049    
F3_Hz: 1603.157375    
F4_Hz: 2044.395441 
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So de la vocal e en posició tònica de la paraula “trompeta” 
 

   
                     Informant nº5 

 
 

 
                        Informant nº2 
 
 
 
 
 
 

 

Time_s: 241.361513    
F1_Hz: 632.872689    
F2_Hz: 1217.210176    
F3_Hz: 1557.593120    
F4_Hz: 2297.625386 

Time_s: 208.147040    
F1_Hz: 582.318238    
F2_Hz: 1152.773880    
F3_Hz: 1810.000016    
F4_Hz: 2101.859981 
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So de la vocal e en posició tònica de la paraula “maleta” 
 

  
                    Informant nº5 
 
 
 

 
                              Informant nº2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time_s: 244.169020    
F1_Hz: 568.029431    
F2_Hz: 1191.289189    
F3_Hz: 1748.264834   
F4_Hz: 2364.509190 

Time_s: 215.220633    
F1_Hz: 632.547361    
F2_Hz: 1233.204417    
F3_Hz: 1810.057185    
F4_Hz: 2127.138061 
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So de la vocal e en posició tònica de la paraula “església” 
 

 
                              Informant nº5 
 

 

 
                    Informant nº2 

Time_s: 245.925339    
F1_Hz: 461.764768    
F2_Hz: 1365.218360    
F3_Hz: 1519.183581    
F4_Hz: 2343.208517 

Time_s: 218.908193    
F1_Hz: 431.448748    
F2_Hz: 1437.662389    
F3_Hz: 1743.470476    
F4_Hz: 2220.247090 
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So de la vocal o en posició àtona de la paraula “violí” 
 
 

 
                             Informant nº5 
 
 
 

 
                      Informant nº2 
 
 

 

Time_s: 247.054568    
F1_Hz: 487.435846    
F2_Hz: 911.695517    
F3_Hz: 1777.710505    
F4_Hz: 2365.985438 

Time_s: 221.122575   
F1_Hz: 504.061126   
F2_Hz: 903.358251   
F3_Hz: 1507.364921   
F4_Hz: 2149.507077 
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So de la vocal o en posició àtona de la paraula “piano” 
 
 

  
                     Informant nº5 

 
 

 
               Informant nº2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time_s: 249.972141    
F1_Hz: 597.043521    
F2_Hz: 1095.201430   
F3_Hz: 1672.032235   
F4_Hz: 2324.736542 

Time_s: 228.271143    
F1_Hz: 513.906443    
F2_Hz: 869.722734    
F3_Hz: 1595.136352    
F4_Hz: 2038.176642 
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So de la vocal o en posició àtona de la paraula “formatge” 
 

  
                         Informant nº5 
 
 

 

 
                       Informant nº2 

Time_s: 251.108881    
F1_Hz: 590.519903    
F2_Hz: 998.555134    
F3_Hz: 1756.918035   
F4_Hz: 2222.834861 

Time_s: 231.487238    
F1_Hz: 368.601245    
F2_Hz: 1046.218397    
F3_Hz: 1750.287645    
F4_Hz: 2101.335136 
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So de la vocal e en posició tònica de la paraula “carret” 
 

 
                     Informant nº5 
 

 
 

 
                        Informant nº2 

Time_s: 256.710817   
F1_Hz: 558.686765   
F2_Hz: 1359.450466   
F3_Hz: 1723.068216   
F4_Hz: 2339.720104 

Time_s: 240.288475    
F1_Hz: 535.856984    
F2_Hz: 846.502880    
F3_Hz: 1729.790433    
F4_Hz: 2081.451886 
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So de la vocal o en posició àtona de la paraula “orella” 
 

 
                       Informant nº5 

 
 
 

 
                        Informant nº2 
 
 

 

 

Time_s: 257.779817    
F1_Hz: 558.064472    
F2_Hz: 877.937032    
F3_Hz: 1652.447381   
F4_Hz: 2082.986869 

Time_s: 243.315810    
F1_Hz: 507.583970    
F2_Hz: 944.696966    
F3_Hz: 1558.075849    
F4_Hz: 2125.020234 
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So de la vocal o en posició àtona de la paraula “ratolí” 
 

  
                      Informant nº5 
 

 

 

 
             Informant nº2 

Time_s: 259.275793    
F1_Hz: 528.521941    
F2_Hz: 979.904716    
F3_Hz: 1680.865741    
F4_Hz: 2211.027503 

Time_s: 245.725876    
F1_Hz: 500.533919    
F2_Hz: 721.487403    
F3_Hz: 1586.649974    
F4_Hz: 2223.203467 
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So de la vocal e en posició tònica de la paraula “ panet” 
   

  
            Informant nº5 
 
 
 

 
            Informant nº2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Time_s: 260.627899    
F1_Hz: 640.298251    
F2_Hz: 1438.885959   
F3_Hz: 1548.779542   
F4_Hz: 2392.213935 

Time_s: 248.705696    
F1_Hz: 615.315451    
F2_Hz: 1108.795387    
F3_Hz: 1844.134082    
F4_Hz: 1963.018626 
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So de la vocal o en posició àtona de la paraula “cotó” 
 

 
           Informant nº5 

 

  
           Informant nº2 

 

Time_s: 261.666715    
F1_Hz: 556.725017    
F2_Hz: 941.144906    
F3_Hz: 1652.668858    
F4_Hz: 2313.199830 

Time_s: 255.523912    
F1_Hz: 501.787075    
F2_Hz: 977.873652    
F3_Hz: 1546.375214   
F4_Hz: 2129.914860 
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So de la vocal e en posició tònica de la paraula “ pera” 
 

 

 
 

                       Informant nº5 
 

  
  

                        Informant 2   

 

Time_s: 265.291212    
F1_Hz: 643.121760    
F2_Hz: 1332.137379   
F3_Hz: 1867.901285   
F4_Hz: 2411.553625 

Time_s: 268.781424    
F1_Hz: 607.357227       
F2_Hz: 1318.546226   
F3_Hz: 1828.676008     
F4_Hz: 2082.454333 


