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RESUM 

La tesi Estudi contrastiu de l’estructura sil·làbica del català i del xinès estàndards i de les 

implicacions segmentals més rellevants per als aprenents sinòfons estudia la pronunciació 

del català pel que fa als aspectes segmentals i als suprasegmentals relatius a 

l’estructura sil·làbica per part dels estudiants xinesos que parlen el xinès estàndard 

(mandarí/putonghuà) com a llengua materna (L1). És el primer treball que no només 

aborda de manera global els problemes de pronunciació del català que presenten els 

aprenents sinòfons sinó que també ofereix solucions per millorar l’aprenentatge de la 

llengua oral catalana. L’interès per l’estudi ha estat suscitat, d’una banda, per 

l’augment d’alumnes xinesos que venen a estudiar a les universitats catalanes, els quals 

presenten accents estrangers molt notables, i, de l’altra, per les grans diferències que 

existeixen entre ambdues llengües, tant a nivell fonètic com a nivell fonològic. 

L’estudi es basa en l’anàlisi contrastiva, per la qual cosa es comparen tots els sons del 

xinès i del català estàndards, les estructures sil·làbiques i la configuració dels diftongs 

i els triftongs de les dues llengües, així com les regles fonològiques que afecten el 

català. La comparació global i contrastiva ha permès localitzar les dificultats de 

pronunciació que normalment afronten els estudiants sinòfons. També s’han tingut en 

compte els trets de l’anglès i l’espanyol, perquè són les dues llengües que els estudiants 

xinesos normalment han après abans del català i, per tant, poden interferir, tant 

positivament com negativament, en les pronunciacions del català.  

La investigació s’ha realitzat a partir d’un corpus de 248 paraules respost per 19 

informants d’entre 18 i 33 anys que estudien a Barcelona i parlen el xinès estàndard 

com a L1, l’anglès i l’espanyol com a L2 i L3, i el català i altres llengües com a 

L4/L5/etc., repartits en tres nivells de coneixement del català: nivell inicial-bàsic, 
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nivell mitjà i nivell avançat. Les dades obtingudes han permès detectar els errors i les 

imprecisions que presenten a cada nivell, i agrupar-los en aspectes de prioritat alta 

(desviacions bàsiques per a la intel·ligibilitat), de prioritat baixa (imprecisions que no 

afecten la intel·ligibilitat) i d’atenció esporàdica (problemes que indiquen accents 

estrangers però que no causen problemes d’intel·ligibilitat). Finalment, els resultats 

han servit per proposar solucions pràctiques per facilitar el procés d’adquisició i de 

perfeccionament de la pronunciació de la llengua catalana. 
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INTRODUCCIÓ 

1. Oportunitat de la tesi  

Avui en dia a la Xina, la fonètica i la fonologia encara no han gaudit d’un interès de 

recerca comparable al que han rebut la gramàtica i el lèxic en l’àmbit de 

l’ensenyament d’una segona llengua (L2), tot i que ben bé que s’ho mereixen com un 

aspecte integral dels estudis lingüístics que són. Al país asiàtic, els docents, a l’hora 

de dissenyar el marc i el pla d’ensenyament d’L2/L3, generalment destaquen la 

capacitat de la competència lingüística en cinc dimensions: comprensió oral, expressió 

oral, comprensió escrita, expressió escrita i traducció. En el cas de la dimensió oral, 

sovint es fa més referència a la fluïdesa, l’ús correcte del lèxic i la precisió gramatical 

que no pas a la claredat i la precisió de la pronunciació. Per això, a la pràctica, el 

professorat i els aprenents dediquen molt temps a l’adquisició de vocabulari i 

gramàtica, però no presten gaire atenció a la pronunciació, especialment si s’assoleix 

el mínim de comprensió requerida.  

Aquest desequilibri possiblement no perjudica gaire si s’aprèn un idioma pròxim a la 

llengua materna i/o amb un mateix origen genètic, com el català i l’espanyol, que 

comparteixen molts trets a nivell segmental, especialment si la comparació es limita 

a l’inventari de sons. Ara bé, si es comparen dues llengües allunyades genèticament i, 

sobretot, tipològicament com el català i el xinès, s’observen discrepàncies molt 

importants, ja sigui a nivell segmental, ja sigui a nivell suprasegmental. Per exemple, 

en mandarí (xinès estàndard, xinès oficial o pǔtōnɡhuà) 1  no existeixen 

                                                   
1 D’ara endavant ens referirem a la llengua asiàtica objecte d’estudi com a (idioma) xinès o llengua xinesa (estàndard), 

tal com figura al títol de la tesi, que també es coneix amb el nom de pǔtōnɡhuà (‘parla comuna’). Amb el terme 
‘mandarí’ ens referirem al bloc dialectal xinès del quadrant nord-oriental, que originà l’estàndard, sobretot a partir 
de la varietat mandarina pequinesa que hi està compresa. 
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sistemàticament els fonemes /b/, /d/ i /g/ del català i de l’espanyol, com tampoc no 

existeixen la bategant [ɾ], la vibrant [r], la nasal palatal [ɲ] i la lateral palatal [ʎ]. I 

no només això: a nivell suprasegmental sil·làbic, l’estructura sil·làbica del xinès, que 

és del tipus C0-1VC0-1(semivocal, nasal dental o velar) (veg. §1.5.1), és més simple que la del català, 

que és del tipus C0-2VC0-3 (veg. §2.4.1), o la de l’espanyol, que és del tipus C0-2VC0-2. 

Aquesta diferència pot fer molt difícil per a un parlant del xinès estàndard pronunciar 

una síl·laba amb dues consonants consecutives, especialment si hi ha una ròtica 

implicada (p. ex., [ˈpɾat], [ˈforn]). Tenint en compte totes aquestes diferències, es pot 

entendre per què molts aprenents sinòfons no poden distingir, en català, parra/barra, 

palla/balla, pera/pela, pala/parra o la parella més extrema puta/Buda; també es pot 

entendre la confusió entre calca/carca o la mala pronunciació de mots amb estructura 

sil·làbica complexa com ara Gertrudis *[xɤɚ.tɤˈlu.ti.sɨ], especialment per als aprenents 

xinesos principiants.  

2. Objectiu general 

Havent observat l’existència dels fenòmens anteriors, considerem necessari fer algunes 

investigacions en el camp de la fonètica i la fonologia del català i del xinès estàndards,2 

tant a nivell teòric com a nivell aplicat, amb la finalitat de trobar solucions per facilitar 

el procés d’adquisició i de perfeccionament de la pronunciació de la llengua catalana 

per part dels aprenents sinòfons. A més, també voldríem que les reflexions aportades 

fossin útils per a la docència d’aquest idioma romànic als aprenents sinòfons.3  

                                                   
2 Com en el cas del xinès, d’ara endavant ens referirem al català estàndard simplement com a català, per bé que ens 

basem en general en la varietat central.  
3 La recerca que he dut a terme s’emmarca dins el Grup d’Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD) de la Universitat 

de Barcelona (http://www.ub.edu/GEVAD), que actualment desenvolupa el projecte FFI2016-76245-C3-3-P, 
finançat per l’Agencia Estatal de Investigación i el FEDER (UE). El GEVaD forma part del grup de recerca consolidat 
Grup d’Estudi de la Variació (http://www.ub.edu/GEV), finançat per la Generalitat de Catalunya (2017SGR942). 
La meva formació com a investigadora també ha comptat amb el suport de la Càtedra d’Estudis Asiàtics (Universitat 
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3. Objectius específics 

L’objectiu general de la tesi, acabat d’esmentar, es divideix en tres objectius específics.  

Primer, descriure i contrastar les característiques fonètiques i fonològiques del català 

i del xinès tant des de l’àmbit suprasegmental de l’estructura sil·làbica com des de 

l’àmbit segmental, per preveure els problemes i errors de pronunciació que poden 

presentar els aprenents sinòfons. 

Segon, fer estudis pràctics, especialment mitjançant l’anàlisi sonogràfica i 

ocil·logràfica de la gravació de les paraules pronunciades pels informants sinòfons que 

parlen català com a L3 o L4, per tal de detectar els errors que cometen. 

En darrer terme, contrastar la llista d’errors comesos amb la llista de problemes 

prevists i proposar algunes solucions factibles per millorar les pronunciacions dels 

estudiants xinesos, tenint en compte els resultats de comparació i contrast de la 

fonètica i fonologia entre el català i el xinès estàndards. 

4. Hipòtesis de partida 

Abans de començar l’estudi formulem les tres hipòtesis següents. 

Primer, les transferències de l’L1 tenen un paper important durant l’adquisició de les 

pronunciacions de l’L2. Pel que fa al nostre estudi, la hipòtesi de partida és que no 

només els hàbits de pronunciació de la llengua materna dels aprenents, el xinès en 

                                                   
de Lleida / Santander), amb la qual he col·laborat en la línia de recerca Estudi contrastiu de la pronunciació catalana, 
espanyola, anglesa i xinesa durant el bienni 2016-2018.  
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aquest cas (L1), sinó també els de l’anglès i de l’espanyol (L2, L3) poden influir, tant 

positivament com negativament, sobre les seves pronunciacions del català (L4).  

Segon, els trets fonètics o fonològics del català que no existeixen en xinès poden ser 

substituïts per trets del xinès, de l’anglès o de l’espanyol més propers als del català i 

que són més fàcils per als sinòfons a nivell d’articulació. 

Finalment, una anàlisi contrastiva de l’estructura sil·làbica del català i del xinès 

estàndards i de les implicacions segmentals més rellevants ajudarà a preveure els 

possibles problemes de la pronunciació del català per part dels aprenents sinòfons i a 

trobar solucions factibles per millorar la qualitat de la comunicació. 

5. Marc teòric 

L’estudi proposat es basa en l’anàlisi contrastiva i, en especial, en l’anàlisi dels errors 

(veg., entre altres, Lado 1957, Santos Gargallo 1993). Treballarem especialment a 

partir de les nocions d’interllengua i de transferència lingüística (veg., entre altres, 

Selinker 1972, Corder 1981, Gass & Selinker 32008/1994). (Veg. §3.1.) 

6. Metodologia emprada 

Conduïrem l’estudi a partir de dues metodologies. 

La primera es basa en el contrast fònic. Descriurem els segments fonètics i l’estructura 

sil·làbica del xinès i del català estàndards a partir del sistema pinyín4 (el sistema de 

romanització de l’idioma xinès) i de l’Alfabet Fonètic Internacional (AFI). En concret, 

identificarem tots els sons del pinyín i els localitzem a l’AFI, així com compararem i 

                                                   
4 El DIEC registra la forma ‘pinyin’ en lloc de pinyín. Com que en xinès aquest mot és agut, considerem necessari 

indicar l’accent a la darrera síl·laba.  
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contrastarem els sons, l’estructura sil·làbica i el mecanisme de pronunciació de les 

dues llengües (com ara els fenòmens de contacte), per detectar els que coincideixen i 

en quines posicions ho fan així com els que només existeixen en un dels dos idiomes 

o en una posició específica. Per a aquesta part, ens basarem en els treballs de Bonet & 

Lloret (1998); Carrera-Sabaté, Pons-Moll & Solà (2014); Duanmu (22007/2000); 

Huang (1969); Julià-Muné (2005); Lin (2007); Norman (1988), i Zhou & Wu (1963), 

entre altres. 

La segona metodologia emprada es basa en l’anàlisi fonètica, amb seguiment acústic 

mitjançant l’anàlisi sonogràfica i oscil·logràfica. Per obtenir les dades, hem seleccionat 

informants d’origen xinès que parlen mandarí com a llengua materna (L1) i català 

com a L2, L3 o L4 — el cas més habitual és que els aprenents sinòfons hagin après 

l’anglès i l’espanyol abans del català. Observarem la pronunciació que els informants 

seleccionats tenen del català a partir de les gravacions que hem fet del seu discurs, 

per analitzar i diagnosticar els problemes que presenten tenint en compte les 

diferències fonètiques i fonològiques entre les dues llengües. Consegüentment, 

proposarem metodologies didàctiques adequades per resoldre els problemes més 

comuns observats. El seguiment acústic, a partir de l’anàlisi sonogràfica, es durà a 

terme mitjançant el programari lliure Praat (Boersma & Weenik 2014). 

7. Organització de la tesi 

A més del capítol introductori, la tesi està organitzada en vuit capítols i quatre annexos. 

Els capítols primer i segon descriuen les característiques fonètiques i fonològiques del 

xinès i del català, respectivament, les quals es comparen al capítol tercer per detectar 

les possibles dificultats que presenten els aprenents sinòfons de català. En el capítol 

quart es presenten les característiques de la part pràctica realitzada per fer la tesi i en 
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el cinquè s’ofereixen els resultats i l’anàlisi dels errors detectats. En el capítol sisè es 

fa la proposta de millora per a la pronunciació del català per part dels aprenents 

sinòfons. Finalment, en el capítol setè es presenta una comparació entre les hipòtesis 

de partida i els resultats obtinguts, es fa una valoració sobre l’adequació del marc 

teòric utilitzat i un comentrai general sobre les perspectives de futur. En el capítol 

vuitè es presenten les referències bibliogràfiques utilitzades. L’Annex I conté el 

material de les entrevistes i l’Annex II recull un resum de les explicacions dels 

problemes detectats; aquests dos annexos es presenten al final de la tesi. Els altres 

annexos contenen les transcripcions de les pronúncies recollides (Annex A) i les 

explicacions dels problemes detectats (Annex B); per la llargada d’aquests dos annexos, 

hem optat per presentar-los en un CD. 

Cal advertir que, tot i que la tesi s’ha escrit seguint la nova ortografia del català 

proposada per l’Institut d’Estudis Catalans el 2017 (OIEC 2017), les enquestes 

realitzades a la part pràctica es van fer abans de l’esmentada normativa i, per tant, 

s’ha matingut la llista antiga dels mots que porten accent diacrític; és a dir, en els 

exemples emprats metalingüísticament que portaven accent diacrític en la versió 

anterior (com ara ós i os) s’ha mantingut l’accent. De fet, l’IEC ja accepta l’ús 

discrecional de l’accent diacrític per qüestions metalingüístiques: 

Finalment, s’admet l’ús discrecional de l’accent diacrític en mots homògrafs 
no recollits en el quadre 32, només, però, en el cas d’usos marcadament 
particularitzats, com ara en transcripcions d’usos metalingüístics, de textos 
medievals, dialectals, etc. Aquest ús discrecional s’amplia a casos com ara 
expressions puntuals o enunciats aïllats (tals com titulars, etiquetes, etc.), en 
què és possible més d’una interpretació del mot homògraf i es pot produir, 
doncs, una ambigüitat no desitjada que no resol el context comunicatiu. (OIEC 
2017: 99)
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CAPÍTOL I  FONÈTICA I FONOLOGIA DEL XINÈS ESTÀNDARD 

1.1 Introducció sociohistòrica del xinès i del mandarí 

1.1.1 La diversitat lingüística de la Xina5 

La Xina, que és el tercer país més gran i el més poblat del món, té una superfície 

territorial de 9,6 milions de km2 i una població de més de 1.400 milions. Actualment 

en aquest país es parlen més de 130 idiomes, dels quals uns 30 disposen de sistema 

d’escriptura. La gran diversitat lingüística de la Xina s’atribueix a la multietnicitat i 

l’amplitud territorial del país. Amb una història de més de 3.000 anys plena de canvis 

socials, la Xina és actualment un mosaic de 56 ètnies reconegudes, de les quals l’ètnia 

han constitueix un 91,51% de la població total; la resta són d’altres ètnies menors.  

Quasi totes les ètnies tenen les seves llengües pròpies. La llengua del poble han es diu 

hànyǔ (‘parla dels han’) o zhōngwén (‘llengua de la Xina, del país del centre’). El 

concepte xinès,6 en termes generals, es refereix a les llengües de totes les ètnies, és a 

dir, al conjunt de tots els idiomes parlats als territoris de la Xina Continental i de l’illa 

de Hǎinán, de Taiwan (República de Xina), així com a Hong Kong i Macau, reintegrats 

a la Xina a finals del segle passat (República Popular de Xina), excepte l’anglès i el 

portuguès. En termes estrictes, es refereix només a les parles de l’ètnia han, i aquí 

adoptem aquest sentit estricte. Les ètnies menors parlen altres llengües no xineses, 

diferents del xinès tant tipològicament com genèticament. D’acord amb la informació 

publicada al web del Ministeri d’Educació de la Xina, les llengües parlades en aquest 

                                                   
5 Informacions basades en les dades del web del Ministeri d’Educació de la Xina (actualitzat el 10 de juny de 2015). 

Consulteu a: http://www.moe.edu.cn/jyb_sjzl/s5990/201506/t20150610_189893.html 
6 Els termes Xina i xinès ens han arribat a través del portuguès i probablement procedeixen de la primera dinastia, la 

Qin, que unificà l’imperi xinès al s. III aC. Tanmateix, els xinesos autòctons se senten més identificats amb la dinastia 
Han, que la va succeir i va coincidir amb l’auge de l’imperi romà a Occident. 
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país poden classificar-se en cinc famílies lingüístiques: la família sinotibetana, l’altaica, 

l’austronèsia, l’austroasiàtica i la indoeuropea. Dins la família sinotibetana hi ha 

quatre grups: el xinès, el tibetà-birmà, el tai-kadai (zhuàng-dòng) i el hmong-mien 

(miáo-yáo). A més, respecte a la classificació d’alguns idiomes, com ara el coreà7 i la 

llengua gin, hi ha encara discrepàncies. A continuació es mostren una taula i un mapa8 

que presenten les condicions d’aquestes famílies lingüístiques.  

Família 
lingüística 

Grups 
lingüístics 

Ètnies reconegudes oficialment i 
zones habitades pels parlants 

Percentatge de la 
població xinesa 

Família 
sinotibetana 

grup xinès 
la han, la hui i la manxú, distribuïdes 
per tot el país 

més del 90% 

grup tibetà-
birmà 

la tibetana al sud-oest, la yi al sud, la 
naxi al sud-oest... 

menys del 10% 

grup tai-kadai 
la zhuang, la buyi, la dai..., distribuïdes 
al sud 

grup hmong-
mien 

la miao, la mian, la bunu i altres 
distribuïdes al sud 

Família 
austroasiàtica 

grup mon-jemer la de’ang, la blang i la wa al sud 

Família altaica 

grup mongòlic la mongola al nord 

grup turc la uigur al nord-oest 

grup manxú-
tungús 

la manxú al nord 

Família 
austronèsia 

grup de Formosa els aborígens de Taiwan 

Família aïllada 
grup coreà 
(cháoxiǎn) 

la coreana al nord-est 

Família 
indoeuropea 

grup eslau la russa i la tadjik al nord i nord-oest 

grups romànic i 
germànic 

*els escassos descendents portuguesos 
a Macau i els habitants de Hong Kong9 

Taula 1. Divisió lingüística de la Xina 

 

                                                   
7 Hi ha lingüistes que l’inclouen en la família altaica. 
8 Imatge elaborada per l’Agència Central d’Intel·ligència dels EUA i publicada al web de biblioteques de la Universitat 

de Texas. Consulteu a: http://www.lib.utexas.edu/maps/china.html  
9 Aquestes poblacions, amb un percentatge petit d’habitants a les dues zones, no són incloses en les ètnies reconegudes 

de la Xina. 
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Figura 1. Grups etnolingüístics de la Xina  
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Així mateix, el xinès, que forma part d’un grup lingüístic dins la família sinotibetana, 

també té varietats segons la ubicació geogràfica dels parlants. Des d’aquesta 

perspectiva, poden classificar-se en els següents subgrups: el guānhuà,10 el wú, el xiāng, 

el gàn, el mǐn, el yuè (‘cantonès’) i el hakka.11 Totes aquestes varietats tenen un mateix 

origen: el xinès antic, que va evolucionar de distintes maneres a diferents zones 

geogràfiques i va interactuar amb altres idiomes al llarg de la història. Algunes han 

incorporat molts elements dels idiomes estrangers, com el guānhuà, que consta d’una 

gran quantitat de lèxic traduït del japonès (normalment són mots dels camps de la 

política, la ciència,  les humanitats, etc.) (Robertson Reynolds 1993: §6; Masini 1993: 

§1.6, §2.2), mentre que altres conserven molts trets del xinès antic, com ara el wú i el 

yuè. Les diferències entre les varietats del xinès poden ser tan grans que a vegades els 

seus parlants no es poden entendre mútuament; per exemple, un pequinès que parla 

el mandarí, o xinès nord-oriental, no pot entendre el xangaiès (un dialecte del subgrup 

wú) ni el cantonès (un dialecte del subgrup yuè), perquè tant el sistema fonètic com la 

gramàtica d’aquestes darreres dues varietats són ben diferents dels dialectes 

mandarins. En aquest sentit, podríem dir que les desigualtats entre les varietats del 

xinès són més notables que les existents entre les llengües romàniques. 

La taula 2 descriu els dominis lingüístics i les situacions socials de les diverses varietats 

del xinès. 

                                                   
10 Guānhuà significa ‘parla oficial’; era la llengua vehicular sense codificació dels governs de la Xina imperial. Es 

basava en la llengua de la cort, però s’adaptava a les diverses varietats geogràfiques. El guānhuà actual pot dividir-
se en vuit varietats: varietat nord-est, varietat de Běijīnɡ, varietat de Jìlǔ, varietat de Jiāoliáo, varietat de les planes 
centrals, varietat de Lányín, varietat de Baix Yangtze, varietat de sud-oest [Institut de Lingüística de CASS & Institut 
d’Etnologia i d’Antropologia de CASS (a.); Research Center of Language of City University of Hong Kong (ed.) 
22012/1987].  

11 Hi ha una altra classificació que divideix el xinès en deu subgrups: el guānhuà, el wú, el xiāng, el gàn, el mǐn, el yuè, 
el hakka, el jìn, el huī i el pínghuà [Institut de Lingüística de CASS & Institut d’Etnologia i d’Antropologia de CASS 
(a.); Research Center of Language of City University of Hong Kong (ed.) 22012/1987]. Com que el huī i el pínghuà 
encara són polèmics, no adoptem aquesta mena de classificació. 
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Varietats Domini lingüístic 

Població que la 
parla com a 

llengua materna 
(milions)12 

Codificació disponible 

guānhuà 

República Popular de la Xina, 
Hong Kong, Taiwan i Macau (A 

HK, Taiwan i Macau es diu 
Guóyŭ, amb el significat de la 

llengua nacional) 

898 

Sí. A la República Popular de 
la Xina s’utilitza el xinès 

simplificat, i a Hong Kong, 
Taiwan i Macau s’utilitza el 

xinès tradicional. 

wú 
meridional (sud-oriental): la 

província de Jiāngsū, Shànghǎi i 
la província de Zhèjiāng 

80,1 
S’escriuen com el xinès 

estàndard. 
mǐn 

meridional: les províncies de 
Fújiàn, Hǎinán, parts de Zhèjiāng i 

Guǎngdōng 
71,41 

yuè 
meridional: Guǎngdōng, Guǎngxī, 

Hǎinán, HK, Macau 
63 

Sí, però no disposa de 
normalització. 

xiāng 
meridional: la majoria de la 

província de Hú’nán, la Regió 
Autònoma Guǎngxī Zhuàng 

36,6 

S’escriuen com el xinès 
estàndard. 

hakka 
meridional: parts de les 

províncies de Guǎngdōng, Jiāngxī, 
Fújiàn, part de Taiwan. 

31,4 

gàn 
central i meridional: parts de les 

províncies de Jiāngxī, Hú’nán, 
Húběi, Ānhuī i Fújiàn. 

21,7 

Taula 2. Les varietats del xinès 

El mandarí a què s’ha fet referència tradicionalment és el xinès estàndard codificat, 

que es basa en la pronunciació del dialecte de Běijīng, el vocabulari dels dialectes del 

nord de la Xina i la gramàtica de les obres literàries modernes. És la llengua comuna 

de les comunitats xineses, però rep noms diferents segons el país on es parla: pǔtōnghuà 

(‘parla comuna’) a la República Popular de la Xina, guóyǔ (‘la llengua nacional’) a 

Hong Kong i Taiwan, i huáyǔ (‘llengua xinesa’) a les comunitats xineses del sud-est 

d’Àsia.  

                                                   
12  Dades recollides del web Ethnologue. Languages of the world, 18a edició. Consulteu a: 

https://www.ethnologue.com/statistics/size. 
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1.1.2 L’etimologia del mot ‘mandarí’ 

Al principi, el mot ‘mandarí’ feia referència als funcionaris o lletrats buròcrates de la 

Xina. D’acord amb l’acadèmic de Malàisia Ungku Abdul Aziz, aquest mot prové del 

terme malai menteri (‘un cortesà, un ministeri’), que va ser transcrit com a mandarim 

pels portuguesos residents al Sultanat de Malacca, els quals van voler trobar-se amb 

els alts funcionaris de la Xina d’aquesta època, pertanyents a la dinastia Míng (1368-

1644 dC) (Miller, Vandome & McBrewster 2010). Per això, el mot ‘mandarí’, referit a 

la varietat originària de l’actual xinès estàndard, el pǔtōnɡhuà (literalment ‘parla 

comuna’), també va començar a ser considerat la llengua d’aquestes persones, és a dir, 

la llengua oficial.  

1.1.3 L’ahir i l’avui del xinès 

Abans del segle XX dC, a la Xina la llengua escrita i la llengua oral van seguir dos 

sistemes diferents de gramàtica i lèxic. En la vida quotidiana, la gent parlava el báihuà, 

que era una varietat oral de la llengua xinesa no gaire diferent del xinès actual. En 

altres paraules, si parléssim amb un parlant de mandarí del segle XIX, ens podríem 

entendre mútuament sense gaire dificultats. Tot i això, s’escrivia segons un sistema 

culte denominat wényán, emprat àmpliament en tota mena d’escrits formals, literaris 

o no, com ara una carta entre amics. Va ser un instrument utilitzat exclusivament per 

la cort i pels intel·lectuals, almenys per les persones cultes, i no pas per la gent corrent. 

Si comparem el xinès amb el llatí, el báihuà venia a ser com el llatí vulgar o col·loquial 

i el wényán com el llatí culte.13  

                                                   
13 Sobre l’època exacta d’inici de la divergència entre el xinès escrit o literari i el xinès oral encara no hi ha consens. 

Entre les causes, que són molt complexes, destaca la de facilitar l’administració d’un país format per diverses 
poblacions que parlaven diferents dialectes o idiomes en la vida quotidiana. D’acord amb Dong (2014: 80), el wényán 
va basar-se en el xinès clàssic, que al seu torn va reflectir la llengua oral durant la segona meitat del primer mil·lenni 
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Encara que el xinès oral i el xinès escrit van ser dos sistemes paral·lels durant les 

darreres dinasties Míng i Qīng (1644-1912 dC), va haver-hi escriptors que van escriure 

novel·les en báihuà, com ara Shī Nài’ān de la dinastia Míng i la seva Shuǐhǔ zhuàn 

(Marge d’aigua), Wú Jìngzǐ de la dinastia Qīng i la seva Rúlín wàishǐ (Els mandarins, 

història del bosc dels lletrats), així com Cáo Xuěqín i la seva obra mestra Hónglóu mèng 

(El somni del pavelló vermell) de la dinastia Qīng (Cai & Jin 2003). 

Aquests escriptors pioners van tenir seguidors. Al començament del segle XX, a partir 

del moviment d’abolició dels establiments imperials de la Xina, alguns intel·lectuals, 

especialment els que havien estudiat a l’estranger, van començar la revolució 

lingüística denominada báihuàwén yùndòng (‘el moviment d’escriptura vernacle’). 

D’acord amb ells, havien d’abolir el sistema de wényán i calia escriure com es parlava. 

Ho van defensar amb l’objectiu d’elevar el nivell d’educació de les masses, ja que la 

separació entre la llengua oral i l’escrita havia dificultat greument l’adquisició de la 

capacitat d’escriure de la gent. Aquesta campanya va rebre el suport de la República 

de Xina, el govern legal d’aquella època. Després de l’establiment de la República 

Popular de Xina l’any 1949, el govern comunista va continuar la reforma i no va 

limitar-se a la substitució del wényán pel báihuà, sinó que va anar més enllà, 

simplificant els caràcters, amb la finalitat de facilitar l’aprenentatge de l’escriptura i 

d’eliminar l’analfabetisme, d’estandarditzar el xinès basant-se en la pronunciació del 

dialecte de Běijīng, el vocabulari dels dialectes del nord de la Xina i la gramàtica de 

les obres literàries modernes, així com d’establir el sistema de romanització de 

l’idioma xinès. Avui en dia, el xinès estandarditzat s’anomena pǔtōnghuà i el sistema 

                                                   
aC (Període de Primavera i Tardor – Dinastia Han). Després de la Dinastia Han, es va seguir utilitzant el xinès clàssic 
com a llengua literària fins als començaments del s. XX, mentre que la llengua oral no parava de divergir del xinès 
clàssic. 
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de romanització es diu pīnyīn. A més, cal tenir en compte que els caràcters simplificats 

només s’utilitzen a la República Popular de Xina i no pas a Hong Kong i a Taiwan, on 

es continuen utilitzant majoritàriament els caràcters tradicionals. 

En la taula següent presentem uns exemples dels caràcters simplificats i tradicionals.  

Simplificats Tradicionals Significats 
中国 中國 Xina 
毛泽东 毛澤東 Mao Zedong 
广东 廣東 Canton 
丑陋 醜陋 lleig, lletja 
食盐 食鹽 sal 
后来 後來 més tard, després 

Taula 3. Exemples de caràcters xinesos simplificats i tradicionals 

1.2 Introducció general del Wade-Giles, el pinyín i el tongyong pinyín 

1.2.1 La causa fonamental de l’aparició de la romanització xinesa 

L’aparició dels sistemes de romanització del xinès va ser causada principalment per 

les grans divergències entre les grafies (caràcters) i les pronúncies d’aquest idioma. 

El xinès va néixer com una llengua jeroglífica (pictogràfica), i després va anar 

incorporant els principis ideogràfic (indicatiu simple, 指事<zhǐshì>, indicatiu 

compost o indicatiu associatiu o lògic, 会意<huìyì>) i semanticofonètic (形声

<xíngshēng>).14 

Comparat amb les llengües fonografemàtiques, l’idioma xinès té avantatges per la seva 

funció ideogràfica. Cada caràcter representa un morfema, independent o no, i una

                                                   
14 Per a més informació sobre l’escriptura del xinès estàndard, podeu consultar Rovira-Esteva (2009). Respecte als 

superíndexs dels mots transcrits fonèticament que indiquen el to, vegeu §1.5.2. 
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gran quantitat d’ells poden indicar tant la pronunciació com el significat, com ara el 

‘淋’ (‘mullar’): la part esquerra (la clau) ‘氵’ indica que aquest caràcter té relació amb 

l’aigua, i la part dreta ‘林’ indica que la seva pronúncia és igual a la de ‘林’, que és 

[2lin]. D’altra banda, però, té inconvenients per a la lectura. El caràcter ‘淋’ segueix 

una regla general, però no s’aplica a tots els casos. Hi ha molts caràcters amb 

pronúncies que no tenen relació amb la morfologia; per exemple el ‘删’ (‘esborrar’), 

que ha de pronunciar-se [4t͡shɤ] segons el so del constituent ‘册’, però que de fet es 

pronuncia [1ʂan]; el ‘墅’ (‘xalet’), que ha de pronunciar-se [3je]̞ segons el so del 

constituent ‘野’, però que de fet es pronuncia [4ʂu]... Addicionalment, el xinès consta 

de molts caràcters polifònics que es pronuncien distintament segons el context i els 

caràcters amb què es combinen, com ara [3ʂəŋ.4lʮe]̞ per a ‘省略’ (‘ometre’) i [3fan.3ɕiŋ] 

per a ‘反省’ (‘reflexionar’). A més, encara que sovint es pot decidir el so d’un caràcter 

segons la pronunciació del seu constituent, s’ha de saber almenys com pronunciar-lo, 

ja que pot ser només una imatge per a alguns aprenents principiants. També hi ha una 

gran quantitat de caràcters, normalment formats per pocs traços, que no indiquen la 

pronunciació, com ara els números u, dos, tres, quatre... (一 二 三 四...). Tots aquests 

trets esmentats del xinès han plantejat moltes dificultats i molts inconvenients per als 

aprenents d’aquest idioma, fins i tot per als xinesos, els quals no poden conèixer tots 

els caràcters de la seva llengua.  

En contrast amb el xinès, les llengües romàniques són idiomes fonografemàtics. 

Normalment, si una persona ha pogut adquirir el sistema de pronunciació d’una 

llengua romànica, podrà llegir sense problemes, fins i tot podrà escriure perfectament 

si la llengua té regles de pronunciació relativament senzilles, com ara el castellà. 

Alguns trets del sistema fonètic del català central, com ara la a i la o àtones, han 

plantejat certes divergències en la relació fonema-grafia, però aquests problemes són 
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només a nivell d’escriptura, i no perjudica gaire la lectura.   

Tenint en compte tot això, podem entendre que, per alguns trets especials del xinès, i 

també per les diferències entre les llengües logogràfiques i les fonogràfiques, hi ha 

dificultats inevitables tant per als xinesos com per als estrangers que aprenen a llegir 

el xinès. Aquesta va ser la causa fonamental de l’aparició dels sistemes de romanització 

del xinès.  

1.2.2 Els primers intents de romanitzar el xinès 

L’intent de romanitzar el xinès va començar fa segles. D’acord amb Ni (1948), el 

missioner catòlic italià Mateo Ricci (1552-1610) va crear el primer sistema 

d’escriptura alfabètica del xinès l’any 1605. Després, es van proposar altres solucions 

elaborades per altres missioners religiosos destinades als estrangers que volguessin 

aprendre el xinès. Però aquests treballs no han pogut conservar-se perquè, a part dels 

missioners, no hi havia gaire occidentals que intentessin aprendre el xinès abans de 

l’any 1840, quan va esclatar la Primera Guerra de l’Opi entre la Xina i l’Imperi Britànic. 

1.2.3 El sistema Wade-Giles 

El sistema Wade-Giles va ser el primer sistema de romanització de l’idioma xinès 

reconegut i adoptat àmpliament. Es va crear a mitjan segle XIX pel diplomàtic i sinòleg 

britànic Thomas Francis Wade, i després va ser revisat i publicat per Herbert Allen 

Giles, un altre diplomàtic i sinòleg del mateix país. Aquest sistema va ser el mitjà 

principal de transcripció fonètica del xinès durant el segle XX. Encara que avui en dia 

ha estat substituït pel pinyín, es continua utilitzant a la Xina per a alguns noms 

d’organismes o d’universitats antigues, per exemple, Tsingtao Beer, Tsinghua University, 

Peking University i Soochow University, en lloc de Qingdao Beer, Qinghua University, 
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Beijing University i Suzhou University. Així mateix, hi ha alguns manlleus en anglès 

d’origen xinès que encara són vigents, com ara kungfu, T’ai-Chi-Ch’uan, Taoism, 

Chingming Festival, etc. 

1.2.4 El sistema pinyín  

El terme pinyín és el nom simplificat per a Hanyu Pinyín Fang’an, que significa 

literalment ‘mitjà de transcripció fonètica del xinès’. Des que va ser aprovat per 

l’Assemblea Popular Nacional de la Xina l’any 1958, ha estat fins avui l’únic sistema 

de romanització del xinès estàndard utilitzat a la República Popular de Xina. També 

ha rebut el reconeixement internacional, la qual cosa suposà la substitució del sistema 

Wade-Giles. A més, es fa servir en l’àmbit educatiu a països com Singapur, Malàisia i 

Filipines, on viuen molts descendents xinesos. A Taiwan, abans de l’any 2009, es va 

aplicar el Wade-Giles, el zhuyin (‘símbols per marcar sons’), el tongyong pinyín (‘sistema 

general per lletrejar els sons’); però des de l’any 2009 van ser substituïts pel pinyín, 

llevat dels casos d’antropònims de passaport i d’alguns topònims que se segueixen 

escrivint amb el Wade-Giles o el tongyong pinyín; també utilitzen el sistema de zhuyin 

en l’educació primària i als àmbits infantils.  

Cal recordar que el pinyín no és l’ortografia o el sistema de caràcters del xinès, sinó 

només la manera de transferir els sons d’aquesta llengua mitjançant l’alfabet llatí. 

Tanmateix, la seva aplicació no indica que el xinès sigui un idioma alfabètic. 

1.2.5 Diferències entre el Wade-Giles i el pinyín 

La veritat és que, basada en les pronunciacions del xinès, la tria dels signes alfabètics 

del Wade-Giles s’adiu més amb l’Alfabet Fonètic Internacional. Generalment, el Wade-

Giles va basar-se en les pronunciacions del xinès oficial de Beijing, però per a alguns 
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antropònims va basar-se en les pronunciacions dialectals més acceptades en aquell 

temps, en lloc de les de l’estàndard actual. Per exemple: Chiang Kai-shek (<Jiǎng 

Jièshí> en pinyín) i Sun Yat-sen (<Sūn Yìxiān> en pinyín) són transcrits d’acord amb 

les pronunciacions cantoneses (en guǎngdōnghuà). Al contrari, el pinyín es basa 

completament en les pronunciacions de l’estàndard. 

La taula 4 és una mostra contrastada d’alguns noms propis en els dos sistemes 

(adaptada de Julià-Muné 2009).  

Wade-Giles pinyín 

Chungkuo Zhōngguó 

Mao Tse-tung Máo Zédōng 

Teng Hsiao-p’ing Dèng Xiǎopíng 

Chiang Kai-shek Jiǎng Jièshí 

Hong Kong Xiānggǎng 

Peking Běijīng 

Kwangtung Guǎngdōng 

Kwangchow Guǎngzhōu 

Tientsin Tiānjīn 

Li Po Lǐ Bái 

Tu Fu Dù Fǔ 
4T’ai-2Chi-2Ch’uan Tàijíquán 

Taula 4. Els dos sistemes de transcripció xinesa majoritaris contrastats 

1.3 Descripció fonètica detallada dels sons vocàlics del xinès 

El nombre dels sons vocàlics del xinès ha estat una de les qüestions més discutides 

durant molt de temps. Pot variar des de 0 (Pulleyblank 1984, citat per Duanmu 

22007/2000: 36) fins a 12 (Cheng 1973: 12), segons quina teoria s’adopti. Aquí 

adoptem la proposta que s’adiu més amb el pinyín i la intuïció dels xinesos: el xinès 

estàndard consta de sis fonemes vocàlics /i/, /y/, /u/, /ɤ/ i /a/, representats 

respectivament pels símbols ortogràfics <i>, <ü>, <u>, <e> i <a> en pinyín.
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Entre aquests, /ɤ/ té quatre variants o al·òfons [ɤ], [e]̞, [ә] i [o̞] (en distribució 

complementària), i /i/, a més de [i], té dues variants o al·lòfons apicals [ɚ] i [ɨ], que 

apareixen en contextos limitats. Aquí partim d’aquests nou sons vocàlics bàsics ([i], 

[y], [u], [e]̞, [ɤ], [o̞], [ә], [ɚ], [ɨ] i [a]) i, més endavant, presentarem altres variants.  

Prenent en consideració l’elevació lingual i el lloc d’articulació, podem distribuir els 

sons vocàlics bàsics com s’indica a la taula 5. Per a la descripció següent dels sons 

vocàlics, ens basem principalment en Bonet, Lloret & Mascaró (22000/1997: §3.1), per 

a la descripció general dels sons; i en Duanmu (22007/2000: §2.10) i Lin & Wang 

(1992: §2.3), per a la part específica del xinès. 

Elevació lingual 
Anterior 

Central 
Posterior 

No arrodonit Arrodonit No arrodonit Arrodonit 

Alt i               y (ɨ) u 

Mitjà alt    

Mitjà  (e)̞ (ә), (ɚ) ɤ             (o̞) 

Mitjà baix    

Baix  a  

Taula 5. Els sons vocàlics bàsics del xinès 

1.3.1 Vocals altes 

El xinès consta de tres vocals altes, que es diferencien pel lloc d’articulació i per la 

posició dels llavis.  

[i]: vocal alta tancada anterior no arrodonida 

La vocal alta tancada anterior [i], <yi> (a la síl·laba [i] <yi>) o <i> en pinyín, 

s’articula amb la punta de la llengua recolzada contra la cara interna de les incisives 

inferiors i amb el dors de la llengua avançat i enlairat cap al paladar en la zona anterior 

de la cavitat oral, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia perquè el flux d’aire 
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surti per la boca, i no pas pel nas. Els costats de la llengua toquen fermament les 

molars superiors. Els llavis es mantenen estirats (no arrodonits) i els plecs vocals 

vibren. És equiparable a [i] del català.  

Ex.: [1i], <yī> en pinyín, amb el significat de ‘num. u’; [1tɕ͡i], <jī> ‘gall/gallina’ 

Quan aquesta vocal es troba abans d’una vocal no alta, es converteix en semivocal [j], 

representada per <y> en pinyín a l’inici d’una síl·laba i per <i> a l’interior d’una 

síl·laba. A més, la semivocal també pot trobar-se en els diftongs decreixents [aj] i [ej̞], 

representada per <i> en pinyín. 

Ex.: [1jä], <yā> ‘ànec’; [4lj̪e]̞,15 <liè> ‘fila’; [4aj], <ài> ‘estimar, amor’;  

[4mej̞], <mèi> ‘germana petita’ 

El fonema /i/ té dues variants apicals, o al·lòfons, [ɚ] i  [ɨ], que s’utilitzen per 

representar els sons que segueixen les retroflexes [ʈ͡ʂ, ʈʂ͡h, ʂ, ʐ] i les dentoalveolars [t͡s, 

t͡sh, s], respectivament; per exemple, [3ʈ͡ʂɚ], <zhǐ> ‘només, paper’, [3ts͡hɚ], <chǐ> 

‘dent, vergonya’, [2ʂɚ], <shí> ‘deu’, [4ʐɚ], <rì> ‘sol (astre)’; [4ts͡ɨ], <zì> ‘caràcter 

xinès’, [2t͡shɨ], <cí> ‘paraula’, [4sɨ], <sì> ‘quatre’.  

[y]: vocal alta tancada anterior arrodonida 

La vocal alta tancada anterior arrodonida [y], <yu> (només a les síl·labes [y] <yu> 

i [yn̪] <yun>), <u> (només després de [t͡ɕ] <j>, [tɕ͡h] <q> i [ɕ] <x>) o <ü> 

en pinyín, s’articula de la mateixa manera que [i], descrita anteriorment, però amb els 

llavis arrodonits. En altres paraules, si pronunciem [i] i després arrodonim els llavis 

                                                   
15 Sobre la qüestió de semivocals normals o curtes en diftongs, veg. §1.5.1.5. 
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sense canviar l’estat d’altres òrgans, emetrem [y].  

Ex.: [2y], <yú> ‘peix’; [3tɕ͡y], <jǔ> ‘aixecar’; [4ly̪], <lǜ> ‘verd’ 

Quan aquesta vocal apareix abans d’una vocal no alta, es converteix en la semivocal 

[ʮ], representada per <yu> en pinyín a l’inici de síl·laba i per <u> (només després 

de [tɕ͡] <j>, [t͡ɕh] <q> i [ɕ] <x>) o <ü> a l’interior de síl·laba. 

Ex.: [4ʮe]̞, <yuè> ‘lluna, mes’; [2tɕ͡ʮe]̞, <jué> ‘excavar’; [4lʮ̪e]̞, <lüè> ‘prescindir, 

envair’ 

Hi ha alguns lingüistes que divideixen aquesta variant semivocal en dos segments 

(Hartman 1944, Hsueh 1986, citats per Duanmu 22007/2000): [jw], i transcriuen les 

vocals altes [i], [u] i [y] com a [jɨ], [wɨ] i [jwɨ]. No adoptem aquesta proposta perquè 

complica tant el sistema vocàlic del xinès com la seva anàlisi. 

[u]: vocal alta tancada posterior arrodonida 

La vocal [u], <wu> (només a la síl·laba [u]) o <u> en pinyín, s’articula amb la 

punta de la llengua lleument per damunt de les genives inferiors, i el dors de la llengua 

endarrerit i molt acostat a la part posterior de la volta palatina, amb el vel del paladar 

tocant la paret faríngia perquè el flux d’aire surti per la boca, i no pas pel nas. Els 

llavis s’arrodoneixen i els plecs vocals vibren. La boca està molt tancada. És 

equiparable a [u] del català.  

Ex.: [3u], <wǔ> ‘cinc’; [4pu], <bù> ‘no’ 

Quan aquesta vocal es troba abans d’una vocal no alta, es converteix en la semivocal 

[w], representada per <w> en pinyín a l’inici d’una síl·laba i per <u> a l’interior 
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d’una síl·laba. A més, la semivocal també pot trobar-se en els dos diftongs decreixents 

[ɑw] i [o̞w], representada per <o, u> en pinyín. 

Ex.: [3wo̞], <wǒ> ‘jo’; [2kwo̞], <guó> ‘país’;  

[1mɑw], <māo> ‘gat/gata’;  [3kow̞], <ɡǒu> ‘gos/gossa’ 

1.3.2 Vocals mitjanes 

[e]̞: vocal mitjana anterior no arrodonida 

La vocal [e]̞, <e> en pinyín, s’emet amb el cos de la llengua avançat i enlairat cap al 

paladar, però una mica més endarrerit que la vocal alta [i]. No hi ha arrodoniment 

dels llavis. El flux d’aire surt per la boca i els plecs vocals vibren. Aquest so del xinès 

és més o menys igual que [e]̞ en castellà, entre [e] i [ɛ] en català.  

Pot combinar-se amb les semivocals [j] i [ʮ] per formar els diftongs [ej̞], [je]̞ i [ʮe]̞, 

o seguir les obertures formades per “consonant + [j]/[ʮ]” en síl·labes obertes.   

Ex.: [1fej̞], <fēi> ‘volar’; [3kej̞], <gěi> ‘donar’; [4je]̞, <yè> ‘fulla, nit’;  

[4ʮe]̞, <yuè> ‘lluna, mes’; [2ɕje]̞, <xié> ‘sabata’; [2ɕʮe]̞, <xué> ‘aprendre’ 

[o]̞: vocal mitjana posterior arrodonida 

En pronunciar [o]̞ del xinès, <o> en pinyín, el cos de la llengua s’endarrereix i apropa 

la part posterior al vel del paladar. Els llavis s’arrodoneixen i la boca es manté bastant 

tancada. El flux d’aire surt per la boca i els plecs vocals vibren. Similar al cas de [e]̞, 

aquesta vocal és més o menys igual que [o̞] en castellà, entre [o] i [ɔ] en català.  

Aquest so del xinès només es presenta en els diftongs [wo̞] i [ow̞], excepte en pocs 
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casos de pronunciació d’interjecció (§1.5.1.6). [wo]̞ es representa en pinyín per <wo> 

(quan forma una síl·laba oberta per si sol), <o> (després de les consonants labials [p] 

<b>, [ph] <p>, [m] <m> i [f] <f>) o per <uo> (després de consonants no 

labials); [ow̞] es representa per <ou> en pinyín. A més, és ben freqüent que redueixin 

el grau d’arrodoniment de la vocal, fins i tot la centralitzin ([ə]), especialment en una 

síl·laba no emfatitzada o en discurs ràpid.  

Ex.: [3wo]̞, <wǒ> ‘jo’; [1pwo]̞, <bō> ‘ona’; [1phwo]̞, <pō> ‘terreny pendent’; 

[1mwo]̞, <mō> ‘tocar, acariciar’; [2fwo]̞, <fó> ‘buda’; [4lwo]̞, <luò> ‘caure’; 

[1ow̞], <ōu> ‘europeu/europea’; [2low̞], <ló̪u> ‘edifici’;  

[3kow̞], <gǒu> ‘gos/gossa’ 

[ɤ]: Vocal mitjana posterior no arrodonida 

La vocal mitjana no arrodonida [ɤ], <e> en pinyín, s’articula amb el dors de la 

llengua elevat i acostat a la part posterior del vel del paladar. Els llavis no 

s’arrodoneixen i els plecs vocals vibren. En altres paraules, si pronunciem [o̞] i després 

eliminem l’arrodoniment dels llavis sense canviar les condicions d’altres òrgans, 

emetrem [ɤ]. 

Aquesta vocal pot formar una síl·laba per si sola, o segueix una consonant dental ([t], 

[th], [t͡s], [t͡sh], [s], [n] i [l]), retroflexa ([ʈ͡ʂ], [ʈ͡ʂh], [ʂ] i [ʐ]) o velar ([k], [kh] i [x]) en 

una síl·laba oberta tònica.  

Ex.: [2ɤ], <é> ‘cigne’; [4thɤ], <tè> ‘especial’; [4t͡shɤ], <cè> ‘mesurar’; 

[4ʈ͡ʂɤ], <zhè> ‘aquest/aquesta’; [2khɤ], <ké> ‘closca, tossir’ 
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[ә]: Vocal mitjana central no arrodonida 

La vocal mitjana central no arrodonida [ә] (<e> en pinyín), la vocal neutra o schwa, 

pot precedir [n] i [ŋ] (<n> i <ng> en pinyín) en una síl·laba tancada, o trobar-se 

en síl·labes obertes i febles. Per això, podem considerar-la una variant (això és, un 

al·lòfon) de la vocal [ɤ] en contacte amb la nasal dental o velar que la segueix. 

Ex.: [2mәn], <mén> ‘porta’; [4mәŋ], <mèng> ‘somni’; [tə] ([də]), <de> ‘de’ 

De fet, en un discurs ràpid, la [ә] pot aparèixer en més casos que com a mer al·lòfon 

de [ɤ], ja que pot ser la variant feble de /a/ i /o̞/ en posicions no emfatitzades i amb 

to neutre mitjà, com mostren els exemples següents (Duanmu 22007/2000: §4.5; 2011: 

§3): 

[3xɑw.pä], <hǎoba> ‘bé’ [3xɑw.pə];  

[3kho̞w.taj], <kǒudai> ‘butxaca’ [3kho̞w.təj]; 

[4ti.fɑŋ], <dìfanɡ> ‘lloc’ [4ti.fəŋ] ~ [4ti.fə]̃;  

[4khan̪.wo]̞, <kànwo> ‘mirar-me’ [4khan̪.wə]; 

[4tɕ͡jɛn̪̞.kwo]̞, <jiànɡuo> ‘anar vist’ [4tɕ͡jɛn̪̞.kwə];  

[3xɑw.wa], <hǎowa> ‘Molt bé!’ [3xɑw.wə] ~ [3xɑw.ə]; 

[3lɑw.lɑw], <lǎolao> ‘àvia materna’ [3lɑw.ləw];  

[4mu.tow̞], <mùtou> ‘fusta’ [4mu.təw] 

1.3.3 Vocal baixa 

En xinès hi ha només una vocal baixa bàsica: [a]. Pot formar una síl·laba per si sola o 

seguir una consonant. Com mostra la taula 6, la seva pronúncia pot variar en diferents 

graus segons el context (Xu 1980):  
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Variants Exemples Pinyín Significats Contextos 

[ä] 

[1ä] <ā> ai (interj.) 

síl·labes obertes [4pä] <bà> pare 

[1mä] <mā> mare 

[ɑ] 
[4tɑw] <dào> arribar 

síl·labes tancades, abans de [w] o [ŋ] 
[1pɑŋ] <bānɡ> ajudar 

[a] 
[3kaj] <gǎi> corregir síl·labes tancades, abans de [n] o [j] i no 

després d’una alveolopalatal [1san] <sān> tres 

[ɛ]̞16 
[1jɛn̞] <yān> fum, inundar síl·labes tancades, entre la semivocal [j] i la 

nasal [n]  [1ɕjɛn̞] <xiān> fresc 

[ɐ] 
[2ʮɐn] <yuán> rodó, jardí 

síl·labes tancades, entre la semivocal [ʮ] i la 
nasal [n] [3ɕʮɐn] <xuǎn> 

triar, 
seleccionar 

Taula 6. Les variants de la vocal baixa [a] 

1.3.4 Vocals apicals 

En xinès estàndard hi ha dos sons peculiars representats per <i> en pinyín, que 

apareixen en contextos limitats. Un segueix els sons [t͡s], [t͡sh] i [s] (<z>, <c> i <s> 

en pinyín) i l’altre segueix els sons [ʈ͡ʂ], [ʈ͡ʂh], [ʂ] i [ʐ] (<zh>, <ch>, <sh> i <r> 

en pinyín). Com que aquestes dues vocals estan en distribució complementària amb la 

vocal alta anterior [i], en el sistema pinyín les representen amb <i> tenint en compte 

el principi d’economia de símbols. D’acord amb Chao (1948), són dues variants 

realitzades amb una prolongació vocàlica de la consonant precedent (fricatives 

sil·làbiques). En concret, quan segueix els sons [t͡s], [t͡sh] i [s], la prolongació té una 

qualitat de brunzit, com un so [z] prolongat similar a s sonor prolongat en català; 

quan segueix els retroflexos [ʈ͡ʂ], [ʈ͡ʂh], [ʂ] i [ʐ], és un so [ʐ] vocalitzat, és a dir, l’àpex 

de la llengua s’apropa però no toca el paladar, i per tant no es produeix tanta fricció 

com en el so consonàntic.  

Pel que fa als símbols de transcripció que els representen, hi ha diferents opinions. 

                                                   
16 També se sol representar amb el símbol [æ]. 
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D’una banda, hi ha lingüistes, com ara Duanmu (22007/2000: §2.9), que els 

consideren sons sil·làbics, i per tant els transcriuen amb els símbols [z]̩ i [ʐ]̩ 

respectivament. El so [z]̩ combina amb les tres consonants alveolars [t͡s], [t͡sh], [s] i el 

so [ʐ]̩ combina amb les quatre consonants retroflexes [ʈ͡ʂ], [ʈ͡ʂh], [ʂ] i [ʐ]. El diacrític 

[ ]̩ indica que són sil·làbics, és a dir, que els dos sons es produeixen amb menys fricció 

i funcionen com a vocals, i no pas com a consonants. Aquí no adoptem aquesta 

proposta perquè podria causar confusió amb les consonants corresponents [z] i [ʐ] 

(veg. els exemples següents).  

Ex.: [4ts͡z]̩, <zì> ‘caràcter xinès’; [4ʐʐ]̩, <rì> ‘sol (astre)’ 

D’altra banda, d’acord amb Chao (1980: 25), aquests dos sons formen part d’un grup 

de vocals peculiars però molt freqüents en mandarí i en altres llengües xineses: [ɿ], 

[ʅ], [ʮ] i [ʯ],17 les quals no es distingeixen per les condicions del dors de la llengua, 

sinó per les posicions de l’àpex. Per això, les anomenen ‘vocals apicals’. El so [ɿ] 

correspon al [z]̩ i el so [ʅ] correspon al [ʐ]̩. No adoptem tampoc aquesta proposta 

perquè aquests símbols són utilitzats només en l’àmbit del xinès, i actualment no són 

acceptats a l’AFI.  

Una altra proposta és considerar que la vocal retroflexa és una [i] centralitzada: [ɨ] 

(Cheng 1973); d’aquesta manera, la variant dental podria representar-se com [ɨ]̪. 

De fet, si repassem els sons de l’anglès nord-americà, observarem que té un so vocàlic 

similar al que en xinès es representa per [z]̩ i [ɿ]. Es tracta del so [ɚ] ([ɝ]) en mots 

com [ˈedɪt.ɚ] (editor ‘editor/curador’), [ˈdɪn.ɚ] (dinner ‘sopar’) o [ˈsɝ] (sir ‘senyor’). El 

diacrític [ ]˞ indica la qualitat de vocal rotacitzada —o apicopalatalitzada—: l’àpex 

                                                   
17 El so [ʯ] no existeix en mandarí, però sí en algunes altres llengües xineses, com el xangaiès. 



1.3 Descripció fonètica detallada dels sons vocàlics del xinès 

27 
 

de la llengua s’eleva i s’apropa cap al paladar. Aquest so segueix les consonants 

retroflexes [ʈ͡ʂ], [ʈ͡ʂh], [ʂ] i [ʐ] en xinès.  

Com hem avançat més amunt, en aquest treball hem decidit fer servir el símbol [ɨ] 

per representar la vocal que es troba després de les dentals [t͡s], [t͡sh] i [s]. 

Ex.: [4ts͡ɨ], <zì> ‘caràcter xinès’; [2t͡shɨ], <cí> ‘paraula’; [4sɨ], <sì> ‘quatre’; 

[1ʈ͡ʂɚ.2ʈʂ͡hɚ], <zhīchí> ‘suportar, defensar’; [2ʂɚ], <shí> ‘deu’ 

Les figures de raigs X següents són una il·lustració dels llocs i de les maneres 

d’articulació de la vocal apicodentoalveolar [ɨ] (esquerra) i la vocal apicopalatal/ 

retroflexa [ɚ] (dreta) d’un parlant pequinès de mandarí. Les línies contínues indiquen 

les posicions de l’àpex i del predors de la llengua, mentre que les línies més clares 

indiquen les posicions dels costats de la llengua en els palatogrames. 

 
La vocal apicodentoalveolar [ɨ] La vocal apicopalatal/retroflexa [ɚ] 

Figura 2. Les vocals apicals del xinès 
(Imatges extretes de Lee-Kim 2014,18  

que al seu torn adapten les figures de Zhou & Wu 1963: 34-35) 

1.3.5 Rotacització a final de mot 

En algunes varietats xineses de la part nord de la Xina, especialment el pequinès, és 

                                                   
18 Aquest autor proposa que els dos segments del xinès són aproximants dental [ɹ]̪ i retroflex [ɻ]. 
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molt habitual l’articulació secundària retroflexa [ɚ] a final de mot (儿化音, <érhuà 

yīn> ‘el so rotacitzat’, normalment representada amb el símbol <r> en pinyín). 

D’acord amb Duanmu (22007/2000: 212), aquest matís articulatori no forma una 

síl·laba, per si sol o amb el segment precedent, sinó que es fusiona amb la síl·laba a la 

qual s’adjunta. Segons aquest autor, històricament és una mena de ‘sufix diminutiu’, 

que té actualment més valor estilístic que gramatical i que de fet s’acosta més al 

concepte de les ‘r-colored vowels’ que al d’un morfema sufixal pronunciat [ɚ], el qual 

indica el moviment retroflex de l’àpex de la llengua (Coronal-[+retroflex]) (Duanmu 

22007/2000: §9.8).19 Duanmu mateix reconeix que, tot i la importància del tret per a 

la descripció del dialecte septentrional, és un aspecte secundari i irrellevant, del tot 

prescindible, per a un parlant d’estàndard que no disposi d’aquesta articulació 

específica per motius de procedència geolectal.  

Ex.: [4ɚ], <èr> ‘dos/dues’; [1i.3tjɚ], <yīdiǎnr> ‘una mica’  

1.4 Descripció fonètica detallada dels sons consonàntics del xinès 

El xinès té els següents sons consonàntics bàsics (fonemes): 

Mode 
d’articulació 

Labial Dental 
(dentoalveolars) 

Retroflex 
(apicopalatal) 

Alveolopalatal Velar 
Bilabial Labiodental 

Oclusius p ph 
 

t th   k kh 

Africats   t͡s t͡sh ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ t͡ɕ t͡ɕʰ  
Fricatius  f s ʂ ʐ ɕ x  
Nasals m  n̪   ŋ 
Lateral   l ̪    

Aproximants         (ɻ) j ʮ w 

Taula 7. Els fonemes consonàntics del xinès

                                                   
19 Per a més explicacions sobre el sufix i més exemples, veg. Duanmu (22007/2000: §9; 2009: §5.4). 
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Des del punt de vista del mode d’articulació, les consonants xineses tenen tres sèries 

d’obstruents: oclusives, fricatives i africades, i unes altres tres sèries de sonants: nasals, 

laterals i aproximants (semivocals). 

Tres tipus d’oclusives: 

El contrast entre oclusives aspirades i no aspirades dins d’una parella existeix en xinès 

i anglès, però no en català ni en espanyol, en què, en canvi, existeix un contrast entre 

les oclusives sordes i les sonores no aspirades. Per als xinesos, l’anglès és més fàcil que 

el català i l’espanyol a nivell fonètic, perquè no tenen gaire problemes per distingir 

les oclusives aspirades i no aspirades, però sí que tenen moltes dificultats per 

diferenciar les oclusives sordes i sonores, ja que això no forma part dels contrastos 

fonemàtics del xinès estàndard. Encara que en xinès hi ha ocasions en què es 

pronuncien les oclusives sordes com a sonores en certs contextos (en una síl·laba feble 

intervocàlica, com en [1kɤ.gə], <gēge> ‘germà gran’), és un fenomen idiosincràtic 

que varia entre persones i situacions de discurs (parla ràpida o parla lenta); no forma 

part, per tant, de les regles sistemàtiques del xinès. És com el cas en què els 

castellanoparlants tenen dificultats per pronunciar la s sonora [z], encara que aquesta 

pot trobar-se en la parla real per assimilació de sonoritat (com a desde [ˈdez̞ðe]̞ ‘des 

de’) (Prieto 2004: 302). 

La característica més distingible de les oclusives aspirades és la “bafada” que surt per 

la boca després de la desclosió corresponent, just abans d’iniciar-se l’activitat glòtica 

per a l’articulació de la vocal següent. En concret, durant el bloqueig abans de la 

desclosió, la glotis està oberta. Per emetre una oclusiva no aspirada, la glotis es tanca 

quasi en el mateix moment de la desclosió i just després els plecs glotals vibren per 

emetre el so següent. Al contrari, per emetre una oclusiva aspirada, la glotis no es 
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tanca simultàniament amb la desclosió, sinó que es manté oberta durant un moment 

molt curt perquè surti un flux sobtat d’aire i es produeixi fricció. La figura següent 

adaptada de Wu (1992: 64) mostra aquests processos físics:  

 

Figura 3. Activitats glòtiques dels sons oclusius sords aspirats i no aspirats 

Els tres tipus d’oclusives també presenten diferències en els resultats d’anàlisi del 

moment d’engegada laríngia (MEL o Voice/Larynx Onset Time, VOT o LOT en anglès), 

que és el temps que transcorre entre la desclosió i l’inici de la vibració dels plecs vocals; 

per exemple, el MEL per a la síl·laba [pa] és el temps entre el moment de separar els 

dos llavis i l’inici de l’emissió de [a] (Julià i Muné 1981). 

Una oclusiva sonora té un MEL negatiu, que és inferior a zero. Això significa que els 

plecs vocals comencen a vibrar abans que s’alliberi l’oclusió. En el cas d’una oclusiva 

completament sonora, el MEL coincideix amb l’inici de l’oclusiva; si és una oclusiva 

parcialment sonora, com les [b, d, ɡ] a posició inicial en anglès, la sonoritat comença 

en algun moment durant el tancament (oclusió, bloqueig) de la consonant. 
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Una oclusiva sorda no aspirada, a vegades anomenada oclusiva tènue, té un MEL igual 

a zero, la qual cosa significa que la vocalització d’un so sonant que la segueix (com 

ara una vocal) comença aproximadament quan s’allibera l’oclusió.  

Una oclusiva aspirada seguida d’una sonant té un MEL positiu, és a dir, entre el 

moment de separació dels llavis i la vibració dels plecs glòtics, hi ha un interval 

perceptible. La longitud del MEL en aquests casos és una mesura pràctica de l’aspiració: 

quant més gran és el MEL, més forta és l’aspiració. Per exemple, d’acord amb Taehong 

& Ladefoged (1999), en alguns idiomes en què hi ha més de dos categories d’oclusives 

(apache, hupa, navajo, tlingit), la [k] no aspirada sol tenir un MEL de 28-45 ms, la [k’] 

aspirada té un MEL de 60-94 ms, i la [kʰ] aspirada fortament té un MEL de 80-154 ms. 

La figura 4, extreta de Julià-Muné (2005: 75), és una il·lustració de la relació fonació-

articulació en una combinació de “oclusiva bilabial + vocal”, que es dona en català i 

anglès.  

 

Figura 4. Relació fonació-articulació en una combinació “oclusiva bilabial + vocal” 

A continuació, es presenten les descripcions de totes les consonants del xinès 
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estàndard. (Ens basem en Bonet, Lloret & Mascaró 22000/1997: §3.2 - §3.8, per a les 

descripcions generals dels sons, i en Duanmu 22007/2000: §2.6 - §2.8, per a la part 

específica del xinès.) 

1.4.1 Obstruents oclusives 

El xinès té tres parelles d’oclusives: [ph]/[p], [th]/[t] i [kh]/[k]. Els dos membres de 

cada parella es distingeixen per l’aspiració i només apareixen a l’obertura d’una 

síl·laba.  

[ph]/[p]: oclusiva oral bilabial sorda aspirada (<p> en pinyín)/oclusiva oral 

bilabial sorda no aspirada (<b> en pinyín) 

Les dues oclusives bilabials sordes s’emeten mitjançant l’obstrucció total del flux d’aire 

a la cavitat oral produïda pel contacte entre els dos llavis mentre que el vel del paladar 

toca la paret faríngia. Durant el període de retenció de l’aire no hi ha activitat glòtica 

i la llengua, aleshores, adopta la configuració articulatòria del so següent. A les 

cavitats oral i faríngia augmenta la pressió supraglòtica i en obrir-se l’oclusió es 

produeix una explosió. No hi ha vibració dels plecs glòtics. El so no aspirat és 

equiparable a [p] del català, mentre que l’aspirat, que no existeix en català, incorpora 

en el moment de l’explosió una sortida del flux d’aire amb lleu fricció a través d’una 

gran obertura glotal. 

Ex.: [4phä], <pà> ‘por’; [1phiŋ.1phɑŋ], <pīngpāng> ‘tennis de taula’; 

[4pä], <bà> ‘pare’; [1piŋ], <bīng> ‘gel, soldat’ 

[th]/[t]: oclusiva oral dental sorda aspirada (<t> en pinyín)/ oclusiva oral dental 

sorda no aspirada (<d> en pinyín) 
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Les dues oclusives dentals sordes s’articulen amb el contacte complet entre l’àpex 

lingual i la part interior de les incisives superiors, i l’obstrucció del flux d’aire en la 

cavitat oral. Durant el període de retenció de l’aire no hi ha activitat glòtica i la llengua, 

aleshores, adopta la configuració articulatòria del so següent. A les cavitats oral i 

faríngia augmenta la pressió supraglòtica i en obrir-se l’oclusió es produeix una 

explosió. No hi ha vibració dels plecs glòtics. El so no aspirat és semblant a [t] del 

català, mentre que l’aspirat, absent en català, incorpora en el moment de l’explosió 

una sortida del flux d’aire amb lleu fricció a través d’una gran obertura glotal. 

Ex.: [1thä], <tā> ‘ella/ella’; [2than], <tán> ‘conversar’; 

[4tä], <dà> ‘gran’; [4tan], <dàn> ‘ou’ 

[kh]/[k]: oclusiva oral velar sorda aspirada (<k> en pinyín)/ oclusiva oral velar 

sorda no aspirada (<g> en pinyín) 

Les dues oclusives velars sordes es realitzen amb el contacte entre la zona velar i el 

postdors de la llengua, i l’obstrucció del flux d’aire en la cavitat vocal, mentre que 

l’àpex lingual es troba abaixat i acostat a les genives inferiors, i els costats linguals 

toquen les molars superiors. Durant el període de retenció de l’aire no hi ha activitat 

glòtica i a la cavitat faríngia augmenta la pressió supraglòtica, de manera que en obrir-

se l’oclusió es produeix una explosió. Els plecs glòtics no vibren. El so no aspirat és 

semblant a [k] del català, mentre que l’aspirat, absent en català, incorpora en el 

moment de l’explosió una sortida del flux d’aire amb lleu fricció a través d’una gran 

obertura glotal.  

Ex.: [4khɤ], <kè> ‘classe’; [4khan], <kàn> ‘veure’;                          

[1kɤ], <ɡē> ‘germà gran’; [1kwan], <guān> ‘tancar’ 
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Cal mencionar que les tres oclusives no aspirades [p], [t] i [k], per bé que són sordes, 

es poden pronunciar com a sonores [b], [d] i [g], respectivament, en síl·labes no 

emfatitzades (amb to neutre mitjà, per exemple) i en posició intervocàlica, com en 

[3t͡swej̞.bä], <zuǐba> ‘boca’; [4tä.də], <dàde> ‘(més) gran, (més) gros’;      

[1kɤ.gə], <gēge> ‘germà gran’. 

1.4.2 Obstruents fricatives  

El xinès té sis fricatives, que apareixen només a l’obertura d’una síl·laba. Les descrivim 

detalladament a continuació: 

[f]: fricativa labiodental sorda (<f> en pinyín) 

La fricativa labiodental sorda s’emet amb constricció del flux d’aire a la cavitat oral 

produïda entre les incisives superiors i el llavi inferior, amb el vel del paladar tocant 

la paret faríngia i sense vibració dels plecs glòtics. L’aire rebota contra les dents, per 

això el flux d’aire que surt crea turbulència (és un so estrident, per tant), però de poca 

intensitat (no és, per tant, un so sibilant). És equiparable a [f] del català. 

Ex.: [2fä], <fá> ‘multar’; [2fɑŋ], <fáng> ‘casa’ 

[s]: fricativa laminodental sorda 

La fricativa dental sorda, en concret laminodental, es realitza sense vibració dels plecs 

glòtics, i amb l’apropament de l’àpex de la llengua cap a les dents inferiors i el predors 

a les incisives superiors (Huang 1969: 13, Duanmu 22007/2000: 25). El flux d’aire 

surt per l’obertura estreta entre la llengua i les dents creant una turbulència de gran 

intensitat perquè l’aire rebota contra la llengua; és, per tant, un so estrident i sibilant. 

És semblant al so alveolar [s] del català. 
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Ex.: [3sɨ], <sǐ> ‘morir’; [1san], <sān> ‘tres’ 

[ʂ]: fricativa retroflexa sorda 

En l’articulació de la fricativa retroflexa sorda, la part anterior de la llengua s’eleva i 

l’àpex s’aproxima a la zona postalveolar, mentre que el flux d’aire surt per l’obertura 

estreta entre la llengua i aquesta zona. Els plecs glòtics no vibren. El flux d’aire que 

surt crea turbulència perquè l’aire rebota contra la llengua; per tant, és un so estrident. 

A més, a causa de la gran intensitat de la turbulència que produeix la sortida de l’aire 

a l’exterior a través del canal estret format, aquest so fricatiu també és sibilant.   

Ex.: [1ʂä], <shā> ‘matar’; [4ʂɑŋ], <shàng> ‘pujar’ 

[ʐ] (ɻ): fricativa retroflexa sonora (o aproximant retroflexa) 

L’articulació de la fricativa retroflexa sonora, és com la de la corresponent sorda [ʂ] 

però amb vibració dels plecs glòtics. Per tant, també és un so estrident i sibilant. Com 

que aquesta consonant normalment presenta una fricció molt lleugera, fins i tot 

imperceptible, també es considera una aproximant i es representa amb el símbol [ɻ]. 

Ex.: [4ʐɚ], <rì> ‘sol (astre)’; [2ʐən], <rén> ‘ser humà, persona, gent, poble’ 

[ɕ]: fricativa alveolopalatal sorda 

La fricativa alveolopalatal sorda s’emet sense vibració dels plecs glòtics i amb 

constricció del flux d’aire a la cavitat oral causada per l’apropament del predors i dors 

linguals cap a la cornisa alveolar i l’inici de la zona palatal, mentre l’àpex de la llengua 

toca les dents inferiors (Huang 1969: 16). Aquest so, igual que [s] i [ʂ], és una fricativa 

sibilant a causa de la gran intensitat de la turbulència que produeix la sortida de l’aire 
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a l’exterior a través del canal estret format.  

Aquest so només apareix abans de les vocals i semivocals [i], [y], [j] i [ʮ]. És el so 

que sovint trobem en català com a al·lòfon del fonema /s/ en posició final després de 

lateral palatal, especialment en el català central gironí, com en el mot ulls. 

Ex.: [1ɕi], <xī> ‘oest’; [4ɕjɑŋ], <xiàng> ‘elefant’;                         

[4ɕy], <xù> ‘pròleg’; [3ɕʮɐn], <xuǎn> ‘triar, seleccionar’ 

[x]: fricativa velar sorda 

En l’articulació de la fricativa velar sorda, el postdors de la llengua s’eleva i s’apropa 

a la zona velar, i d’aquesta manera es produeix fricció de l’aire quan surt pel canal 

format en aquesta zona, mentre que la llengua es troba en posició plana. El canal que 

es forma per a la sortida de l’aire és més ample que en el cas de les sibilants i, per tant, 

l’aire surt sense una gran turbulència; com a resultat, no se li apliquen els termes 

sibilant ni estrident.  

Ex.: [2xɤ], <hé> ‘riu (corrent d’aigua)’; [2xan̪], <hán> ‘fred’ 

Cal remarcar que quan aquesta fricativa va seguida de la vocal posterior [u] o la 

semivocal [w], es converteix en la fricativa uvular [χ] per l’efecte d’assimilació 

anticipatòria o regressiva.  

Ex.: [2χu], <hú> ‘llac’; [2χwɑŋ], <huáng> ‘groc/groga’ 

1.4.3 Obstruents africades 

El xinès té sis africades, que apareixen només a l’obertura d’una síl·laba. Les descrivim 

detalladament a continuació: 
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[t͡sh]/[t͡s]: africada laminodental sorda aspirada/africada laminodental sorda no 

aspirada 

Les africades dentals sordes, en concret laminodentals, s’emeten amb una oclusió 

seguida d’una constricció del flux d’aire produïdes pel contacte entre l’àpex de la 

llengua i les dents inferiors i del predors amb les incisives superiors, sense variar el 

punt d’articulació, com en totes les africades. Durant aquest procés, el vel del paladar 

toca la paret faríngia i els plecs glòtics no vibren. L’aspirada incorpora una lleu fricció 

glòtica just abans de l’articulació de la vocal.  

Ex.: [2t͡shɨ], <cí> ‘paraula’; [1ts͡hä], <cā> ‘fregar’; [4ts͡ɨ], <zì> ‘caràcter xinès’;  

[4ts͡aj], <zài> ‘ser, estar’ 

Cal remarcar que l’africada no aspirada pot pronunciar-se com a sonora [d͡z] en una 

síl·laba no emfatitzada (amb to neutre mitjà, per exemple) i en posició intervocàlica, 

com ara 柱子  [4ʈ͡ʂu.d͡zɨ], <zhùzi> ‘columna’; 孩子  [2xaj.d͡zɨ], <háizi> ‘nene, 

fill/filla’. Les africades laminodentals no aspirades del xinès són semblants a les 

africades alveolars [t͡s] i [d͡z] del català, que s’articulen lleument més endarrerides. 

[ʈ͡ʂh]/[ʈ͡ʂ]: africada retroflexa sorda aspirada/africada retroflexa sorda no aspirada 

Les africades retroflexes sordes s’emeten amb dues configuracions articulatòries 

successives: una d’oclusió i una de constricció. L’àpex de la llengua s’eleva cap amunt 

fins a tocar la part postalveolar, i d’aquesta manera es produeix una oclusió seguida 

d’una constricció d’aire a la cavitat oral. Durant aquest procés, el vel del paladar toca 

la paret faríngia i els plecs glòtics no vibren. L’aspirada incorpora una lleu fricció 

glòtica just abans de l’articulació de la vocal.  
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Ex.: [1ʈ͡ʂhɚ], <chī> ‘menjar’; [2ʈ͡ʂhɑŋ], <cháng> ‘llarg/llarga’; 

[2ʈʂ͡ɚ], <zhí> ‘recte’; [1ʈ͡ʂɑŋ], <zhāng> ‘capítol’ 

Cal remarcar que l’africada no aspirada pot pronunciar-se com a sonora [ɖʐ͡] en una 

síl·laba no emfatitzada (amb to neutre mitjà, per exemple) i en posició intervocàlica, 

com ara [1ɕje.̞ɖ͡ʐə], <xiēzhe> ‘descansant’; [4khan̪.ɖ͡ʐə], <kànzhe> ‘mirant’.  

[t͡ɕh]/[t͡ɕ]: africada alveolopalatal sorda aspirada/africada alveolopalatal sorda no 

aspirada 

Les africades alveolopalatals sordes s’emeten amb dues configuracions articulatòries 

successives, una d’oclusió i una de constricció. El predors i dors linguals s’eleven fins 

a tocar la cornisa alveolar i l’inici de la zona palatal i d’aquesta manera es produeix 

una oclusió seguida d’una constricció del flux d’aire a la cavitat oral, mentre l’àpex de 

la llengua toca les dents inferiors (Huang 1969: 16). L’aspirada incorpora una lleu 

fricció glòtica just abans de l’articulació de la vocal. 

Aquests dos sons africats només precedeixen les vocals i semivocals [i], [y], [j] i [ʮ]. 

El no aspirat també el trobem sovint en català com a al·lòfon del fonema /s/ en posició 

final després de nasal palatal, especialment en el català central gironí, com en el mot 

anys.  

Ex.: [1t͡ɕhi], <qī> ‘número set’; [2t͡ɕhjɑŋ], <qiáng> ‘paret’; 

[4t͡ɕhy], <qù> ‘anar’; [4t͡ɕhʮɐn̪], <quàn> ‘persuadir’; 

[1t͡ɕi], <jī> ‘gall/gallina’; [3t͡ɕjɛn̪̞], <jiǎn> ‘restar, sostreure’; 

[3t͡ɕy], <jǔ> ‘aixecar’; [4t͡ɕʮɐn̪], <juàn> ‘volum (d’un llibre)’ 

Com les africades retroflexes, la [tɕ͡] pot sonoritzar-se en una síl·laba no emfatitzada 
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(amb to neutre mitjà, per exemple) i, com sol succeir amb aquestes obstruents, en un 

context intervocàlic, com ara [3ʂwej̞.dʑ͡jɑwˈ4ɕjɛn̪̞], <shuǐjiǎo xiàn> ‘farciment de 

raviolis xinesos’; [3xɑw.dʑ͡iˈ4kɤ], <hǎo jǐ gè> ‘diversos/diverses’. 

1.4.4 Sonants nasals 

[m]: nasal bilabial sonora 

La nasal bilabial sonora es produeix amb una obstrucció total del flux d’aire produïda 

pel contacte entre els dos llavis. El vel del paladar se separa de la paret faríngia i l’aire; 

per això, surt exclusivament pel nas. Al mateix temps, els plecs glòtics vibren. És 

equiparable a [m] del català. 

Ex.: [1mä.mä], <māma> ‘mare’; [4mej̞.mej̞], <mèimei> ‘germana petita’ 

[n̪]: nasal apicodental sonora 

En l’articulació de la nasal apicodental sonora, l’àpex de la llengua contacta amb la 

part interior de les incisives superiors i els plecs glòtics vibren. El vel del paladar se 

separa de la paret faríngia i l’aire surt pel nas. És equiparable a la variant dental [n̪] 

del català, que emergeix per assimilació de lloc d’articulació, com a antic. 

Ex.: [2n̪an̪], <nán> ‘difícil, masculí’; [4n̪ej̞.4pu], <nèibù> ‘interior’ 

[ŋ]: nasal velar sonora 

En l’articulació de la nasal velar sonora els plecs glòtics vibren i el dors lingual 

contacta amb el vel del paladar, mentre que l’àpex i la làmina de la llengua es troben 

abaixats. Aquest so només apareix en la coda d’una síl·laba. És equiparable a [ŋ] del 

català, que emergeix a causa de l’assimilació de lloc d’articulació, com a trencar. 
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Ex.: [2mɑŋ], <máng> ‘enfeinat/enfeinada’;  

[1kɑŋ.1kɑŋ], <gānggāng> ‘fa una estona’ 

1.4.5 Sonant lateral 

[l]̪: lateral apicodental sonora 

La lateral dental sonora, en concret apicodental, es produeix amb la vibració dels plecs 

glòtics i el contacte entre l’àpex de la llengua i la zona dental, mentre que l’aire surt 

per ambdós costats de la llengua. A diferència de la variant dental del català ([ɫ]̪), la 

lateral apicodental del xinès no és velaritzada. 

Ex.: [2la̪n̪], <lán> ‘blau/blava’; [4le̪j̞], <lèi> ‘cansat/cansada’ 

1.4.6 Sonants aproximants 

[j]: aproximant (semivocal) palatal sonora 

Aquesta aproximant palatal, també anomenada semivocal, és la variant consonàntica 

de la vocal [i] quan precedeix o segueix una vocal no alta. S’articula amb una 

constricció feble del dors lingual i de la zona palatal, de grau intermedi entre els de 

[i] i [ʒ]. Els plecs glòtics vibren. És equiparable a [j] del català. 

Ex.: [4jɛn̪̞.2fan̪], <yànfán> ‘fastiguejar’; [3aj], <ǎi> ‘baix/baixa’ 

[w]: aproximant (semivocal) labiovelar sonora 

Aquesta aproximant labiovelar, també anomenada semivocal, és la variant 

consonàntica de la vocal [u] quan precedeix o segueix una vocal no alta. S’articula 

amb una constricció feble del dors lingual i de la zona velar, de grau intermedi entre
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els de [u] i [ɣ]. Els plecs glòtics vibren. És equiparable a [w] del català. 

Ex.: [4wən̪], <wèn> ‘preguntar’; [1ow̞.1ʈ͡ʂo̞w], <ōuzhōu> ‘Europa, europeu/europea’ 

[ʮ]: aproximant (semivocal) labiopalatal sonora 

L’aproximant labiopalatal, també anomenada semivocal, és la variant consonàntica de 

la vocal [y] quan precedeix una vocal no alta. S’articula amb l’apropament del dors 

de la llengua a la zona palatal. Els llavis estan arrodonits i els plecs glòtics vibren.  

Ex.: [4ʮe.̞lj̪ɑŋ], <yuèliang> ‘lluna’;  

[2tɕ͡hʮɐn̪.4mjɛn̪̞], <quánmiàn> ‘complet/completa’ 

1.5 Descripció suprasegmental sil·làbica del xinès 

La descripció suprasegmental del xinès comprèn l’estructura sil·làbica, els tons i 

l’accentuació.  

1.5.1 La síl·laba i la sil·labificació del xinès 

1.5.1.1  El model de l’estructura sil·làbica del xinès 

Comparat amb el català (C0-2VC0-3) i l’espanyol (C0-2VC0-2), el xinès té una estructura 

sil·làbica més simple, però presenta algunes característiques peculiars que no 

existeixen en català ni en espanyol ni en anglès, les quals han causat discrepàncies 

sobre la manera d’interpretar l’estructura interna de les síl·labes en xinès.  

La teoria tradicional diu sobre l’estructura del xinès (veg., entre altres, Chao 1968: 

§1.3.1 - §1.3.3, Duanmu 22007/2000: §4, Lin 2007: §5) que una síl·laba del xinès es 

divideix en dues parts: l’inicial (opcional, 声母, <shēngmǔ>) i el final (obligatori, 韵
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母 , <yùnmǔ>). L’inicial pot ser una consonant o Ø (zero inicial, 零 声母 , 

<língshēngmǔ>); el final pot contenir una semivocal (glide o medial en els originals) 

[j]/[w]/[ʮ] (opcional, 韵头/介母/介音，<yùntóu>/<jièmǔ>/<jièyīn>), una 

vocal principal (obligatòria, 韵腹, <yùnfù>) i un element terminal (opcional, un dels 

sons [j], [w], [n̪] i [ŋ], 韵尾, <yùnwěi>); la vocal principal i l’element terminal 

formen la rima de la síl·laba. Per això, l’estructura sil·làbica del xinès és del tipus C0-

1S0-1VS0-1 o C0-1S0-1VC0-1 (C=consonant, S=semivocal, V=vocal). La il·lustrem amb les 

figures següents: 

 

 

Figura 5. Estructura sil·làbica tradicional del xinès 

Aquesta proposta s’ha basat en la teoria fonològica tradicional del xinès, 

principalment en els diccionaris de rimes de diferents dinasties de la Xina Antiga, com 

ara el <qiēyùn>, 切韵 (‘tallar les rimes’), que interpreten la pronunciació d’un 

caràcter amb dos altres caràcters, un assenyalant l’inicial i l’altre indicant el final.  
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D’acord amb aquesta teoria tradicional, l’inicial sil·làbic és obligatori, és a dir, el zero 

inicial (Ø) també és un tipus d’inicial. Això pot explicar per què en xinès, normalment, 

no hi ha fenòmens de resil·labificació entre la coda consonàntica d’una síl·laba i la 

vocal inicial de la síl·laba següent; per exemple, quan els tres fonemes 天 [1thjɛn̪̞], 安 

[1an̪] i 门 [2mən̪] formen una seqüència, no pateixen el procés de resil·labificació 

(*[1thjɛ.̞1n̪an̪.2mən̪]), sinó que es pronuncien [1thjɛn̞.1an.2mən]. També hi ha autors 

(Duanmu 22007/2000: §4.2) que opinen que a la posició del zero inicial hi ha un so 

oclusiu glotal [ʔ], i per tant la pronúncia de 安 és [1ʔan̪]. 

Les discrepàncies sobre la sil·labificació de la semivocal prenuclear: 

La posició sil·làbica que ocupa la semivocal que precedeix la vocal del nucli és un tema 

controvertit del xinès, que ha donat lloc a diferents propostes. D’una banda, hi ha 

algunes anàlisis, normalment les més properes a la teoria tradicional, que la tracten 

com una part independent dins el final, ni de l’inicial ni de la rima (com ara Cheng 

1966, Lin 1991, Bao 1995, Weijer & Zhang 2008, citats per Lin 2014). Això pot 

explicar per què en alguns dialectes xinesos i en el xinès clàssic escrit la semivocal 

prenuclear no compta en la rima retòrica. D’altra banda, hi ha lingüistes (com ara 

Wang 1999: 128-129, citat per Duanmu 22007/2000: §2.7) que la classifiquen en la 

rima, i per tant consideren que aquest segment forma un diftong creixent amb la vocal 

principal ([ja], [je]̞, [wa], [wo]̞, [ʮe]̞), o un triftong amb el diftong decreixent de 

darrere ([jɑw], [jow̞], [waj] o [wej̞]). A més, també hi ha altres autors (com ara Chao 

2002: 763-764, Duanmu 22007/2000: §4.3 i Lin 2007: §5) que consideren aquesta 

semivocal un element de l’inicial, i no admeten l’existència dels triftongs esmentats 

abans. Aquesta anàlisi també pot explicar per què la semivocal no compta en la rima 

retòrica d’alguns dialectes xinesos i en el xinès clàssic. Chao (2002: 763-764) va 
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proposar un exemple comparant sway [ˈswei], de l’anglès, ‘balanceig, vaivé’ (per al 

qual nosaltres proposem la transcripció [ˈswej̞]), i 岁 [suei], del xinès, <suì> ‘edat, 

any’ (per al qual nosaltres proposem la transcripció [swej̞]): quan es pronuncia el so 

[s] del mot anglès, els llavis no s’arrodoneixen, i es pot percebre un interval 

independent de la semivocal [w] entre [s] i [ej̞]; però quan s’emet el so [s] del mot 

xinès, els llavis s’arrodoneixen per l’assimilació a la semivocal labial, i no es pot 

percebre un interval independent d’aquesta, sinó que la part [ej̞] segueix 

immediatament el so [sw] (com una fricativa arrodonida [s]̫). Per tant, Chao va 

considerar que la semivocal prenuclear [w] forma part de l’inicial. Duanmu 

comparteix la proposta de Chao i transcriu la part ‘inicial + semivocal’ com a CS (CG 

en l’original on G = Glide), tot considerant la combinació un sol so (Duanmu 

22007/2000). 

Representació de l’estructura sil·làbica del xinès: 

Respecte a les rimes sil·làbiques del xinès estàndard, Duanmu (22007/2000) utilitza el 

model VX per a les dues formes VV i VC, i CVX com a model de tots els tipus 

d’estructura sil·làbica del xinès. Nosaltres, tenint en compte que la segona vocal del 

model CVV és una semivocal ([j] o [w]), que també es pot considerar una consonant 

aproximant, considerem que és suficient el model C0-1VC0-1 (semivocal, nasal dental o velar) 

(també a Julià-Muné 2011), que es divideix en obertura i rima: la C de l’obertura pot 

ser una sola consonant, una semivocal o una consonant amb característiques de 

semivocals (CS esmentat anteriorment), i teòricament totes les consonants excepte la 

nasal velar [ŋ] es poden fer servir com a obertura; la rima VC pot ser un diftong 

decreixent ([ej̞], [aj], [ɑw] o [ow̞]) o una combinació d’una vocal i una nasal 

dental/velar ([n]/[ŋ]).  
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Il·lustrem el model de l’estructura sil·làbica del xinès que seguirem amb la figura 

següent (i hi afegim exemples per a totes les possibles estructures fonotàctiques): 

   Figura 6. Estructura sil·làbica del xinès 

V [1ä], <ā> ‘ai (interj.)’; *[4ɤ], <è> ‘gana, mengera’ 
CV *[4pä], <bà> ‘pare’; [1jä],<yā> ‘ànec’; [2kwo̞.1t͡ɕjä],<guójiā> ‘país’ 

VC 
*[1an̪], <ān> ‘instal·lar’; [2iŋ], <yíng> ‘guanyar’; *[3aj], <ǎi> ‘baix/baixa’;  
[3o̞w], <ǒu> ‘vòmit, parella’ 

CVC 

*[3kaj], <gǎi> ‘corregir’; [3lɑ̪w], <lǎo> ‘vell/vella’; [1san̪], <sān> ‘tres’;  
[2lɑ̪ŋ], <láng> ‘llop/llopa’; *[1t͡ɕjɑw], <jiāo> ‘ensenyar’;  
[3ʮɐn̪], <yuǎn> ‘lluny, allunyat’; *[2jɑŋ], <yáng> ‘cabra, ovella’;  
*[3jɑw], <yǎo> ‘mossegar’; [4waj], <wài> ‘fora’ 

Taula 8. Les possibles estructures fonotàctiques del xinès 

Tot seguit il·lustrem els exemples marcats a la taula 8 amb el símbol “*”. 

Ex. 1: [4ɤ] <è> ‘gana, mengera’                   Ex. 2: [4pä], <bà> ‘pare’ 

                        

EX. 3: [1an̪], <ān> ‘instal·lar’                      Ex. 4: [3aj], <ǎi> ‘baix/baixa’ 
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Ex. 5: [3kaj], <gǎi> ‘corregir’                      Ex. 6: [1tɕ͡jɑw], <jiāo> ‘ensenyar’ 

                      

Ex. 7: [2jɑŋ], <yáng> ‘cabra, ovella’                 Ex. 8: [3jɑw], <yǎo> ‘mossegar’ 

                       

Figura 7. Exemples d’estructures fonotàctiques del xinès 

1.5.1.2  L’obertura del tipus CS  

Com hem explicat a §1.5.1.1, el xinès estàndard té tres semivocals [j], [w] i [ʮ], que 

apareixen entre la consonant de l’obertura i el nucli d’una síl·laba. A continuació 

presentem l’inventari de la combinació CS en xinès estàndard adaptat de Duanmu 

(22007/2000: 26-27).  

C Cj Cw20 Cʮ 

labial 

p pj 
[4pjɛn̪̞], 

<biàn> 
‘canviar’ 

[1pwo̞], <bō> ‘ona’ -- 

ph phj 
[4phjɛn̪̞], 
<piàn> 

‘enganyar’ 

 [2phwo̞], <pó> ‘iaia, 
sogra’ 

-- 

m mj [4mjɛn̪̞], [4mwo̞], <mò> -- 

                                                   
20 Els quatre exemples de [1pwo]̞, [2phwo]̞, [4mwo]̞ i [2fwo]̞ no són esmentats per Duanmu (22007/2000), però els hem 

afegit perquè existeixen en la pronunciació del xinès estàndard, malgrat que la semivocal [w] no s’indica en pinyín. 
En comptes de deixar-nos orientar per l’ortografia del pinyín, intentem transcriure d’acord amb la pronunciació real 
del xinès. 
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<miàn>  
‘fideus, cara’ 

‘últim/última’ 

f -- --  [2fwo̞], <fó> ‘buda’ -- 

dental 
t tj 

[4tjɛn̪̞], 
<diàn> 
‘botiga’ 

tw 
[4twan̪], <duàn> 

‘trencar’ 
-- 

th thj 
[1thjɛn̪̞], 

<tiān> ‘cel’ 
thw 

[2thwan̪], <tuán> 
‘grup’ 

-- 

dental/palatal 

n̪ n̪j 
[2n̪jɛn̪̞], 

<nián> ‘any’ 
nw 

[3n̪wan̪], <nuǎn> 
‘càlid/càlida’ 

nʮ 
[4n̪ʮe]̞, <nüè> 

‘maltractar’ 

l ̪ lj̪ 
[2lj̪ɛn̪̞], 

<lián> 
‘connectar’ 

lw 
[4lw̪an̪], <luàn> 

‘desordre’ 
lʮ 

[4lʮ̪e]̞, <lüè> 
‘ometre’ 

t͡s (tɕ͡) 
[1t͡ɕjɛn̪̞], 
<jiān> 

‘agut/aguda’ 
t͡sw 

[4t͡swan̪], <zuàn> 
‘diamant’ 

(tɕ͡ʮ)21 
[1t͡ɕʮɐn̪], 
<juān> 
‘donar’ 

t͡sh (tɕ͡h) 
[2t͡ɕhjɛn̪̞], 
<qián> 
‘diner’ 

t͡shw 
[4t͡shwan̪], <cuàn> 

‘usurpar’ 
(tɕ͡hʮ) 

[4t͡ɕhʮɐn̪], 
<quàn> 
‘persuadir’ 

s (ɕ) 
[4ɕjɛn̪̞], 

<xiàn> ‘línia’ 
sw 

[4swan̪], <suàn> 
‘all’ 

(ɕʮ) 
[3ɕʮɐn̪], 

<xuǎn> ‘triar’ 

x -- xw 
[1xwan̪], <huān> 

‘feliç’ 
-- 

retroflexa 

ʈ͡ʂ -- ʈ͡ʂw 
[4ʈ͡ʂwan̪], 

<zhuàn> 
‘guanyar’ 

-- 

ʈ͡ʂh -- ʈ͡ʂhw 
[2ʈ͡ʂhwan̪], 

<chuán> ‘vaixell’ 
-- 

ʂ -- ʂw 
[1ʂwan̪], <shuān> 

‘encadenar’ 
-- 

ʐ -- ʐw 
[3ʐwan̪], <ruǎn> 

‘tou/tova’ 
-- 

velar 
k -- kw 

[1kwan̪], <guān> 
‘tancar’ 

-- 

kh -- khw 
[1khwan̪], <kuān> 

‘ample/ampla’ 
-- 

Taula 9. Inventari de les obertures del tipus CS del xinès estàndard                      
(adaptat de Duanmu 22007/2000: §2.7) 

                                                   
21 Les transcripcions originals de Duanmu (22007/2000) per a [tɕ͡ʮ],[tɕ͡hʮ] i [ɕʮ] són [t͡ɕw], [tɕ͡hw] i [ɕw], respectivament, 

ja que en pinyín <ü> s’escriu com a <u> després de <j>, <q> i <x> (veg. §1.3.1). Aquí les hem modificat 
tenint en compte que les pronunciacions reals són [ʮ], i no pas [w], i que les transcripcions fonètiques no han de 
quedar afectades per qüestions ortogràfiques. 
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1.5.1.3  La rima del xinès 

La rima del xinès té les següents possibilitats: 

Construcció 
Transcripció segons 

l’AFI 
Símbols en 

pinyín 
Exemples 

Vocal 

ä a [4pä], <bà> ‘pare’  

e ̞ e [4je]̞, <yè> ‘nit, fulla’ 

o̞ o [1pwo̞], <bō> ‘ona’; [3wo̞], <wǒ> ‘jo’ 

ɤ e [2ɤ], <é> ‘cigne’; [4khɤ], <kè> ‘classe’ 

i i 
[1i],<yī> ‘número u’;  

[1t͡ɕi], <jī> ‘gall/gallina’ 

u u [3u],<wǔ> ‘cinc’; [4pu], <bù> ‘no’ 

y ü [2y], <yú> ‘peix’; [4ly̪], <lǜ> ‘verd’ 

Vocal + 
semivocal 

aj ai 
[4aj], <ài> ‘estimar, amar’;  

[3kaj], <gǎi> ‘corregir’ 

ej̞ ei 
[1pej̞], <bēi> ‘copa’;  

[3mej̞], <měi> ‘bell/bella’ 

ɑw ao 
[1kɑw], <gāo> ‘alt/alta’;  

[4jɑw], <yào> ‘demanar, medicament’ 

o̞w ou 
[3ko̞w], <gǒu> ‘gos/gossa’;  

[3jo̞w], <yǒu> ‘tenir’ 

Vocal + nasal 

an̪ an [1an̪], <ān> ‘instal·lar’; [2jɛn̪̞], <yán> ‘sal’ 

ən̪ en 
[4wən̪], <wèn> 'preguntar’;  

[2mən̪], <mén> ‘porta’ 

in̪ in [2in̪],<yín> ‘plata’; [4t͡ɕin̪], <jìn> ‘entrar’ 

un̪ un 
[4tun̪], <dùn> ‘escut’;  

[4lu̪n̪], <lùn> ‘argumentar’ 

yn̪ ün 
[2yn̪], <yún> ‘núvol’;  

[2t͡ɕhyn̪], <qún> ‘grup, falda/faldilla’ 

ɑŋ ang 
[2fɑŋ], <fáng> ‘casa’;  

[4wɑŋ], <wàng> ‘oblidar’ 

əŋ eng 
[3təŋ], <děng> ‘esperar’;  
[1wəŋ], <wēng> ‘ancià’ 

iŋ ing 
[2iŋ],<yíng> ‘guanyar’;  

[4t͡ɕiŋ], <jìng> ‘tranquil/tranquil·la’ 

uŋ ong 
[2xuŋ] ~ [2χuŋ], <hóng> 

‘vermell/vermella’;  
[3juŋ],22 <yǒng> ‘valent’ 

yŋ23 iong [2t͡ɕhyŋ] ,<qióng> ‘pobre/pobra, pobresa’ 

Taula 10. Les rimes sil·làbiques del xinès 

                                                   
22 És la variant acurada de [yŋ]. 
23 Aquesta combinació pot pronunciar-se com [juŋ] en discurs lent o acurat o en síl·labes de 3r to. 
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1.5.1.4  Canvi segmental i resil·labificació en la parla contínua 

A diferència del català, en xinès no es presenten els fenòmens de resil·labificació. En 

aquesta llengua basada en caràcters, en comptes de signes alfabètics o lletres, cada 

síl·laba s’escriu com una unitat ortogràfica separada que es diu caràcter, i normalment 

cada caràcter és també una paraula o un morfema separat. Entre diferents síl·labes 

(caràcters) dins una seqüència hi ha límits clarament perceptibles. Si s’aplica la 

resil·labificació entre aquestes unitats, canviaran tant els caràcters corresponents com 

el significat d’enunciat, i com a resultat, perjudicaran la comprensió dels interlocutors. 

Amb l’exemple de zero inicial (Ø) i del so oclusiu glotal [ʔ] a §1.5.1.1 (天 [1thjɛn̪̞]，安 

[1an̪] i 门 [2mən̪]) ja hem tractat aquest fenomen.  

1.5.1.5  Formació de diftongs i triftongs 

Com hem explicat abans, el xinès consta de diftongs decreixents [ej̞], [aj], [ɑw] i [ow̞], 

que poden servir com a rimes sil·làbiques. Encara que la semivocal prenuclear es 

classifica a l’obertura, i la combinació de la consonant de l’obertura i la semivocal 

prenuclear és tractada com un sol so, en xinès hi ha síl·labes formades per semivocal 

+ vocal o per semivocal + vocal + semivocal, quan la semivocal pot constituir l’únic 

element de l’obertura sil·làbica. Són els diftongs creixents [wa], [wə], [wo̞], [ja] ([jɛ]̞), 

[je]̞, ([ju])24 i [ʮe]̞, i els triftongs [waj], [wej̞], [jɑw] i [jow̞].  

Cal notar que les semivocals dels diftongs decreixents en síl·labes de 1r, 2n o 4t tons 

són molt curts, per tant convé transcriure’ls com a [ej̞], [aj], [ɑw] i [ow̞]. Tanmateix, 

els triftongs s’han de transcriure com a [waj], [wej̞], [jɑw] i [jow̞] quan es troben en 

                                                   
24 El diftong [ju] pot apareixer en xinès com a variant de la vocal [y] en context limitat (<iong, yong> [yŋ~juŋ]) i 

en discurs lent i acurat. 
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síl·labes de 1r, 2n o 4t tons. 

1.5.1.6  Les regles fonotàctiques del xinès 

A causa de la simplicitat de l’estructura sil·làbica del xinès, totes les síl·labes 

compleixen la relació de sonicitat decreixent del nucli als marges, d’acord amb 

l’habitual escala de sonicitat, de menys a més: 

Oclusives < fricatives < nasals < líquides < semivocals < vocals 

No obstant això, no totes les combinacions que compleixen la relació de sonicitat 

decreixent esmentada són acceptables en xinès; en concret, no totes les obertures 

possibles es combinen amb totes les rimes possibles. De fet, hi ha algunes regles 

fonotàctiques que delimiten el nombre màxim d’estructures sil·làbiques d’aquest 

idioma (no compta la diferència dels tons), descrites de la manera següent: 

En termes generals, totes les consonants, les semivocals incloses, excepte [ŋ], i les 

combinacions de CS esmentades a §1.5.1.2 poden aparèixer a l’obertura; a la coda 

poden ocórrer les dues semivocals [j] i [w] (en cas de diftongs i triftongs) i les nasals 

dental o velar [n̪] o [ŋ]; totes les vocals poden ocupar la posició nuclear.   

Descrivim les regles fonotàctiques del xinès a la taula següent (adaptada de Casas-Tost 

& Rovira-Esteva 2015, que al seu torn cita de Liu & Shi 1988).
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Rima 
Pinyín Sense 

obertura 
Labials Dentals Retroflexos Palatals Velars Aproximants 

Ø p ph m f t th n l t͡s t͡sh s ʈ͡ʂ ʈ͡ʂh ʂ ʐ t͡ɕ t͡ɕh ɕ k kh x j w ʮ 
a a + + + + + + + + + + + + + + +     + + + + +  
o o *+25        *+26               +  
e e                       +  + 

ɤ (ə) e +   mə  + + + + + + + + + + +    + + +    
ɚ er +                         
i i, yi + + + +  + + + +        + + +       

ɚ (ɨ) i          + + + + + + +          
u u, wu + + + + + + + + + + + + + + + +    + + + +   
y ü, u, yu +       + +        + + +       
aj ai + + + +  + + + + + + + + + +     + + +  +  
ej̞ ei + + + + + +  + + +   +  +     + + +  +  

ɑw ao + + + +  + + + + + + + + + + +    + + + +   
ow̞ ou +  + + + + + + + + + + + + + +    + + + +   
ja ia, ya +     +   +        + + +       
je ̞ ie. ye + + + +  + + + +        + + +       

ʮe ̞
üe, ue, 

yue 
+       + +        + + +       

wa ua, wa +            + + + +    + + +    
wo ̞ uo, wo + + + + + + + + + + + + + + + +    + + +    
jɑw iao, yao + + + +  + + + +        + + +       
jow̞ iu, you +   +  +  + +        + + +       
waj uai, wai +            + + +     + + +    
wej̞ ui, wei +     + +   + + + + + + +    + + +    

                                                   
25 És la pronunciació d’algunes paraules d’interjecció, per exemple: 噢 <o> [o̞]. 
26 És la pronunciació d’algunes paraules d’interjecció, per exemple: 咯 <lo> [l̪o̞]. 
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an an + + + + + + + + + + + + + + + +    + + + jɛn̪̞ + ʮɐn̪ 
ən̪ en + + + + + +  +  + + + + + + +    + + +  +  
in̪ in + + + +    + +        + + +       
yn̪ un, yun +                + + +       
un̪ un, wen +     + +  + + + + + + + +    + + +    
ɑŋ ang + + + + + + + + + + + + + + + +    + + + + +  
əŋ eng + + + + + + + + + + + + + + + +    + + +  +  
iŋ ing, ying + + + +  + + + +        + + +       

uŋ 
ong, 
weng 

+     + + + + + + + + +  +    + + + +   

yŋ~juŋ 
iong, 
yong 

+                + + +       

jɛn̪̞ ian, yan + + + +  + + + +        + + +       
wan̪ uan, wan +     + + + + + + + + + + +    + + +    

jɑŋ 
iang, 
yang 

+       + +        + + +       

wɑŋ 
uang, 
wang 

+            + + +     + + +    

ʮɐn̪ 
uan, 
yuan 

+                + + +       

Taula 11. Regles fonotàctiques del xinès 
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1.5.2 Els tons i l’accentuació del xinès27 

1.5.2.1  Els tons del xinès  

El xinès té en total quatre tons principals i un to neutre d’altura mitjana (轻声

<qīnɡshēnɡ>). Aquests tons es poden distribuir en una escala vertical que representa 

l’abast de veu normal d’un interlocutor. A l’escala hi ha cinc punts, des del més baix 

fins al més alt: 1 (baix), 2 (mitjà baix), 3 (mitjà), 4 (mitjà alt), i 5 (alt). Podem 

descriure un to assenyalant els seus punts inicial i final o el seu mode de canvi 

representat amb una fletxa, com la figura següent: 

5      

4 

3 

2 

1 

 1r (5-5) 2n (3-5) 3r (2-1-4) 4t (5-1) neutre mitjà (3) 
 <mā> ‘mare’ <má> ‘cànem’ <mǎ> ‘cavall’ <mà> ‘insultar’ <ma> (element 

interrogatiuó) 

Figura 8. Els tons del xinès 

Cal aclarir que el to neutre mitjà és especial en comparació amb els quatre tons 

principals perquè no és un to independent. D’una banda, és més curt que els quatre 

tons normals i no es pronuncia aïlladament, sinó en combinació amb aquests. Quan 

se cita de forma aïllada, normalment es pronuncia amb el 1r to (5-5); per exemple, a 

les partícules o elements sintàctics [tɤ] (的 <de>), [lɤ̪] (了 <le>), [pä] (吧 <ba>) 

i [mä] (吗  <ma>), entre altres, no cal aplicar-los un to neutre, sinó el 1r, 

normalment. Així: [3wo.̞1ʈ͡ʂhɚ.lə̪], <wǒ chīle> ‘He menjat’, però [1lɤ̪], <lē>; 

                                                   
27 Encara que a la tesi no investiguem qüestions relatives al to i l’accentuació, ens ha semblat pertinent oferir un breu 

resum d’aquests aspectes per completar la descripció de la fonètica i la fonologia del xinès. Per a més detalls dels 
tons i l’accentuació del xinès estàndard, veg. Duanmu (22007/2000: §10).  
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[3wo.̞2mәn̪.3t͡so̞w.pä], <wǒmén zǒu ba> ‘Anem-nos-en!’, però [1pä], <bā>. D’altra 

banda, el valor del to neutre mitjà depèn del to de la síl·laba que el precedeix: 2 

després del 1r to (55.2); 3 després del 2n to (35.3); 4 després del 3r to [21(4).4], i 1 

després del 4t to (51.1) (Duanmu 22007/2000: §10.6.4).  

1.5.2.2  El sandhi tonal 

La descripció que acabem de fer dels tons xinesos ha estat feta en condicions 

d’aïllament; però, quan apareixen en un context específic (o sigui, quan un to va 

precedit o seguit per un altre to), poden canviar de diferents maneres. Aquest fenomen 

es denomina sandhi, i apareix generalment en els següents casos: 

Quan el 3r to precedeix un to que no és 3r, el primer canvia al denominat 3r mitjà, és 

a dir, perd la part de pujada [14] i manté la part de baixada: [21]. Aquesta variant 

del 3r to és molt més freqüent que l’original [214], ja que la forma aïllada només 

ocorre quan una síl·laba es pronuncia aïllada o es troba a la fi d’una frase. Per exemple: 

[3tɕ͡y.4ʈ͡ʂuŋ], <jǔzhòng> ‘aixecament de peses’, amb un contorn de tons de [21.51]; 

[3tɕ͡jɛn̪̞.2ʈ͡ʂhä], <jiǎnchá> ‘revisar’, amb un contorn de tons de [21.35]; [3ʂwaj.1kan̪], 

<shuǎigān> ‘centrifugar (la roba)’, amb un contorn de tons de [21.55]. 

Quan el 3r to va seguit per un altre 3r to, el primer canvia a un 2n (35.214), fins i tot 

en alguns casos quan el segon to 3r es pronuncia com el to neutre mitjà (35.3); per 

exemple, <yǔnxǔ> es pronuncia com <yúnxǔ>, [2yn̪.3ɕy], ‘permetre’; <kǔnbǎng> 

com <kúnbǎng>, [2khun̪.3pɑŋ], ‘lligar’; <xiǎojiě> com <xiáojiě>, [2ɕjɑw.3tɕ͡je]̞, 

‘una jove, senyoreta’; <shǔshǔ> com <shúshu>, [2ʂu.ʂu], ‘comptar’. Aquest 

fenomen pot produir la confusió entre la combinació de 3r + 3r i la de 2n + 3r. Així, 

per exemple, teòricament un parlant del xinès estàndard no pot distingir entre 
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<mǎimǎ> (‘comprar un cavall’) i <máimǎ> (‘enterrar un cavall’) (Norman 1988: 

§6.6), i han de decidir a què es refereix segons el context i la situació del discurs. No 

obstant això, en algunes combinacions, majoritàriament en els termes de parentiu o 

en expressions d’afecte, no s’aplica aquest canvi tonal, sinó la regla de 3r + no 3r 

(21.4), ja que normalment afebleixen la segona síl·laba de 3r to; per exemple: 

[3pɑw.pɑw], <bǎobao> ‘bebè’; [3tɕ͡je.̞tɕ͡je]̞, <jiějie> ‘germana gran’. Per tant, alguns 

lingüistes com Wang & Li (1967), Dreher & Lee (1966), citats per Norman (1988: §6.6), 

consideren que aquest canvi de to s’ha de considerar com a sandhi tonal morfofonèmic, 

i no només una variant fonètica o al·lòfon.  

En les combinacions de tres síl·labes, si la segona és del 2n to (tant si és un 2n original 

com si és una variant del 3r), i la primera és del 1r o 2n, la segona síl·laba canvia al 

1r en discursos ràpids; per exemple: <liánhéguó> pronunciada com <liánhēguó>, 

[2lj̪ɛn̪̞.1xɤ.2kwo]̞, ‘Nacions Unides’; <tā hé wǒ> pronunciada com <tā hē wǒ>, 

[1thä.1xɤ.3wo]̞, ‘ell/ella i jo’. No obstant això, en cas de discursos lents o quan l’última 

síl·laba de la combinació és àtona, és a dir, amb to neutre mitjà, aquesta regla de 

sandhi no s’aplica; per exemple, la seqüència [2ʈ͡ʂhəŋ.2ʂu.də], <chéngshú de> 

‘madur/madura’, no pateix cap canvi de to.  

1.5.2.3  L’accentuació del xinès 

Malgrat que el xinès és una llengua tonal, també posseeix regles d’accentuació, les 

quals s’apliquen al mateix temps que els tons. 

D’acord amb Chao (1968: §1.3.6), l’accent d’una síl·laba del xinès pot ser feble, normal 

o contrastiu, de nivell més baix a nivell més alt segons la intensitat i la durada de la 

pronunciació.  
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L’accent normal té un perfil tonal perceptible. Si totes les síl·labes d’una seqüència són 

d’accent normal, el més fort perceptivament correspon a l’última síl·laba, el segon més 

fort recau a la síl·laba primera i el més feble a les síl·labes intermèdies.  

L’accent contrastiu és més intens i dura més temps que l’accent normal. D’acord amb 

la regla de distribució d’accents que hem descrit més amunt, l’accent contrastiu 

normalment correspon a la darrera síl·laba d’una seqüència; per exemple, a 

[4waj.3y.2ɕʮe.̞4ʮɐn̪], <wàiyǔ xuéyuàn> ‘departament d’idiomes estrangers’, l’accent 

contrastiu, el més fort, normalment cau a la síl·laba [4ʮɐn], l’accent segon més fort se 

situa a [4waj] i les síl·labes entre [4waj] i [4ʮɐn] tenen l’accent normal. No obstant això, 

amb l’objectiu d’èmfasi o en altres funcions pragmàtiques, la ubicació de l’accent 

contrastiu pot canviar. Seguim prenent el darrer exemple: si volem emfatitzar que és 

un departament d’idiomes estrangers, i no pas d’altres disciplines, pronunciarem 

amb més força l’element [4waj.3y] i posarem l’accent contrastiu a la síl·laba [3y]; però, 

si volem aclarir que és un departament d’idiomes estrangers, i no pas d’idioma xinès, 

posarem l’accent contrastiu a la síl·laba [4waj]; si volem fer entendre que és un 

departament d’idiomes estrangers, i no pas un altre tipus d’organisme, posarem 

l’accent més fort a [2ɕʮe.̞4ʮɐn̪]. 

La posició de l’accent contrastiu pot distingir el significat d’un enunciat, com ara a 

l’exemple que va proposar Chao (1968: §1.3.6): 芝 麻 大 的 烧 饼 , 

[1ʈ͡ʂɚ.mä.4tä.təˈ1ʂɑw.piŋ]. Dins la seqüència /1ʈ͡ʂɚ.mä.4tä/, si apliquem la regla general 

d’accentuació, és a dir, si l’accent contrastiu recau a la darrera síl·laba de la seqüència, 

el resultat serà /1ʈ͡ʂɚ.mäˈ4tä.../, amb el significat de ‘shaobing amb sèsams grans’; però 

si posem l’accent contrastiu a la primera síl·laba: /ˈ1ʈ͡ʂɚ.mä.4tä/, el significat serà 

‘shaobing amb mida d’un sèsam (bastant petit)’.
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CAPÍTOL II  FONÈTICA I FONOLOGIA DEL CATALÀ ESTÀNDARD 

Com hem esmentat a la introducció, el present treball, a més d’intentar trobar 

solucions per facilitar el procés d’adquisició i de perfeccionament de la pronunciació 

de la llengua catalana per part dels aprenents sinòfons, vol que les reflexions aportades 

siguin útils per a la docència d’aquest idioma romànic. Per tant, els lectors destinataris 

poden ser totes les persones que treballin en l’ensenyament de la pronunciació del 

català als aprenents que parlin xinès estàndard, tant catalanes com xineses. Encara 

que la fonètica i fonologia del català és ben coneguda pels experts d’aquest àmbit (o 

de la romanística en general), actualment hi ha poca gent xinesa que conegui el català, 

i encara menys la seva fonètica i fonologia. Tot i així, estem convençuts que en el 

futur, amb la promoció i la difusió del català a nivell mundial, hi haurà cada cop més 

persones xineses, tant professors com estudiants, que vulguin conèixer la fonètica i la 

fonologia d’aquest idioma per millorar-ne la pronunciació o per altres motius. 

Presentem, per tant, a continuació, una introducció general a la llengua catalana i als 

aspectes fonètics i fonològics de què tractem, perquè els lectors xinesos en el futur 

puguin entendre millor les aportacions de la present tesi. 

2.1 Introducció a la llengua catalana 

2.1.1 El domini lingüístic del català 

El català és la llengua oficial a nivell nacional o regional en els anomenats països 

catalans o territoris de parla catalana, amb una superfície de quasi 60.000 km2, que 

avui formen part de quatre estats europeus: Espanya (Catalunya, el País Valencià, les 

Illes Balears, la Franja de Ponent a l’Aragó i el Carxe a Múrcia), França (Catalunya del 

Nord), Andorra i Itàlia (la ciutat de l’Alguer a l’illa de Sardenya), encara que el 96,2% 
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del territori correspon a l’Estat espanyol (com presenta el mapa següent). Al País 

Valencià també rep el nom de valencià per causes històriques. Dins d’aquestes terres, 

hi habiten més de 13 milions d’habitants –la majoria a l’Estat espanyol–, dels quals 

uns 10 milions utilitzen el català. 

 

Figura 9. El domini lingüístic del català28 

2.1.2 Filiació del català i context lingüístic 

D’acord amb La gramàtica del català contemporani (Montoya Abat 42008/2002), el 

català, que prové del llatí vulgar, s’agrupa amb el castellà, el francès, el retoromànic, 

el galaico-portuguès i l’occità, entre altres, com a llengües romàniques occidentals, a 

causa de diverses característiques, tant a nivell fònic com a nivell gramatical i 

morfològic, que comparteixen entre elles. Pel que fa a la família lingüística, el català 

va néixer dins la família gal·loromànica, que inclou el francès i l’occità, i s’hi va 

mantenir fins al segle XV; però a partir d’aquesta època va experimentar una inclinació 

                                                   
28 Mapa extret de website de l’Institut Ramon Llull: http://www.llull.cat/catala/cultura/llengua_catala.cfm. 
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clara cap al castellà, que pertany a la família iberoromànica. Com a resultat, avui en 

dia aquest idioma conté lèxic d’origen tant iberoromànic com gal·loromànic, però des 

de la perspectiva geogràfica el català actual es considera bàsicament un idioma ibèric.  

2.1.3 Varietats del català 

Com mostra la imatge següent (extreta de Wheeler, Yates & Dols 1999), el català es 

divideix generalment en cinc grans dialectes: el català septentrional (també anomenat 

rossellonès) a la Catalunya Nord, al sud-est de França; el català nord-occidental a 

Andorra, la part occidental de Catalunya i la Franja de Ponent a l’Aragó; el català 

central a la part est de Catalunya; el català sud-occidental (valencià) al País Valencià 

i el Carxe a Múrcia, el català illenc a les Illes Balears i l’alguerès a l’Alguer (Sardenya). 

Entre aquestes varietats, hi ha diferències de lèxic, de pronunciació i de gramàtica, 

però no perjudica gaire l’entesa entre els parlants de diferents dialectes. En el present 

treball l’anàlisi es basa en la varietat central. 
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Figura 10. Els dialectes del català 
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2.2 Descripció fonètica detallada dels sons vocàlics del català 

El català central té 8 sons vocàlics bàsics (fonemes) distribuïts de la manera següent: 

Elevació lingual Anterior Central Posterior 

Alt i  u 

Mitjà alt e  o 

Mitjà  ә  

Mitjà baix ɛ  ɔ 

Baix  a  

Taula 12. Els sons vocàlics bàsics del català central 

L’inventari vocàlic de la llezngua catalana varia entre els diferents dialectes del domini 

lingüístic; però, en general, els 8 sons descrits a la taula anterior existeixen en tot el 

català central. La vocal mitjana central, també s’anomena vocal neutra (o schwa); no 

existeix en el català nord-occidental ni en el valencià ni en l’alguerès. (Per a la 

descripció següent dels sons vocàlics, ens basem en Bonet, Lloret & Mascaró 

22000/1997: §3.1, per als aspectes generals, i en Recasens 21996/1991, Julià-Muné 

42008/2002 i Carrera-Sabaté, Pons-Moll & Solà 2014, per als aspectes específics del 

català.) 

2.2.1 Vocals altes 

[i]/[u]: vocal alta tancada anterior/posterior 

Aquestes dues vocals del català són molt semblants a les vocals corresponents del xinès, 

descrites a §1.3.1. 

Ex.: i, patir; curar, pujar 
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2.2.2 Vocals mitjanes  

[e]: vocal mitjana alta anterior  

La vocal [e] s’articula amb la punta de la llengua recolzada contra les incisives 

inferiors i el dors de la llengua avançat i elevat cap al paladar, amb els llavis estirats 

(no arrodonits), amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració dels 

plecs vocals. En comparació amb [i], aquesta vocal presenta menys grau d’acostament 

dorsopalatal i menys tensió de contacte entre els costats de la llengua i les molars 

superiors, però amb major obertura dels llavis que per a la vocal alta (Julià-Muné 

42008/2002: 47). 

Ex.: aniré, bec 

[ɛ]: vocal mitjana baixa anterior 

La vocal [ɛ] s’articula amb la punta de la llengua recolzada contra les incisives 

inferiors, el dors de la llengua avançat i lleument acostat a la part anterior de la volta 

palatina, i els costats de la llengua tocant lleument les molars superiors, amb els llavis 

estirats (no arrodonits) i més oberts que respecte a [e] (Julià-Muné 42008/2002: 48), 

amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració dels plecs vocals. La 

constricció faríngia s’estreny més en comparació amb l’articulació de [e]. 

Ex.: verb, veure 

[o]: vocal mitjana alta posterior arrodonida 

La vocal [o] s’articula amb la punta de la llengua tocant molt lleument les genives 

inferiors, i el postdors de la llengua força acostat al vel del paladar, amb els llavis 
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arrodonits, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració dels plecs 

vocals. La constricció faríngia amb l’arrel de la llengua és més ampla que per a [ɔ] 

(Julià-Muné 42008/2002: 50). La boca està bastant tancada. 

Ex.: onze, jo 

[ɔ]: vocal mitjana baixa posterior arrodonida 

La vocal [ɔ] s’articula amb la punta de la llengua tocant lleument les genives inferiors, 

els costats de la llengua tocant molt lleument les molars inferiors, i el postdors 

lleument acostat al vel del paladar, amb els llavis arrodonits, amb el vel del paladar 

tocant la paret faríngia i amb vibració dels plecs vocals. La constricció entre la paret 

faríngia i l’arrel de la llengua és més ampla que per a [a] (Julià-Muné 42008/2002: 

50). La boca està bastant oberta. 

Ex.: arròs, pròpia 

[ә]: vocal mitjana central o vocal neutra 

La vocal [ә] s’articula amb un grau d’avançament i d’elevació lingual mitjà i amb un 

lleuger desplaçament posterior. Els llavis es mantenen relaxats sense arrodoniment i 

amb obertura mitjana (Julià-Muné 42008/2002: 52). El vel del paladar toca la paret 

faríngia i els plecs vocals vibren. La constricció faríngia és força estreta, i la boca està 

lleugerament oberta. És similar a la variant [ә] del xinès (§1.3.2). 

Ex.: cotxe, boca 
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2.2.3 Vocal baixa  

[a]: vocal baixa oberta central 

La vocal [a] s’articula amb la punta de la llengua tocant lleument la cara interna de 

les incisives i les genives inferiors, amb menys tensió que per a [i], [e] i [ɛ], amb el 

dors de la llengua allunyat de la volta palatina, amb l’arrel lingual (el postdors) 

lleument acostada a la paret faríngia, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i 

amb vibració dels plecs vocals. La boca està molt oberta. És semblant a la variant [a] 

del xinès (§1.3.3). 

Ex.: avi, mare 

2.3 Descripció fonètica detallada del sons consonàntics del català 

L’inventari dels fonemes consonàntics bàsics del català central és el següent: 

/p/     /b/          /t/          /d/                                     /k/ /g/ 
             /f/                            /s/           /z/         /ʃ/         /ʒ/                                    
                                            /t͡s/           /d͡z/       /t͡ʃ/           /d͡ʒ/                                   

/m/                                          /n/                               /ɲ/                            
                                              /r/                                                                 
                                  /ɾ/                                               
                                /l/                   /ʎ/                  
                                                             /j/          /w/         

Taula 13. Els fonemes consonàntics del català central 

Mode d’articulació Bilabial Labiodental Dental Alveolar Prepalatal Palatal Velar 

Oclusiu p b  t d    k g 

Africat    t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ   

Fricatiu  f v  s z ʃ ʒ   

Nasal m ɱ  n  ɲ ŋ 

Ròtics 
Vibrant    r    

Bategant    ɾ    

Lateral    ɫ  ʎ  

Aproximant 
Espirants β  ð    ɣ  

Semivocals      j  w 

Taula 14.  Els sons consonàntics bàsics del català central
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Des del punt de vista del mode d’articulació, les consonants del català tenen tres sèries 

d’obstruents com el xinès (oclusives, fricatives i africades) i quatre sèries de sonants  

(tres com el xinès, nasals, laterals i aproximants, i, a diferència del xinès, les ròtiques 

bategant i vibrant). (Per a la descripció següent de les consonants, ens basem també 

en Bonet, Lloret & Mascaró 22000/1997: §3.2 - §3.8 per als aspectes generals, i en 

Recasens 21996/1991, Julià-Muné 42008/2002 i Carrera-Sabaté, Pons-Moll & Solà 

2014, per als aspectes específics del català.) 

2.3.1 Obstruents oclusives 

[p]: oclusiva oral bilabial sorda 

Aquest so del català és equiparable al corresponent del xinès (§1.4.1). Generalment 

no hi ha aspiració perceptible, llevat que el pronunciem amb èmfasi.  

Ex.: pare, capa 

[b]: oclusiva oral bilabial sonora 

S’articula com [p], però amb menys tensió i un grau de sonicitat lleument més alt. Hi 

ha vibració dels plecs vocals.  

Ex.: baf, tomba 

[t]: oclusiva oral dental sorda 

Igual que el so corresponent del xinès, el so [t] del català és apicodental i, normalment, 

com precisa Recasens (21996/1991: 206), es realitza amb contacte laminoalveolar 

simultani. Generalment no hi ha aspiració perceptible, llevat que el pronunciem amb 

èmfasi.    
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Ex.: tenir, fet 

Aquest so del català té una variant: [t]̠, oclusiva oral alveolar sorda. Es produeix quan 

l’oclusió total del flux d’aire es fa entre l’àpex de la llengua i la zona alveolar. És el 

producte de l’assimilació d’una oclusiva dental a una consonant amb lloc d’articulació 

posterior a l’àrea dental, com ara la fricativa alveolar sorda [s] i la bategant [ɾ].  

Ex.: set sofàs, tres 

[d]: oclusiva oral dental sonora 

S’articula com [t], però amb menys tensió i un grau de sonicitat lleument més alt. Hi 

ha vibració dels plecs vocals.  

Ex.: dur, venda   

Aquest so del català també té una variant: [d̠], oclusiva oral alveolar sonora. 

S’articula com [t]̠, però amb vibració dels plecs vocals.  

Ex.: set zones, drac, pot lila  

[k]: oclusiva oral velar sorda  

Aquest so del català és semblant al corresponent del xinès (§1.4.1). Generalment no 

hi ha aspiració perceptible, llevat que el pronunciem amb cert èmfasi. 

Ex.: casa, trencar 

[g]: oclusiva oral velar sonora 

S’articula com [k], però amb menys tensió i un grau de sonicitat lleument més alt. Hi 
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ha vibració dels plecs vocals.  Ex.: gat, anglès 

2.3.2 Obstruents fricatives 

[f]: fricativa labiodental sorda 

Aquest so del català s’articula de la mateixa manera que el so corresponent del xinès 

(§1.4.2).  

Ex.: fred, infant 

[v]: fricativa labiodental sonora 

S’articula com [f], però amb vibració dels plecs vocals. En català central, aquest so 

només apareix com a resultat d’una assimilació regressiva de sonoritat 

(ortogràficament es correspon amb <f>). 

Ex.: Afganistan, fotògraf alemany 

[s]: fricativa alveolar sorda 

Aquest so del català és semblant al corresponent del xinès (§1.4.2), tot i que 

l’articulació primària del so xinès és dentoalveolar. La fricativa alveolar sorda, en 

concret apicolaminoalveolar, es produeix mitjançant la proximitat entre l’àpex (o la 

làmina, menys sovint) de la llengua i la cornisa alveolar (les genives), deixant una 

obertura estreta al mig, a través de la qual surt l’aire a l’exterior. Durant aquest procés, 

el vel del paladar toca la paret faríngia i els plecs vocals no vibren. El flux d’aire quan 

surt crea turbulència perquè l’aire rebota contra les dents; és, per tant, un so estrident, 

i a més és sibilant per la gran intensitat de turbulència que crea. 
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Ex.: sis, duquessa 

[z]: fricativa alveolar sonora 

S’articula com [s], però amb vibració dels plecs vocals. 

Ex.: empresa, casa 

[ʃ]: fricativa prepalatal sorda 

La fricativa prepalatal (o postalveolar o palatoalveolar) sorda s’emet amb la 

constricció del flux d’aire a la cavitat oral produïda per la proximitat entre la part 

anterior o del predors de la llengua (articulació laminal o predorsal) i el prepaladar. 

Durant l’emissió d’aquest so, el vel del paladar toca la paret faríngia i els plecs vocals 

no vibren. El flux d’aire quan surt crea turbulència perquè l’aire rebota contra les 

genives; és, per tant, un so estrident, i a més és sibilant per la considerable intensitat 

de turbulència que crea. 

Ex.: caixa, vaixell 

[ʒ]: fricativa prepalatal sonora 

S’articula com [ʃ], però amb vibració dels plecs vocals. 

Ex.: gerd, protegir 

2.3.3 Obstruents africades 

[t͡s]: africada alveolar sorda 

Aquest so del català és semblant al corresponent del xinès (§1.4.3), tot i que 
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l’articulació primària del so xinès és dentoalveolar. L’africada alveolar sorda, en 

concret apicolaminoalveolar, s’emet amb una oclusió seguida d’una constricció 

homorgànica del flux d’aire produïdes pel contacte entre la làmina i l’àpex de la 

llengua (articulació laminal i apical) i la part interior de les incisives superiors i la 

cornisa alveolar. Durant aquest procés, el vel del paladar toca la paret faríngia i els 

plecs vocals no vibren.  

Ex.: potser, adscriure  

[d͡z]: africada alveolar sonora 

S’articula com [t͡s], però amb vibració dels plecs vocals. 

Ex.: setze, realització 

[t͡ʃ]: africada prepalatal sorda 

L’africada prepalatal (o postalveolar o palatoalveolar) sorda s’emet amb una oclusió 

seguida d’una constricció homorgànica del flux d’aire produïdes pel contacte entre la 

làmina o el predors de la llengua (articulació laminal o predorsal) i el prepaladar. 

Durant l’emissió, el vel del paladar toca la paret faríngia i els plecs vocals no vibren.  

Ex.: raig, cotxe 

[d͡ʒ]: africada prepalatal sonora 

S’articula com [t͡ʃ], però amb vibració dels plecs vocals. 

Ex.: adjectiu, viatge 
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2.3.4 Sonants nasals 

[m]: oclusiva nasal bilabial sonora 

Aquest so del català és igual al corresponent del xinès (§1.4.4).  

Ex.: mare, fam 

[ɱ]: oclusiva nasal labiodental sonora 

L’oclusiva nasal labiodental sonora es produeix amb una obstrucció total produïda pel 

contacte entre les dents incisives superiors i el llavi inferior. El vel del paladar se  

separa de la paret faríngia i l’aire, per això, surt exclusivament pel nas. Al mateix 

temps, els plecs vocals vibren. Aquest so es produeix per l’assimilació d’una consonant 

nasal a una consonant labiodental (en català central, és la [f]). 

Ex.: triomf, confirmar 

[n]: oclusiva nasal alveolar sonora 

Aquest so del català és semblant al corresponent del xinès (§1.4.4), tot i que 

l’articulació primària del so del xinès és dentoalveolar. En l’articulació de l’oclusiva 

nasal alveolar sonora, l’àpex de la llengua (articulació apical) contacta amb la cornisa 

alveolar (les genives). El vel del paladar se separa de la paret faríngia i l’aire surt pel 

nas. Al mateix temps, els plecs vocals vibren. 

Ex.: segon, nas, contra 

Aquest so en català té dues variants: 

La variant dental [n̪]: Es realitza amb l’àpex de la llengua en contacte amb la part 
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interior de les incisives superiors. Es produeix per l’assimilació d’una nasal alveolar a 

una consonant dental ([t] o [d]); per exemple: Andorra, antic. 

La variant prepalatal (o postalveolar o palatoalveolar) [ṉ]: S’emet amb la part anterior 

de la llengua en contacte amb el prepaladar. És el producte de l’assimilació d’una 

consonant nasal alveolar a una consonant prepalatal (com [ʃ] i [ʒ]); per exemple: 

panxa, menjar. 

[ɲ]: oclusiva nasal palatal sonora 

En la producció de l’oclusiva nasal palatal sonora la part més anterior del dors de la 

llengua (el predors) contacta amb la zona palatal. De vegades, l’àpex de la llengua 

toca les dents incisives inferiors. Durant l’oclusió, el vel del paladar se separa de la 

paret faríngia i l’aire, per això, surt exclusivament pel nas. Els plecs vocals vibren.  

Ex.: any, senyor 

A vegades el lloc d’articulació d’aquest so resulta més avançat, és a dir, es realitza a 

la zona del prepaladar, a causa de l’assimilació d’una consonant nasal palatal a una 

consonant prepalatal. Aquesta variant és igual que la variant prepalatal de l’oclusiva 

nasal alveolar sonora [n] descrita més amunt ([ṉ]); per això, posem els mateixos 

exemples: panxa, menjar.  

[ŋ]: oclusiva nasal velar sonora 

Aquest so del català és igual al corresponent del xinès (§1.4.4). És el producte de 

l’assimilació d’una oclusiva nasal alveolar a una consonant velar (com [k] i [g]). 

Ex.: sang, trencar 
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2.3.5 Sonants laterals 

[ɫ]: lateral alveolar velaritzada sonora 

La lateral alveolar sonora es produeix amb la vibració dels plecs vocals i amb contacte 

entre l’àpex de la llengua (articulació apical) i la zona alveolar mentre que l’aire surt 

per un o ambdós costats de la llengua. En català, la lateral alveolar és sempre més o 

menys velaritzada (també s’anomena “l fosca”), perquè durant la seva emissió el 

postdors de la llengua s’eleva cap al vel del paladar. Es tracta d’una articulació 

secundària velar, mentre que la primària és alveolar. En la major part del català 

central, el grau de velarització és en conjunt alt, tot i que en part depèn del context 

en què apareix: per exemple, és poc velaritzada a començament de síl·laba en contacte 

amb una vocal alta (com a líquid); és molt velaritzada en posició final de síl·laba, 

especialment en contacte amb una vocal posterior (com a tul). En transcripcions 

amples no cal marcar la velarització (es representa com a [l], per tant); però en aquest 

estudi comparatiu amb el xinès és rellevant representar aquesta característica que no 

té el xinès. 

Ex.: líquid, parlar, altre 

Aquest so té dues variants:  

La variant dental [ɫ]̪: En la producció d’aquesta variant l’àpex de la llengua toca la 

part interior de les incisives superiors. Normalment, és el producte de l’assimilació 

d’una lateral alveolar sonora a una consonant dental (com [t] i [d]); per exemple: alta, 

soldat. 

La variant prepalatal (o postalveolar o palatoalveolar) [ɫ]: S’emet amb el contacte 
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entre la part anterior de la llengua i la zona postalveolar. Normalment, és el resultat 

de l’assimilació d’una lateral alveolar sonora a un so prepalatal; per exemple: Elx, 

àlgebra. 

[ʎ]: lateral palatal sonora 

La lateral palatal sonora es realitza amb vibració dels plecs vocals i amb contacte entre 

el predors de la llengua i el paladar, mentre que l’aire surt per un o ambdós costats de 

la llengua.  

Ex.: all, llàstima 

2.3.6 Sonants ròtiques 

[ɾ]: bategant alveolar sonora 

L’articulació de la bategant alveolar sonora es fa possible pel contacte molt curt entre 

l’àpex de la llengua i la zona alveolar durant el moviment molt ràpid de la llengua cap 

a aquesta zona. Els plecs vocals vibren. 

Ex.: cara, gran 

[r]: vibrant alveolar sonora 

La vibrant alveolar sonora té el lloc d’articulació a la zona postalveolar, des del qual 

l’àpex de la llengua es dirigeix més o menys cap enrere, de manera que el flux d’aire 

creï un moviment repetit i periòdic. És a dir, la punta lingual realitza un moviment de 

contacte i de separació alternatius a la zona postalveolar. Normalment, en català la 

successió de batecs de la vibració depèn de la velocitat d’emissió i de l’èmfasi de la 

pronúncia, així com de l’accent i el context quan la pronunciem a final de síl·laba, que 
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pot esdevenir bategant. Els plecs vocals vibren. 

Ex.: raig, ferrocarril 

2.3.7 Sonants aproximants 

[β]: aproximant (espirant) bilabial sonora 

L’aproximant bilabial sonora és un al·lòfon de /b/ i es troba en distribució 

complementària amb la consonant oclusiva oral bilabial sonora [b]. Els sons [β] i [b] 

tenen el mateix lloc d’articulació però l’aproximant presenta una obertura estreta 

entre els dos llavis, per la qual l’aire surt i produeix una constricció inferior a la típica 

de les fricatives. Hi ha vibració dels plecs vocals. Aquest so és el producte de 

l’assimilació d’una oclusiva oral bilabial sonora a un so precedent que no interromp 

el pas de l’aire per la boca. 

Ex.: abaixar, hàbil, obrir 

[ð]: aproximant (espirant) dental sonora  

L’aproximant dental sonora és un al·lòfon de /d/ i es realitza en distribució 

complementària amb la consonant oclusiva oral dental sonora [d]. Els sons [ð] i [d] 

tenen el mateix lloc d’articulació però l’aproximant deixa una obertura petita entre 

l’àpex de la llengua i la part interior de les incisives superiors, per la qual surt l’aire 

produint una constricció inferior a la típica de les fricatives. Hi ha vibració dels plecs 

vocals. Aquest so és el producte de l’assimilació d’una oclusiva oral dental sonora a 

un so precedent que no interromp el pas de l’aire per la boca.  

Ex.: edat, odi, adreça
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[ɣ]: aproximant (espirant) velar sonora 

L’aproximant velar sonora és un al·lòfon de /g/ i es troba en distribució 

complementària amb la consonant oclusiva oral velar sonora [g]. Els sons [ɣ] i [g] 

tenen el mateix lloc d’articulació però l’aproximant deixa una obertura petita entre el 

postdors de la llengua i la zona velar, per la qual surt l’aire produint una constricció 

inferior a la típica de les fricatives. Hi ha vibració dels plecs vocals. Aquest so és el 

producte de l’assimilació d’una oclusiva oral velar sonora a un so precedent que no 

interromp el pas de l’aire per la boca.  

Ex.: igual, aigua 

[j]: aproximant (semivocal) palatal sonora 

Aquest so del català és equiparable al corresponent del xinès (§1.4.6).  

Ex.: caic, iaia.  

[w]: aproximant (semivocal) labiovelar sonora 

Aquest so del català és equiparable al corresponent del xinès (§1.4.6).  

Ex.: diuen, blau.  

2.4 Descripció suprasegmental del català 

La descripció suprasegmental del català té en compte la síl·laba i la sil·labificació, 

l’accent i l’entonació. Per l’objectiu de la tesi, no tractarem de l’entonació, que deixem 

per a estudis posteriors. (Per a la descripció següent, ens basem principalment en 

Recasens 1993, Bonet & Lloret 1998, Lloret 42008/2002, Jiménez 1999, Prieto 2004 i  
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Julià-Muné 2005.) 

2.4.1 La síl·laba i la sil·labificació del català 

2.4.1.1 El model de l’estructura sil·làbica del català 

L’estructura sil·làbica del català és del tipus C0-2VC0-3; sempre té un nucli, però 

l’obertura i la coda són opcionals. L’obertura, si existeix, pot contenir o bé una 

consonant o una semivocal (obertura simple), o bé dos segments (obertura complexa); 

la coda pot constar d’un màxim de dos segments si es troba enmig d’una paraula i d’un 

màxim de tres segments si es troba a final d’un mot. A continuació, presentem una 

il·lustració de l’estructura sil·làbica (ES) del català, tots els tipus d’estructures 

sil·làbiques possibles en català central i alguns exemples (veg., entre altres, Lloret 

42008/2002: §5.1, Julià-Muné 2005: §6.2): (V=vocal; C=consonant, o semivocal si 

apareix just abans o després de V) 

 

Figura 11. Estructura sil·làbica del català 

V 
CV 
VC 

CCV 
CVC 
VCC 

VCCC 
CVCC 
CCVC 

he [e], i [i], nua [ə] 
la [lə], iaia [ˈja.jә] 
un [un], aigua [ˈaj] 
clar [ˈkla], quatre [ˈkwa.tɾә], aigua [gwә] 
nau [ˈnaw], mal [ˈmal], raig [ˈratʃ͡], portal [puɾˈtaɫ] 
arc [ˈark], ulls [ˈuʎʃ] 
arcs [ˈarks], diürns [ˈurns] 
carn [ˈkarn], porc [ˈpɔrk] 
bloc [ˈbɫɔk], frau [ˈfɾaw] 
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CVCCC 
CCVCC 

CCVCCC 

serps [ˈserps], porcs [ˈpɔrks] 
blocs [ˈbɫɔks], blancs [ˈbɫaŋs] 
bruscs [ˈbɾusks], frescs [ˈfɾɛsks] 

Taula 15. Les possibles estructures fonotàctiques del català central 

Ex. 1: iaia   [ˈja.jә] (català central)            Ex. 2: bruscs    [ˈbɾusks] 

            

Figura 12. Exemples d’estructures fonotàctiques del català 

D’ara endavant presentem breument les estructures d’obertura i de coda del català 

d’acord amb Lloret (42008/2002). De moment, tenim en compte només les 

combinacions possibles en mots aïllats (per a qüestions de resil·labificació, veg. 

§2.4.1.4). 

2.4.1.2 Les obertures sil·làbiques del català 

Les obertures simples: 

Teòricament qualsevol consonant o semivocal es pot fer servir com una obertura 

simple, però en el català central n’hi ha algunes que no es presenten mai en la posició 

d’obertura. Inclouen els següents casos: 

Primer, les consonants nasals [ɱ] i [ŋ], que, com que resulten d’assimilacions 

regressives al lloc d’articulació d’una consonant labiodental o velar respectivament, 

no poden formar una obertura sil·làbica, sinó que només apareixen en posició de coda 

(veg. §2.3.4). Per la mateixa raó, les variants dentals i palatalitzades del nasal i lateral 

alveolars, [n̪], [ɫ]̪, [n̠] i [ɫ], que resulten d’assimilacions regressives al lloc 



CAPÍTOL II  FONÈTICA I FONOLOGIA DEL CATALÀ ESTÀNDARD 

78 

 

d’articulació d’una consonant dental o prepalatal (veg. §2.3.4 - §2.3.5), no es 

presenten mai en posició d’obertura. A més, en català central (que no té /v/), la 

fricativa labiodental sonora [v] només apareix en posició de coda com a producte 

d’assimilació regressiva de sonoritat (veg. §2.3.2). 

Segon, la bategant [ɾ] mai apareix en posició d’obertura a començament de mot 

perquè totes les ròtiques a l’inici de mot es pronuncien amb vibrant [r]. També són 

impossibles les obertures simples en posició inicial absoluta formades per les 

aproximants [β], [ð] i [ɣ], ja que aquests sons només segueixen un so que no 

interromp el pas de l’aire per la boca (veg. §2.3.7). 

Per acabar, en català central no hi ha obertures en [d͡z]- ni en [d͡ʒ]- a l’inici de mot; 

hi ha pocs casos d’obertures inicials en [t͡s]- i en [t͡ʃ]-, que són manlleus de llengües 

estrangeres, com ara tse-tse, tsar, txec, txetxè, i les en [t͡s]- poden alternar amb [s]- 

elidint la part oclusiva [t]-, p. ex., [sәt͡sé] i [sár].  

Les obertures complexes: 

El català central consta de dos tipus d’obertura complexa: “C+S” i “oclusives (i 

aproximants corresponents)/[f] + [ɾ]/[ɫ]”. En la taula següent presentem l’inventari 

d’obertures complexes del català d’acord amb Lloret (42008/2002: §5.2.2). 

Tipus d’obertura complexa Exemples 

C + S quan, foie gras, ungüent; àvia, acció, societat 

Oclusiva 
(aproximant)/[f] + 

[ɾ]/[ɫ] 

[pɾ], [pɫ] prou, plat, sempre, contemplar 

[bɾ], [bɫ] braç, blanca, sembrar, semblar 

[βɾ], [βɫ] cabra, bíblia, esbrinar, desbloqueig 

[tɾ] tres, entrar 

[dɾ] drac, pondre 

[ðɾ] quadre, perdre 

[kɾ], [kɫ] creure, clau, sucre, aclarir 

[gɾ], [gɫ] groc, glop, engrunar, senglar 

[ɣɾ], [ɣɫ] negre, sigla, desgranar, esglai 
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[fɾ], [fɫ] franc, flor, sofre, inflar 

Taula 16. Les obertures complexes possibles del català central 

2.4.1.3 Les codes sil·làbiques del català 

Les codes simples: 

Com en el cas d’obertures simples, teòricament qualsevol consonant o semivocal pot 

trobar-se a coda simple, excepte les variants fonètiques d’algunes consonants que 

només apareixen en posició d’obertura.  

Primer, en el català central, la bategant /ɾ/ en posició de coda normalment es 

pronuncia com a [r], però amb menys vibracions que la que apareix en l’obertura, p. 

ex., ca[r].ta, pu[r]. 

Segon, les aproximants [β], [ð] i [ɣ] no apareixen en posició de coda en el català 

central. A més, cap de les obstruents sonores normalment no pot formar codes simples 

a final de mot si considerem només la realització de mots aïllats, ja que aquests sons 

s’ensordeixen a causa de la neutralització de sonoritat que s’hi produeix, p. ex., Madrid 

[məˈðɾit], tub [ˈtup], boig [ˈbɔt͡ʃ], entre altres. 

Per acabar, cal remarcar les restriccions d’aparició de determinats contactes 

heterosil·làbics en interior de mot. En concret, en català central són inexistents les 

seqüències heterosil·làbiques formades per una consonant palatal, [ɲ], [ʎ] o [j], 

seguida d’una altra consonant en mots simples (no tenim en compte els compostos 

com enllà [әɲˈʎa] i enlloc [әɲˈʎɔk]), excepte els casos específics de la geminada [ʎ.ʎ], 

esdevinguda allargada [ʎː], com ara rotllo, batlle, motlle, etc. 
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Les codes complexes: 

Les codes complexes poden aparèixer tant en interior com a final de mot, però 

presenten diferents característiques en aquestes dues posicions.  

D’una banda, en interior de mot, les codes complexes contenen dos segments, i les 

combinacions possibles són [wk]/[wg], p. ex., auxili [әwkˈsi.li], augment [әwgˈmen], 

o bé una consonant o una semivocal seguides de s (“C/S + s”), encara que són molt 

poques en els mots comuns del català. Llistem les possibles combinacions de “C/S + 

[s]” en la taula següent (Lloret 42008/2002: §5.3.2.1): 

C/S + [s] Exemples 

[ws] auscultar [әws.kuɫˈta] 

[ns] constar [kunsˈta] 

[t͡s] adscriure [әts͡ˈkriw.ɾә] 

[ps] obscur [upsˈkur] 

[ks] extrem [әksˈtɾem] 

Taula 17. Les codes complexes internes possibles del tipus “C/S + [s]” del català 

Cal remarcar que en català central s’ha observat la tendència a reduir les combinacions 

esmentades en la parla col·loquial, encara que no és acceptada per la normativa. En 

concret, la coda interna [ws] normalment es manté, excepte quan es troba en el grup 

[әws]- a l’inici de mot, en què en la llengua col·loquial se sol reduir el diftong [əw] en 

[u], p. ex., auspici [usˈpi.si], auscultar [us.kulˈta]. Les altres codes complexes del tipus 

“C/S + [s]”, quan apareixen en mots d’ús habitual, solen perdre el primer segment, 

com ara explicació [әs.pli.kәˈsjo], transparent [tɾәs.pәˈɾen] i adstrat [әsˈtɾat], etc.; per 

contra, les combinacions [wk]/[wg] normalment perden el segon segment, com ara 

auxili [әwˈsi.li], augment [әwˈmen]. 

D’altra banda, a final de mot, les codes poden constar d’un màxim de tres segments, 
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dels quals el darrer (el cas més freqüent) o el del mig (el cas menys freqüent) és 

normalment [s], com ara forns [ˈforns], dorms [ˈdɔrms] i serps [ˈserps], etc., i -[kst] i 

-[wst] en paraules com text [ˈtekst], mixt [ˈmikst] i faust [ˈfawst], etc. El so [s], quan 

apareix a la darrera posició de la coda, és sempre la marca de plural (forns) o de 

segona persona del singular (dorms). 

Pel que fa a les codes complexes formades per dos segments, el català central presenta 

les següents possibilitats com mostra la taula 17 (Lloret 42008/2002: §5.3.2.2): 

Tipus de codes de dos segments al final de 
mot 

Exemples 

-Cs 

s com a marca de plural alls, anys, clubs, cucs, gats, mans, ous... 

s com a marca de segona 
persona del singular 

beus, culls, mous, pots, reps, seus, vols... 

s com a part del radical brunz, dilluns, índex, març, pols, vals... 

-CC 

[j] + C 
[jr] (cuir), [jɫ] (gasoil), [jp] (naip), [jk] (caic), [jt] 

(vuit) 

[w] + C 
[wr] (saur), [wn] (clown), [wm] (linòleum), [wt] 

(caut), [wk] (glauc), [wɫ] (joul) 

[r] + C 
[rm] (ferm), [rn] (forn), [rf] (amorf), [rʃ] (guerx), 

[rp] (serp), [rk] (amarg), [r(t)] (curt) 

[ɫ] + C 
[ɫm] (salm), [ɫf] (golf), [ɫʃ] ([ʎʃ]) (Elx), [ɫk] (talc), [ɫt] 

(resolt) 

N + C 
[ɲʃ] (romanx), [ɱf] (triomf), [m(t)] (exempt), [ŋ(k)] 

(cinc) 

[s] + C [sk] (bosc), [sp] (Casp), [st] (llest) 

Taula 18. Les codes possibles de dos segments a final de mot en català central 

2.4.1.4 Canvi segmental i resil·labificació en la parla contínua 

Les descripcions de l’apartat anterior s’han basat en mots aïllats; però cal tenir en 

compte que, en la parla contínua, hi ha enllaços fònics entre els mots. Per tant, es 

produeixen canvis segmentals, com ara: l’elisió, que s’il·lustra en l’exemple de (1); la 

resil·labificació o redistribució sil·làbica, com en l’exemple de (2); la sonorització de 

fricatives, com en l’exemple de (3); l’assimilació de lloc d’articulació, com en 
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l’exemple de (4), etc. (Veg., entre altres, Bonet & Lloret 1998, Lloret 42008/2002, 

Julià-Muné 2005: §6.5.1., Palmada 42008/2002) 

(1) a  Sil·labificació de mots aïllats:  

micro [ˈmik.ɾu]: [ˈmik]σ [[ɾ]O[[u]N]R]σ  

ordinador [ur.ði.nәˈðo]: [[[u]N[r]C]R]σ[ði.nәˈðo]σ              

b  Contacte entre vocals àtones idèntiques, elisió: 

microordinador [ˌmik.ɾur.ði.nәˈðo]: [ˈmik]σ [[ɾ]O[[u]N[r]C]R]σ[ði.nəˈðo]σ 

(2) a  Sil·labificació de mots aïllats:  

parc [ˈpark]: [[p]O[[ˈa]N[rk]C]R]σ 

estret [әsˈtɾɛt]: [[[ә]N[s]C]R]σ [ˈtɾɛt]σ   

b  Resil·labificació: 

parc estret [ˌpar.kәsˈtɾɛt]: [ˌpar]σ [[k]O[[ә]N[s]C]R]σ [ˈtɾɛt]σ                                           

(3) a  Sil·labificació de mots aïllats: 

tubs: [ˈtups]: [[t]O[[ˈu]N[ps]C]R]σ 

únics: [ˈuniks]: [[ˈu]N]σ[niks]σ 

    b  Sonorització de fricatives:                                         

tubs únics [tubˈzu.niks]: [tub]σ[[z]O[[ˈu]N]R]σ[niks]σ                          

(4) a  Sil·labificació de mots aïllats: 

un [un]: [[[u]N[n]C]R]σ 

xinès [ʃiˈnɛs]: [ʃiˈnɛs]σ 

   b  Assimilació de lloc d’articulació:  un xinès [un̠.ʃiˈnɛs]: [[[u]N[n̠]C]R]σ [ʃiˈnɛs]σ 
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La resil·labificació comporta que alguns segments consonàntics que no poden 

aparèixer en posició d’obertura hi apareguin com a conseqüència del canvi de 

sil·labificació, com ara [v] en sonoritzacions del tipus fotògra[v]alemany (cf. fotògra[f] 

en la pronúncia del mot aïllat) o [ŋ] a ba.[ŋ]estret (cf. banc [baŋ], amb simplificació 

del grup consonàntic final). 

2.4.1.5 Formació de diftongs i triftongs 

El català central consta de 14 diftongs decreixents: [aj], [ej], [ɛj], [əj], [oj], [ɔj], [uj], 

[aw], [ew], [ɛw], [əw], [iw], [ow], [ɔw]; 14 diftongs creixents: [wa], [we], [wɛ], 

[wə], [wi], [wo], [wɔ], [ja], [je], [jɛ], [jə], [jo], [jɔ], [ju], i 5 triftongs [jəw], [jɛw], 

[waj], [wiw] i [wɛw]. El diftong decreixent [ij] no apareix dins de mot en català 

central estàndard, però pot sorgir entre el verb i el clític, com a vagi-hi [ij]. El diftong 

decreixent [uw] només apareix en la pronúncia acurada de les formes verbals duu, 

duus, del verb dur, i lluu, lluus, del verb lluir, tot i que actualment en la pronúncia 

habitual s’han simplificat a una sola vocal (d[u], d[u]s i ll[u] i ll[u]s); la simplificació 

és també la pronúncia habitual en casos de [uw] derivats de la reducció vocàlica, com 

a monstruositat [uw]~[u]. (Veg. Recasens 1993: 107, 111, 121.) 

Els diftongs decreixents poden aparèixer tant dins del mot com entre mots, per 

exemple: a[j]re, fe[j]na, pa[w], cosa [j]nútil, porta [w]lleres. Els diftongs creixents no 

són tan corrents com els decreixents. Apareixen en posició inicial de mot i en posició 

intervocàlica; en altres paraules, quan la semivocal constitueix l’únic element d’una 

obertura sil·làbica, per exemple: [j]ogurt, [j]aia, h[j]at, [w]hisky, ca[w]en. També 

apareixen en combinacions amb consonants amb algun component velar i/o labial: 

normativament, només quan aquestes es corresponen amb les oclusives <q> [k] o 

<g> [g/ɣ], com ara q[w]an, g[w]ant; en la parla espontània, també apareixen en 
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casos amb <c>, com en c[w]it i amb altres consonants amb components labials, com 

ara <b> (per exemple, b[w]it) o <f> (per exemple, f[ˈwa] gras, al mot d’origen 

francès foie gras). Els triftongs són formats per un diftong creixent i un altre decreixent, 

per exemple: Parag[waj] (Paraguai), cre[ˈwɛw] (creueu) i cre[ˈjɛw] (creieu), etc. 

2.4.2 L’accent del català29 

L’accent és un aspecte suprasegmental a nivell de mot. És una característica relativa 

dins una seqüència, perquè només es pot percebre quan es comparen les diferents 

síl·labes de la mateixa seqüència. Des del punt de vista fonètic, considerem que la 

síl·laba tònica es produeix amb més intensitat i allargada, i amb un to més agut que 

l’accent de la sèrie de sons en què apareix. En altres paraules, les síl·labes tòniques es 

pronuncien amb més força i duren més temps que les àtones.  

L’accent se sol indicar amb el diacrític [ˈ] davant la síl·laba tònica: casa [ˈka.za], o 

amb el diacrític [ ]́ damunt la vocal de la síl·laba accentuada: casa [ká.za]. En el 

present treball adoptem el diacrític [ˈ] davant la síl·laba tònica per diferenciar el cas 

del xinès, en què posem els símbols de to damunt la vocal de la síl·laba, tal com 

prescriu l’AFI.  

2.4.2.1 Tonicitat i atonicitat 

Generalment, tots els mots catalans consten d’accent, excepte els clítics, una categoria 

que inclou els següents elements: els articles definits i les contraccions (el, la; al, del, 

pel...); les preposicions a, amb, en, de, per; els pronoms febles (em, me, ens, nos...); les 

conjuncions i, ni, si, que; el pronom relatiu àton que, i els possessius àtons (mon, ma, 

                                                   
29 La descripció d’aquest apartat sobre l’accent en català es basa principalment en Bonet & Lloret (1998), Recasens 

(1993) i Lloret (2011).  
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mos, mes...). A més, hi ha un grup de vocables que són tònics en alguns casos però 

àtons en altres, com ara la conjunció o, la partícula negativa no, els articles indefinits 

un(s) i una (unes), les formes auxiliars preverbals he, has, ha i han, la partícula ca 

(reducció de casa) i sant en algunes construccions (Lloret 2011: §3.1). En conseqüència, 

aquestes paraules poden experimentar reducció vocàlica sistemàtica i són 

especialment susceptibles de formar diftongs amb una vocal del mot adjacent. No 

obstant això, hi ha altres formes lèxiques que són exclusivament tòniques, per exemple, 

les arrels nominals, algunes preposicions, conjuncions i adverbis de dues o més 

síl·labes: contra, entre, sobre, mentre, segons, sinó, també (Recasens 1993: §VI.2.1). 

Recasens (1993: 204) també inclou en el grup d’arrels exclusivament tòniques les 

verbals, però Bonet & Lloret (1998: 205) destaquen que les arrels dels verbs de la 

tercera conjugació amb increment <eix> durant la conjugació poden ser àtones. Així, 

en el cas de verbs com servir, la tonicitat de l’arrel pot derivar-se de l’arrel nominal 

/ˈseɾb/ (cf. serf, serva); però en casos com patir l’arrel és sempre àtona /pət/: p[ə]teixo, 

p[ə]tim, etc. 

D’acord amb Recasens (1993: §VI.2.1), la tonicitat i atonicitat dels prefixos i sufixos 

presenten algunes diversitats corresponents a diferents criteris. A continuació 

resumim el que diu aquest autor.  

Hi ha prefixos que es realitzen sempre amb [ә] perquè són àtons inherents. Per 

exemple, a- (anormal), bes- (besavi), de- (deformar), des- (desigual), e- (ebullició), en- 

(enregistrar), es- (esmerdissar), per- (pervenir), re- (refredar), trans- (transportar). Al 

contrari, hi ha prefixos que són tònics i, per tant, mai no presenten reducció vocàlica 

o són casos en què la reducció pot passar a causa de factors com el mot concret, el 

parlant o l’estil de parla, com ara auto- (automòbil), anti- (anticicló), co- (cooficial), con- 
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(contradir), entre- (entretenir), mal- (malversar), post- (posttònic), pre- (prehistòric), 

sobre- (sobreposar). Pel que fa als prefixos realitzats sempre amb [i] o amb [u] (perquè 

les vocals altes no canvien de timbre a causa de l’atonicitat), són tònics els prefixos 

bisil·làbics (circum-, vice-, micro-, inter-, super-: circumcentre, vicerector, microordinador, 

interdependència, superpoblat) i són àtons els prefixos monosil·làbics que no poden 

separar-se de l’arrel per prefixos tònics (in-, dis-, sos-, con-: indisciplinat, disutilitat, 

sostreure, sospesar, consubstancial, contenir). (Veg. Recasens 1993: §VI.2.1.2.) 

Hi ha sufixos flectius àtons, com ara el morf [ә] de gènere femení (bona) o el de les 

formes verbals (menges, treballa), i n’hi ha que són tònics, com ara els morfs de futur 

de les formes verbals (menjaré, treballaràs). Els sufixos derivatius són sempre tònics 

(/ˈoz/: aquós) — excepte els formats amb la vocal pseudoflectiva de gènere (plata de 

plat)—, tot i que en la forma fonètica no sempre es nota perquè l’accent de mot només 

es mostra en el darrer morfema tònic del mot (/ˈoz/ i /iˈtat/: aquositat). Hi ha també 

casos en què la tonicitat del morfema derivatiu no es nota en la forma fonètica perquè 

són sufixos preaccentuats, és a dir, que fan recaure l’accent sobre la síl·laba precedent, 

com ara /ik/: epidèmic, /i/: eteri. (Veg. Recasens 1993: §VI.2.1.3, Bonet & Lloret 1998: 

§2.5.) 

2.4.2.2 Accentuació de domini de mot 

La posició de l’accent pot servir per distingir mots del mateix entorn segmental i també 

pot fer canviar les seves pronunciacions en la varietat central; per exemple: pare 

[ˈpa.ɾə] i parà [pəˈɾa], fora [ˈfɔ.ɾə] i forà [fuˈɾa], ajupi [əˈʒu.pi] i ajupí [ə.ʒuˈpi].  

L’accent d’un mot del català tendeix a caure en una de les dues darreres síl·labes i, 

excepcionalment, en l’antepenúltima. Els mots aguts tenen l’accent en l’última síl·laba 
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(arròs, estiu, català, cantar...); els mots plans el tenen en la penúltima síl·laba (casa, 

bigoti, llapis...), i els mots esdrúixols, en l’antepenúltima (cònjuge, càrrega, Júpiter...). 

Encara que teòricament la posició de l’accent del català és lliure, diversos autors han 

fet notar que hi ha una tendència a ser aguts els mots que acaben en consonant o 

semivocal (arròs, estiu) i els que fonològicament acaben en una bategant o una nasal 

alveolar subjacent (cantar, català), i a ser plans els que acaben en vocal (casa, bigoti) 

(veg., entre altres, Bonet & Lloret 1998: §8.1.1, Oliva & Serra 42008/2002).  

Desaccentuació en mots amb més d’un morfema tònic:  

Cada mot conté un sol accent, i dins un mot format per una seqüència de morfemes 

tònics s’aplica la desaccentuació, és a dir, es manté l’accent de mot de la darrera síl·laba 

tònica mentre que tots els accents subjacents emplaçats a l’esquerra del darrer 

morfema tònic del mot s’eliminen (veg., entre altres, Mascaró 1983, Bonet & Lloret 

1998 i Recasens 1993).  

Ex.: cull /ˈkuʎ/ + -i /ˈi/ + -re /ˈɾɛ/ + -m /m/    collirem [ku.ʎiˈɾɛm]  

carrer /kәˈre/ + -ó /ˈon/    carreró [kә.rәˈɾo]  

llit /ˈʎit/ + –às /ˈas/    llitàs [ʎiˈtas] 

xicot /ʃiˈkot/ + –et /ˈɛt/    xicotet [ʃi.kuˈtɛt] 

En canvi, no hi ha esborrament d’accents davant de morfemes àtons. Per exemple: 

germà- /ʒәɾˈman/ + -a /ә/    germana [ʒәrˈma.nә]. Per això, els pronoms febles 

enclítics, que són elements àtons, no canvien la posició de l’accent verbal en formar 

mots fonològics, com ara senti-ho [ˈsen̪.tiw], compra-hi [ˈkom.pɾәj], canta’m 

[ˈkan̪.tәm], excepte en balear, on se sol desplaçar l’accent cap a la darrera síl·laba en 

les combinacions de verb seguit de pronom (canta-la [kən̪.təˈlə], canta’m [kən̪ˈtəm]) 
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(Lloret 2011: §5.1).  

Cal notar que la desaccentuació dins de mot s’aplica només a mots estrictes, marcats 

amb els límits ‘##__##’ (com a ##llit+às##). Els mots compostos, el prefixos tònics 

i els adverbis en –ment contenen estructura morfològica del tipus ##__##__## (com 

a ##rent+a##plat+s##, ##entre##veu+re##, ##ràpid+a##ment##). Per tant, 

la desaccentuació, que actua en el domini de mot, no s’hi aplica. El fet és que aquests 

mots normalment consten d’un accent secundari, a més de l’accent primari. Se sol 

indicar utilitzant el diacrític [ˌ] davant la síl·laba afectada, per exemple: els adverbis 

que acaben en -ment (ràpidament [ˌrapiðəˈmen], alguns prefixos tònics (ex-alumne 

[ˌeg.zəˈlum.nə], entreveure [ˌenṯɾəˈβɛwɾə], pre-capitalista [ˌpɾe.kə.pi.təˈlis.̪tə], el 

primer element d’alguns compostos (rentaplats [ˌren̪təˈplat͡s], mil tres-cents 

[ˌmiɫ.ṯɾɛˈsens], sud-oest [ˌsu.tuˈest]), el primer element dels sintagmes lexicalitzats 

(casa-museu [ˌka.zə.muˈzɛw]) (Lloret 2011: §5.1).  

2.4.2.3 Accentuació de domini de frase tonal 

Els accents de mot pronunciats aïlladament poden desaparèixer en enunciats més 

llargs. En català central, en contextos no marcats l’accent primari de frase tonal recau 

sobre la darrera síl·laba accentuada de la frase i els altres accents de mot redueixen o 

perden prominència, i fins i tot desapareixen per qüestions rítmiques. Cal remarcar 

que la pèrdua de prominència no s’interpreta com un esborrament pròpiament ni 

provoca la reducció vocàlica. Així, per exemple, la frase tonal Vindrà demà a les tres. 

[binˌd̠ɾa.ðə.ma.ə.ɫəsˈtɾ̠ɛs]; Val mil-cent pessetes. [ˌbaɫ.miɫ.sem.pəˈsɛ.təs]. No obstant 

això, aquest patró accentual d’una frase tonal és modificable en determinats contextos, 

com ara la presència d’un accent emfàtic: l’accent primari de la frase Vindrà demà a 

les tres pot recaure sobre la síl·laba mà, de la paraula demà, si el parlant vol emfatitzar 
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el fet que la tercera persona vindrà el dia següent: [binˌd̠ɾa.ðəˈma.ə.ɫəsˌtɾ̠ɛs].  

2.4.2.4 Accent rítmic 

Si en una seqüència hi ha diverses síl·labes inaccentuades consecutives, s’hi poden 

afegir accents rítmics, la qual cosa tampoc no altera el timbre de les vocals. Aquests 

accents rítmics solen tenir una prominència menor que els accents secundaris de mot 

o de frase (Recasens 1993: §I.5.2.2.5). L’accent rítmic del català té un patró binari, és 

a dir, amb alternances entre síl·labes tòniques i síl·labes àtones. Segons aquesta 

proposta, el català té una estructura de peus iàmbics,30  perquè agrupa la síl·laba o 

síl·labes inaccentuades amb la síl·laba accentuada següent, i assigna un accent rítmic 

cada dues síl·labes inaccentuades comptant a partir de la síl·laba accentuada. Així, en 

els mots emfatitzar i heterogeneïtat (amb accent de mot a la darrera síl·laba), les 

síl·labes inaccentuades formarien peus amb les que porten accents, i hi hauria accents 

rítmics sobre els elements fa (emfatitzar) i he, ro, i ne (heterogeneïtat). Per altra banda, 

en la parla ràpida, el nombre de síl·labes inaccentuades consecutives a l’esquerra de 

l’accentuada pot ser tres (patró ternari) (Oliva 1992). Per tant, els accents rítmics 

recauen sobre els elements em (emfatitzar), he i ge (heterogeneïtat). A més, les vocals 

posttòniques no reben cap tipus d’accents, com ara dona-me-les [ˈdo.nə.mə.ləs]. Com 

apunta Recasens (1993: §VI.2.4), aquesta proposta de ritme presenta el problema que 

no es va basar en resultats empírics. De fet, resultats posteriors han demostrat que el 

ritme depèn de diversos factors i que, per tant, és bastant variable i que l’accentuació 

de mot segueix més aviat una estructura de peus trocaics31 (veg., per exemple, Cabré 

1993, Serra 1996, i també Oliva & Serra 42008/2002).  

                                                   
30 Un peu iàmbic de mot consta d’un element feble seguit d’un element fort (accentuat); és un ritme del tipus [taˈta-

taˈta] (veg. Bonet & Lloret 1998: §8.1.1). 
31 El ritme dels peus trocaics és del tipus [táta-táta] (Bonet & Lloret 1998: §8.1.1). 
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CAPÍTOL III  COMPARACIÓ I CONTRAST SEGMENTAL I SUPRASEGMENTAL 

SIL·LÀBIC DEL XINÈS I EL CATALÀ, I LES POSSIBLES DIFICULTATS 

D’ADQUISICIÓ PER ALS APRENENTS SINÒFONS 

3.1 Paradigmes teòrics de l’aprenentatge-ensenyament d’L2   

En l’àmbit de l’aprenentatge-ensenyament de llengües estrangeres (LE) o llengües 

segones (L2), especialment sobre la influència de la llengua nativa (L1), s’han 

desenvolupat diversos marcs metodològics durant les darreres dècades, entre els quals 

els més acceptats són els tres models següents. 

3.1.1 L’anàlisi contrastiva 

El model d’anàlisi contrastiva (AC) es va proposar i desenvolupar durant els anys 

1950-1970 basat en l’estructuralisme (representat principalment per Bloomfield), que 

se centrava en descriure les llengües, i en el conductivisme de Skinner, que oferia una 

base psicològica segons la qual aprendre una llengua consisteix en l’adquisició d’una 

sèrie d’hàbits nous (Cots 2000). Els partidaris d’aquest model (Fries 1945, Weinreich 

1953, Lado 1957, James 1980 i Krzeszowski 1990, entre altres, citats per Santos 

Gargallo 1993) van proposar aquest marc teòric perquè estaven convençuts que 

l’aprenentatge d’una L2 és la formació d’hàbits i que les pronúncies de la llengua 

materna de l’aprenent, que també eren hàbits, podrien influir, tant positivament com 

negativament, sobre les pronunciacions de l’L2. Van definir ‘transferència’ (transfer) 

com el fenomen de presentar els hàbits de la llengua nativa en la L2, i ‘interferència’ 

com els errors que es deriven de la transferència.  

Tenint en compte les darreres consideracions, els estudis contrastius intentaven de fer 

una comparació sistemàtica entre dues llengües dels fenòmens lingüístics en la seva 
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estructura superficial, a fi d’arribar a preveure o analitzar els problemes en diversos 

nivells gramaticals (fonètic, fonològic, morfològic, lèxic i sintàctic) que els aprenents 

d’L2 tindrien a l’hora d’aprendre l’L2. Com al primer marc teòric en l’àmbit de la 

lingüística aplicada (LA) que considera l’alumne el protagonista en l’aula d’idiomes, en 

comptes del professor com s’havia pensat amb anterioritat, l’AC té la meta d’establir 

una gramàtica contrastiva que concreti una jerarquia de correspondències dels 

diferents nivells gramaticals amb l’objectiu de graduar les dificultats en l’aprenentatge 

i les possibilitats d’interferència (Santos Gargallo 1993: 35). 

D’aquest paradigma metodològic, se’n van desenvolupar dues versions: la “versió 

forta”, que vol predir els errors que farien els alumnes mitjançant una AC prèvia entre 

l’L1 i l’L2, i la “versió feble”, que vol intentar identificar quins errors són deguts a la 

interferència de l’L1 (Wardhaugh 1970, Cots 2000).  

3.1.2 L’anàlisi d’errors 

El model d’AC no és perfecte. Al llarg de la seva evolució ha rebut tant defenses (Fisiak 

1981, 1990; Selinker 1972) com crítiques, i per aquest motiu s’han incorporat noves 

propostes a les pretensions originals (com la distinció entre “versió forta” i “versió 

feble” esmentada més amunt) i s’ha adaptat a les necessitats de cada moment. Una 

bona part de les crítiques de l’AC apunten que aquest model és fragmentari i que no 

ha complert els objectius definits en els anys 50. Critiquen, per exemple, que els 

resultats d’estudi són massa abstractes i que, per tant, són difícils d’aplicar en 

l’ensenyament d’una LE. També noten que és difícil resoldre tots els problemes 

plantejats en l’aprenentatge perquè un gran nombre d’errors no són de naturalesa 

lingüística, és a dir, no poden explicar-se per transferència de la llengua nativa, i l’AC 

ha ignorat altres components (com ara el psicològic o el pragmàtic). Finalment, també 
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assenyalen que hi ha una certa manca de decisió en la teoria lingüística que s’ha 

d’utilitzar (Santos Gargallo 1993, Sajavaara 1981). 

En aquesta conjuntura, va néixer cap a la fi dels anys seixanta el model d’investigació 

d’anàlisi d’errors (AE), inspirat en el model generatiu de Chomsky (1965) i considerat 

com a pont entre l’anàlisi contrastiva i la hipòtesi de la interllengua posterior (Corder 

1967, Nemser 1971). En contrast amb l’AC, aquest paradigma es fonamenta en els 

errors dels estudiants, orals o escrits, i intenta explicar-los de manera empírica i 

sistemàtica, basant-se en les teories psicolingüístiques i en el cognitivisme psicològic, 

especialment els errors que fins aquell moment no havien estat resolts plausiblement 

amb l’AC. Una altra diferència important entre l’AC i l’AE és que aquest model no 

considera l’error una cosa negativa, sinó una desviació sistemàtica inevitable que 

demostra el progrés d’aprenentatge. L’AE també introdueix el concepte de “dialecte 

transitori”, que és el sistema lingüístic utilitzat per l’estudiant d’una L2 que presenta 

característiques de l’L1 i l’L2, així com altres trets idiosincràtics. 

El model de l’AE, igual que l’AC, també ha rebut valoracions positives i negatives; 

però, com indica Richards (1974: 172), les imperfeccions no rebutgen els valors del 

model, i l’AE es pot fer servir per comprovar la informació obtinguda mitjançant l’AC, 

la qual cosa funciona com a mecanisme per predir els errors.  

3.1.3 La interllengua 

La hipòtesi de la interllengua (IL) es pot considerar el resultat de l’evolució de l’AE. 

El model de l’AE, prenent com a objecte d’estudi els errors de l’aprenent d’una L2 al 

principi, modificà els pressupòsits inicials dels anys seixanta fins a considerar el procés 

d’aprenentatge de l’L2 l’objecte d’estudi i l’esforç per adquirir la competència 



CAPÍTOL III  COMPARACIÓ I CONTRAST SEGMENTAL I SUPRASEGMENTAL SIL·LÀBIC 

94 

 

requerida de la llengua meta, independentment de si s’aconsegueix o no. Selinker 

(1969, 1972) considerà aquest sistema lingüístic que intervé entre L1 i L2 un 

“llenguatge autònom”, i el va denominar ‘interllengua’ (interlanguage). Els estudis 

posteriors (Richards 1971, Nemser 1971, Corder 1981) van proposar el concepte 

‘interllengua contínua’, un moviment dinàmic que incrementa la seva complexitat al 

llarg del procés d’aprenentatge i que travessa etapes successives marcades per 

estructures i vocabulari nous que l’estudiant adquireix: 

Llengua materna… IL1… IL2… IL3… ILn… Llengua meta 

Podem veure que els tres models (l’anàlisi contrastiva, l’anàlisi d’errors i la hipòtesi 

de la interllengua) són tres marcs metodològics d’investigació en l’àmbit de 

l’aprenentatge de la llengua que van anar sorgint en etapes successives, d’una 

aproximació cada cop més directament orientada a l’estudi global de la llengua 

produïda per l’estudiant d’una L2 (Santos Gargallo 1993: 125). 

La taula següent fa un resum dels tres paradigmes esmentats (Mallart 2000, que al seu 

torn fa una adaptació de Santos Gargallo 1993): 

Criteris Anàlisi contrastiva Anàlisi d’errors Interllengua 

Cronologia 1945 - 1967 1967 - 1972 

Teoria psicològica Conductisme Innatisme Cognitivisme 

Teoria lingüística Tradicional 
Estructuralisme   
Generativisme   
Psicolingüística 

Pragmàtica 

Objectius Contrast L1/L2 AE en estudiants d’L2 Anàlisi de la IL 

Conceptes 
Interferència        
Equivalència 

Error, dialecte 
transitori, transferència 

Estratègies de 
comunicació 

Competència Gramatical 
Gramatical    

Comunicativa 
Comunicativa    
Pragmàtica 

Enfocament en 
l’ensenyament de l’L2 

Audiolingual    
Traducció 

Estructuroglobal 
Funcional    

Comunicatiu    
Humanista 
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Autors 
Lado 1957,           
Fries 1945 

Corder 1967,       
Nemser 1971 

Selinker 1972 

Taula 19. Paradigmes en l’estudi de l’error lingüístic (Mallart 2000) 

3.2 Aspectes segmentals 

3.2.1 Vocals 

3.2.1.1 Contrast d’inventari 

En aquest apartat fem una comparació sino-catalana dels sons vocàlics i, a partir d’això, 

fem un resum de quines dificultats podrien tenir els aprenents xinesos a l’hora de 

pronunciar les vocals del català. La taula següent, basada en l’inventari vocàlic del 

català central, fa una classificació dels sons vocàlics, marcant-los de diferents maneres 

segons el grau de diferència que presenten respecte dels xinesos, la qual cosa ha de 

reflectir a la vegada el grau de dificultat que poden plantejar als aprenents xinesos: 

en negreta s’assenyalen els inexistents en xinès; ombrejats en gris s’indiquen els que 

existeixen en ambdues llengües però amb característiques diferents; en cursiva, els 

compartits per les dues llengües. 

Elevació lingual Anterior Central Posterior 

Alt i  u 

Mitjà alt e  o 

Mitjà  ә  

Mitjà baix ɛ  ɔ 

Baix  a  

Taula 20. Graus de dificultat dels sons vocàlics bàsics del català per als aprenents 
xinesos  

La figura següent, manllevada de Julià-Muné (2009), indica la correspondència 
fonètica del sistema vocàlic en xinès (exterior) i català (interior). 
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Figura 13. Correspondència fonètica del sistema vocàlic en xinès i català 

3.2.1.2 Possible efecte de transferència i gradació estratègica 

Seguint el mètode que prenen Kenworthy (1987: 123) i Julià-Muné (2005: §10) per 

tractar les tendències de pronunciació dels aprenents de llengües no natives, donem 

prioritat alta (PA) a les desviacions bàsiques per a la intel·ligibilitat, prioritat baixa (PB) 

a les imprecisions que no afectin la intel·ligibilitat i atenció esporàdica (AE) als 

problemes que indiquin accents estrangers però que no causin problemes 

d’intel·ligibilitat.    

A partir dels resultats de contrast mostrats a la taula 20, podem extreure les següents 

conclusions:  

Primer, els aprenents sinoparlants han de procurar distingir i articular els dos sons 

mitjans anteriors ([e] i [ɛ]) i els dos posteriors ([o] i [ɔ]). 

Prioritat alta: Confusió de les vocals mitjanes: [e] - [ɛ] > espanyol/xinès *[e]̞ (te (f.)= 
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te (m.)), [o] - [ɔ] > espanyol/xinès *[o̞] (son = són).32 

Estratègies: Cal articular [e] de manera més tancada: avançar i acostar lleument el dors 

de la llengua cap al paladar. En articular [o] del català, poden o bé articular el so 

corresponent del xinès [o]̞ però amb el postdors lleument més acostat al vel del 

paladar, o bé referir-se a [ɔ:] de l’anglès. Per pronunciar [ɛ], poden fer referència 

a [ɛ]̞ del xinès, que existeix en xinès en context limitat (§1.3.3), però amb 

articulació més tancada (avançar i acostar lleument el dors de la llengua cap a la 

volta palatina), o bé referir-se a [æ] de l’anglès. Pel que fa a [ɔ] del català, poden 

basar-se en el so [ɒ] de l’anglès, però cal articular-lo de manera més tancada 

perquè el so en anglès és una mica més obert que en català, quasi com el de la 

varietat mallorquina de port.  

Segon, la vocal [a] existeix en ambdues llengües, però en xinès pot variar lleument en 

diferents contextos (§1.3.3), mentre en català és més estable.  

Atenció esporàdica: els aprenents sinoparlants han d’evitar matisar la pronúncia de la 

vocal baixa [a] en diferents contextos sil·làbics per interferències de la seva 

llengua materna. Aquesta tendència, encara que no perjudica la comprensió, 

incideix negativament en l’accent dels aprenents.  

3.2.1.3 Mediatització de l’espanyol i l’anglès com a transferència positiva 

Tot i que alguns sons catalans no existeixen en xinès, poden trobar-se en espanyol o 

anglès, que són les altres llengües estrangeres més conegudes pels aprenents xinesos. 

En aquest cas, i com ja hem avançat en l’apartat anterior amb relació a determinades 

                                                   
32 El símbol fonètic que apareix a l’esquerra del símbol ‘>’ representa la pronúncia ortològica, mentre que el que 

apareix a la dreta representa l’emès per l’enquestat. 
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vocals de l’anglès, aquestes dues llengües es podran fer servir com a mediatitzadores 

durant l’aprenentatge. Tenint en compte tot això, fem una síntesi de la comparació 

dels fonemes vocàlics en les tres llengües: el català, l’espanyol i l’anglès britànic 

(només incloem els fonemes que es presenten en català). 

Fonemes Català Espanyol Anglès (britànic) 

/i/ [i] pis [i] piso [iː] beat 

/u/ [u] full [u] luz [uː] foot 

/e/ [e] pell [e]̞ peso [e]̞ May, bed 

/ɛ/ [ɛ] pèl -- [æ] bad, dad 

/o/ [o] ós [o̞] canción [ɔː] lawn 

/ɔ/ [ɔ] coll -- [ɒ] hot 

/ǝ/ [ǝ] caseta -- [ǝ] teacher 

/a/ [a] pas [a] paso 
[ʌ] brush         
[ɑ] father 

Taula 21. Comparació dels fonemes vocàlics en català, espanyol i anglès britànic 
(adaptada de Julià-Muné 2005: §10.4) 

A partir de la taula 21, podem veure que el coneixement de l’anglès podrà facilitar les 

pronunciacions dels sons [o], [ɔ] i [ə] dels aprenents sinòfons, mentre que l’espanyol 

els ajudarà a evitar la vacil·lació en la pronúncia de [a]. 

3.2.2 Consonants 

3.2.2.1 Contrast d’inventari  

La taula següent, basada en l’inventari consonàntic del català, fa una classificació de 

les consonants, marcant-les de diferents maneres segons el grau de contrast amb les 

xineses, la qual cosa ha de reflectir a la vegada el grau de dificultat que poden 

plantejar als aprenents xinesos: en negreta s’assenyalen les inexistents en xinès; 

ombrejades en gris s’indiquen les que existeixen en contextos limitats en xinès o són 

similars a algunes consonants del xinès, i en cursiva, les que existeixen en les dues 
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llengües. 

 Punt d’articulació 

Mode d’articulació Bilabial Labiodental Dental Alveolar  Prepalatal Palatal Velar 

Sonoritat  __    + __         + __   + __    + __     + __   + __  + 

Oclusives p    b  t    d    k  g 

Fricatives  f     (v)  s     z   ʃ       ʒ   

Africades    t͡s   d͡z           t͡ʃ     d͡ʒ   

Nasals m (ɱ)  n  ɲ ŋ 

Líquides 

Laterals    ɫ                               ʎ  

Ròtiques 
Bategant    ɾ    

Vibrant    r    

Aproximants 
Espirants β  ð    ɣ            

Semivocals           j               w 

Taula 22. Graus de dificultat de les consonants del català per als aprenents xinesos  

3.2.2.2 Possible efecte de transferència i gradació estratègica 

D’acord amb la taula 22, podem fer la següent síntesi de comparació sino-catalana 

dels segments consonàntics, amb les corresponents prediccions d’interferència. 

En xinès no hi ha l’oposició sorda-sonora dins la parella de les oclusives [p-b], [t-d] i 

[k-g], sinó només la distinció d’aspiració dins la parella de les sordes [p-ph], [t-th] i 

[k-kh]. En aquest sentit, els sinoparlants no poden distingir les oclusives sordes i 

sonores en català. A més, les ròtiques, així com la lateral i la nasal palatals són 

totalment desconegudes en xinès; per això, els aprenents sinòfons podran confondre 

aquests sons catalans amb altres del xinès. 

Prioritat alta: 1. Confusió de les oclusives sordes i sonores (amb inclusió de les 

aproximants): [p] - [b] > xinès [p] (pala = bala), [t] - [d] > xinès [t] (tot = 

dot), [k] - [g] > xinès [k] (cos = gos)  
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Estratègies: Podrien practicar aquests sons basant-se en els sords corresponents que 

existeixen en xinès tenint en compte tres qüestions importants. Primer, els plecs 

glotals comencen a vibrar abans de la desclosió (separació del òrgans 

articulatoris). Segon, a més dels comportaments dels plecs glotals, en articular les 

oclusives sonores, els músculs dels òrgans articulatoris (els llavis, la llengua) no 

es mouen amb tanta força i energia com en el cas de les sordes, perquè s’han de 

repartir una part de l’energia per fer vibrar els plecs glotals (Quilis 1993: 66, 

Quilis 102010/1997: 21, Cao 2007: 97). Com a conseqüència, les oclusives sonores 

poden ser més febles que les sordes. Tercer, d’acord amb els estudis de Lehiste & 

Peterson (1961), Bertinetto (1981) i Zhang (2002), una consonant sorda sol elevar 

molt el to de la vocal següent, mentre que una sonora afavoreix un to menys 

elevat. Això també coincideix amb el fet que en xinès les oclusives sonores només 

apareixen idiosincràticament en síl·labes no emfatitzades (§1.4.1). Tenint en 

compte aquests tres punts, els aprenents sinòfons podrien practicar els sons sonors 

de les següents maneres: fer vibrar els plecs glotals abans d’eliminar el bloqueig 

entre els òrgans articulatoris a través d’articular una nasal curta ([m] abans de 

[b], [n] abans de [d] i [ŋ] abans de [g]) i mantenir la vibració fins a acabar de 

pronunciar la síl·laba sencera; moure els òrgans articulatoris amb menys força, i 

abaixar el to. Amb aquestes pràctiques, encara que els aprenents a l’inici poden 

mostrar una pronúncia una mica exagerada per destacar l’oposició sorda-sonora, 

obtindran a poc a poc la naturalitat i fluïdesa un cop aconseguida la distinció 

entre les oclusives sordes i les sonores. 

Prioritat alta: 2. Confusió de les ròtiques [ɾ, r] amb la lateral [ɫ] i les aproximants [ɹ, 

ɻ]: [ɾ, r] > xinès *[l, ɹ, ɻ] en obertura (para/parra = pala ~ pa[ɹ]a ~ pa[ɻ]a); 
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[r] > xinès *[l, ɻ] en coda (cor > xinès *co[l] ~ *co[ɻ], per = pel, carta = galta, 

parts = pals, mars = mals); afebliment de la vibrant [r] > [ɾ] (serra = cera). 

Estratègies: En articular les ròtiques [ɾ] i [r], l’àpex de la llengua entra en contacte amb 

la zona alveolar o postalveolar i després es mou enrere mentre passa el flux d’aire, 

però amb aquests moviments articulatoris els xinesos solen emetre [t/l]. Es pot 

fer referència a /t/ [ɾ] de l’anglès americà (city, water) per practicar la bategant. 

La vibrant és una successió dels batecs; és aconsellable practicar primer la vibrant 

a final de síl·laba (cor, per) un cop dominada la bategant, i després practicar-la en 

altres posicions. Cal tenir en compte que en emetre les ròtiques la llengua es mou 

enrere perquè la impulsa el flux d’aire, mentre que l’oclusiva [t] s’emet sota la 

força muscular de la llengua.  

Prioritat alta: 3. Confusió de [ʎ, j, ɫ]: [ʎ] > xinès *[j] ~ [l] (iac = llac, mall = mai = 

mal, vells = beis = vels).  

Estratègies: Poden procurar articular [ʎ] basant-se en [l] i [j], les quals es poden fer 

servir com a referències de mode i de lloc d’articulació, respectivament. Poden 

articular primer [l] i després retrocedir el predors de la llengua fins que contacti 

amb el prepaladar, o bé pronunciar primer [j] i després fer contactar els dos punts 

lleument davant del lloc de constricció (entre el dors lingual i la zona palatal), 

que són, en aquest cas, el predors lingual i el prepaladar. 

Una altra manera d’emetre aquest so és articular primer la seqüència [li.li.li...], i 

després accelerar progressivament la velocitat d’articulació fins que no es noti 

clarament la síl·laba. 
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Les fricatives i l’africada prepalatals [ʃ], [tʃ͡] i [ʒ] no existeixen en xinès, però són 

similars a les fricatives i africades alveolopalatals [ɕ, ʂ], [tɕ͡/tɕ͡h, ʈ͡ʂ/ʈʂ͡h], i la retroflexa 

alveolar [ʐ] d’aquest idioma. D’aquesta manera, els sinòfons tindrien la tendència a 

fer correspondències entre els sons catalans i els xinesos, la qual cosa no perjudicarà 

gaire la comprensió. L’aproximantització de [β, ð, ɣ] també és un tret difícil d’adquirir 

per als aprenents xinesos, que normalment realitzen les aproximants com oclusives. A 

més, els xinesos poden pronunciar [p, t, k] del català amb una aspiració marcada. 

Similarment, també poden realitzar l’africada alveolar [t͡s] com a [t͡sh], ja que els 

xinesos poden percebre un cert grau d’aspiració de [t͡s] del català (entre [t͡s] i [t͡sh] del 

xinès).  

Prioritat baixa: 1. Confusió entre [ʃ] i [ɕ/ʂ], entre [t͡ʃ] i [tɕ͡/tɕ͡h/ʈʂ͡/ʈʂ͡h], entre [dʒ͡] i 

[dʑ͡/ɖ͡ʐ] i entre [ʒ] i [ʐ]. 

Estratègia: Els sons xinesos [ɕ, t͡ɕ], a més de ser més avançats que els dels català (com 

si aquests anessin seguits d’una [i] breu), tenen menys fricció. Per tant, podrien 

articular primer [ɕ, t͡ɕ] (articulació alveolopalatal, predorsal i dorsal) i després 

endarrerir el predors lingual cap a la zona prepalatal (articulació laminal o 

predorsal), mentre s’augmenta lleument la fricció, o bé fer primer les retroflexes 

[ʂ, ʈʂ͡, ʐ] del xinès i evitar la rotacització estenent endavant l’àpex de la llengua. 

Prioritat baixa: 2. Manca d’aproximantització de [β, ð, ɣ]: pro[β]ar > xinès *pro[p]ar 

~ *pro[b]ar, e[ð]at > xinès *e[t]at ~ *e[d]at, va[ɣ]a > xinès *va[g]a.  

Estratègia: Han de practicar primer les oclusives sonores [b, d, g] i després intentar 

allargar i suavitzar l’articulació.  
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Prioritat baixa: 3. Aspiració de [p, t, k] i [t͡s]: ca[p] > xinès *ca[ph], ga[t] > xinès 

*ga[th], cu[k] > xinès *cu[kh], ga[t͡s] > xinès *ga[t͡sh]. 

Estratègia: Necessiten ser conscients que han d’evitar l’aspiració marcada, fent 

referència a les oclusives i africada no aspirades del xinès [p, t, k, t͡s] i de l’anglès. 

3.2.2.3 Mediatització de l’espanyol i l’anglès com a transferència positiva 

Tot seguit fem una comparació dels fonemes consonàntics en català, espanyol i anglès 

britànic. Per indicar en quines posicions sil·làbiques poden aparèixer cada so (obertura 

inicial, interior, coda final), en donem exemples en totes les posicions possibles. A més, 

excloem de la llista els fonemes que comparteixen el català i el xinès. 

Fonemes     Català  Espanyol Anglès (britànic) 

/b/ 
[b] 

bon, vi, bomba, 
bobina, amable 

[b] 
bueno, vino, bomba, bobina,        

-- 
[b] 

labor, baby, 
able 

[b̥] bomb, cub 

[β] 
provar, abreviar, 

probable 
[β] probar, abreviar, probable -- 

/d/ 
[d] dos, andana [d]    dos, andén 

[d̥] do, did 

[d̠] daddy 

[ð] edat, adreçar [ð]  edad, adrede -- 

/g/ 
[g] gas, grega, congost [g] gas, ganga, griega 

[g] again 

[g̥] go, bag 

[ɣ] vaga, agradar [ɣ] agua, agregar -- 

/z/ zona, casa, -- -- zone, fuzzy, lose 

/ʃ/ Xina, caixa, guix -- shop, fashion, cash 

/ʒ/ joc, ajuda, (migdia) -- --, measure, garage 

/d͡z/ dotze, -- -- --, kids 

/tʃ͡/ txec, cotxe, despatx chico, coche, -- 
chop, watcher, 

match 

/d͡ʒ/ --, metge, -- (cónyuge, el yeso) job, major, judge 

/ɲ/ nyap, enyorar, any ñandú, niño, -- -- 

/l/ [ɫ] lila, aclarir, col [l] 
loro, ala, aclarar, colaborar, 

col 

[l] 
law, belly, 
blame, -- 

[ɫ] 
--, castle, all, 

full 
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/ʎ/ llum, ullal, ull llorar, allanar, --33 -- 

/ɾ/ pare caro 
/t/ [ɾ] de l’anglès 

americà: water, city 

/r/34 roba, parra, serp ropa, carro, comer -- 

Taula 23. Comparació dels fonemes consonàntics en català, espanyol i anglès 
britànic (adaptada de Julià-Muné 2005: §10.5) 

Els resultats de la comparació de la taula 23 ens indiquen que l’espanyol i l’anglès 

facilitaran l’adquisició de les pronúncies de quasi tots els sons consonàntics per part 

dels aprenents sinòfons, si aquests parlen amb correcció aquestes dues llengües com a 

L2 i L3, excepte alguns segments que apareixen en certes posicions sil·làbiques en 

català només, com ara [ʎ] i [ɲ] en posició de coda. 

3.3 Aspectes sil·làbics 

En aquest apartat fem comparacions suprasegmentals sil·làbiques del català i del xinès. 

Amb relació als elements que existeixen en català però no pas en xinès, comprovem 

les distribucions que presenten en espanyol i en anglès britànic. Per a les informacions 

sobre el català, prenem com a referència Lloret (42008/2002), Dols (42008/2002), 

Julià-Muné (2005: §10); per a les dades de l’espanyol ens basem en Quilis (1993), 

Garrido, Machuca & Mota (1998), i per a les de l’anglès, en Roach (42009/1983), 

Celce-Murcia, Brinton & Goodwin (1996), Gimson (31980/1962) i Jensen (1993). 

                                                   
33 En castellà hi ha la tendència de substituir /ʎ/ per /ʝ/, per això es poden pronunciar igual els mots poyo/pollo, 

haya/halla, cayo/callo, entre altres. Per aquesta raó hi ha aprenents xinesos que parlen castellà però sense pronunciar 
[ʎ]. 

34 A Julià-Muné (2005: §10.5), les realitzacions vibrants de la ròtica inicial de mot i de coda es fan derivar de /r/, la 
qual cosa mantenim a la taula 23 per claredat expositiva en la comparació. És sabut, però, que també es poden 
derivar del fonema bategant /ɾ/ mitjançant un regla d’enfortiment o vibrantització (veg. Bonet & Lloret 1998: 
§3.6, entre altres), tal com presumin a la tesi en general. 
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3.3.1 Nuclis 

Els estudiants xinesos solen tendir a diftongar les vocals mitjanes anteriors i posteriors 

amb l’afegitó d’una semivocal breu final. 

Prioritat baixa: [e] > xinès *[ej̞], [ɛ] > xinès *[ej̞] ~ [aj], [o] > xinès *[ow̞], i [ɔ] > 

xinès *[ow̞] ~ [ɑw]35 

3.3.2 Obertures i codes simples 

3.3.2.1 Contrast d’inventari 

És obvi que les obertures simples del català no suposaran cap gran problema per als 

aprenents xinesos si aquests poden pronunciar correctament les consonants del català; 

per això, aquí no cal analitzar especialment les dificultats o imprecisions que els 

sinoparlants tindrien en pronunciar les obertures simples del català, sinó que remetem 

simplement al que s’ha dit en l’apartat anterior. 

Pel que fa a les codes, en xinès les codes simples només tenen quatre possibilitats: [j], 

[w], [n] o [ŋ], mentre que en català tots els sons consonàntics, excepte els aproximants 

[β], [ð], [ɣ], el bategant [ɾ] (si tenim en compte que sol pronunciar-se com a [r] en 

català central) i els obstruents sonors a final de mot en la realització de mots aïllats, 

poden presentar-se en la posició de coda (veg. §2.4.1.3). D’aquesta manera, els 

aprenents sinòfons podrien tenir dificultats no només a l’hora d’articular les codes 

formades per consonants inexistents en xinès ( [ʎ], [ɲ] i [r], p. ex.), sinó també a 

                                                   
35 Les vocals mitjanes del català són substituïbles pels diftongs decreixents del xinès perquè les semivocals d’aquests 

grups tenen la tendència a afeblir-se si es troben en síl·labes no emfatitzades o lleugeres (reducció de rima), mentre 
que els nuclis ([e]̞, [a] [o̞] i [ɑ]) són susceptibles d’elevar-se per l’efecte d’assimilació a les semivocals (Duanmu 
22007/2000: §4.5, 2011: §3; Lin 2015). Així, les pronúncies dels grups podrien ser [ej], [aj] [ow] i [ɔw̞], 
respectivament. 
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l’hora de pronunciar les codes formades per sons que existeixen en xinès però que mai 

no es troben en aquesta posició (p. ex., els obstruents i el nasal bilabial, entre altres).  

3.3.2.2 Possible efecte de transferència i gradació estratègica  

En el cas de les obertures/codes formades per sons desconeguts en xinès, els sinòfons 

podrien adaptar-les en sons o combinacions propers que coneixen amb canvi de 

sil·labificació. A més, tot i la inexistència sistemàtica de les oclusives i africades 

sonores en xinès, els parlants d’aquesta llengua sonoritzen idiosincràticament les 

sordes corresponents en posicions intervocàliques no emfatitzades (veg. §1.4.1, 

§1.4.3), fins i tot tendeixen a sonoritzar les sordes àtones intervocàliques en català. 

Pel que fa a les nasals [n, m, ŋ, ɲ], els aprenents sinòfons poden confondre-les en coda. 

Prioritat alta: 1. Adaptació de [r] en [tɾ/dɾ/*tl/*dl] en obertura i [ɲ] en [ni] en coda 

amb canvi de sil·labificació: [r]es > xinès *[tɾ]es ~ *[dɾ]es ~ *[tl]es ~ *[dl]es; 

a[ɲ] > *a[ni]. 

Prioritat alta: 2. Sonorització de [p, t, k] en posicions intervocàliques àtones: ca[p]a > 

xinès *ca[b]a, po[t]a > xinès *po[d]a, bo[k]a > xinès *bo[g]a. 

Estratègia: Aquesta divergència no és difícil d’evitar si parlen amb cura. 

Prioritat alta: 3. Confusió de les nasals [ɲ], [n], [m] i [ŋ] en coda: van = bany = vam 

= banc, bans = banys = bancs (Julià-Muné 2011).  

Prioritat baixa: Adaptació de [ɲ] en [nj/nj] en obertura amb canvi de sil·labificació: 

pi[ɲ]a > xinès *pi[nj]a ~ pi[nj]a. 
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En el cas de codes simples que no són formades per una de les semivocals/nasals [j, 

w, n, ŋ], tindrien la tendència a afegir vocals (normals o curtes) a final de síl·laba amb 

possible canvi de sil·labificació.  

Prioritat alta: Afegiment de vocals després de coda simple no formada per [j/w/n/ŋ]: 

ca[p] > xinès *ca[pə], si[ŋ]ne ~ si[g]ne > xinès *si[gə]ne ~ si[gə]ne.  

3.3.2.3 Mediatització de l’espanyol i l’anglès com a transferència positiva 

Les codes simples inexistents en xinès poden ser molt freqüents en anglès, i també 

poden presentar-se en espanyol, encara que no són tan abundants com en anglès. En 

la taula següent fem una comparació de les possibles codes simples en català, espanyol 

i anglès britànic. Igual que en el cas dels sons consonàntics, excloem de la taula les 

codes compartides pel català i el xinès. 

Codes simples catalanes Espanyol Anglès (britànic) 
[p] capsa/absolut, cap (aBto)36, cap optimize, cup 
[b] apnea/subvenció (aBsoluto)         obtain, double 
[t] pot tenir, gat (aTlas), boicot little, that 
[d] administrar, pot dir (aDministrar) middle 
[k] actitud, lloc coñac lecture, sock 
[g] pícnic/sóc noruec (ziGzaG)/(puGna) igloo 
[f] 

([v]) 
diftong (Afganistan), baf difteria (afganistán), -- 

[f] after, leaf 
[v] beverage, love 

[s] estar, tres pasta, dos whisper, price 
[z] abisme (rasgo) isn’t 
[ʃ] eix -- cash 

[d͡ʒ] migdia -- age, bridge 
[tʃ͡] puig -- match 
[t͡s] adscriure, gats -- --, sits  
[m] gamba, fam campo, -- compete, room 
[ɲ] menjar, any [nj] conllevar, -- -- 
[ɫ] alçada, col [l] algo, sal [ɫ] always, all     

                                                   
36 Aquests mots de l’espanyol són posats entre parèntesis i el so obstruent en majúscula per indicar que no presenten 

oposició sorda-sonora en posicions postnuclears a causa del fenomen de neutralització. Això vol dir que els segments 
poden o bé conservar la seva sordesa o sonoritat originals, o bé realitzar-se com espirants, p. ex., [ap]to o [aβ]to, 
[ab]soluto o [aβ]soluto; [at]las o [ˈað]las; [ad]ministrar o [að]ministrar; [ak]ta o [aɣ]ta; [pug]na o [puɣ]na.  
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[ʎ] (rotllo), all  [lj] colcha, -- -- 
[r] carta, cor carta, por -- 

Taula 24. Comparacions de codes simples en català, espanyol i anglès britànic. 
[Taula elaborada a partir de Julià-Muné (2005: §10), Garrido, Machuca & Mota 

(1998), Celce-Murcia, Brinton & Goodwin (1996), Gimson (31980/1962) i Jensen 
(1993)] 

Els resultats de la comparació de la taula 24 ens indiquen que els coneixements previs 

de l’anglès (L2) i de l’espanyol (L3) contribuiran molt positivament a l’adquisició de 

les pronúncies de les codes simples del català per part dels xinesos. Els únics dos casos 

que no poden beneficiar-se d’aquests dos idiomes són els sons [ɲ] i [ʎ] en posició de 

coda.  

3.3.3 Obertures complexes 

3.3.3.1 Contrast d’inventari 

Les obertures complexes impliquen dos casos: el de consonant seguida de semivocal 

(C + S) i el d’oclusiva (i aproximant) i [f] seguides de [ɾ] o [ɫ] (excepte els grups [tɫ] 

i [dɫ], [ðɫ]) (veg. §2.4.1.2).  

El cas de C + S no és gaire difícil per als xinesos, perquè la seva llengua materna 

consta d’obertures del tipus Cs. Si saben pronunciar les consonants que precedeixen 

les semivocals, només han de tenir cura de no ometre l’interval de la semivocal per 

transferència de l’L1, ni allargar-lo com una vocal independent.  

El cas d’oclusiva (i aproximant) i [f] seguides de [ɾ] o [ɫ] pot ser problemàtic per als 

xinesos, perquè en xinès no existeix una estructura com aquesta ni cap de similar.  
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3.3.3.2 Possible efecte de transferència i gradació estratègica  

Com hem esmentat a §3.2.2, els aprenents xinesos podran confondre les oclusives 

sordes i sonores [p, b], [t, d] i [k, g] per un costat, i les líquides [ɾ, l] per l’altre. Per 

tant, hi haurà confusions d’obertures complexes formades per obstruent seguida de 

líquida no només per manca d’aquesta estructura en xinès, sinó també per vacil·lacions 

segmentals (Julià-Muné 2011). A més, també tindrien la tendència a afegir vocals 

(normals o curtes) entre els dos segments d’una obertura complexa amb possible canvi 

de sil·labificació. 

Prioritat alta: 1. Confusions d’obertures complexes formades per obstruent seguida de 

líquida: plau = blau, bloc = broc, plou = prou, tret = dret, clan = gran, flac = 

frac.  

Estratègia: Les imprecisions d’aquest cas són causades per confusions o desviacions de 

les pronúncies segmentals, per això han de practicar els segments implicats. 

Prioritat alta: 2. Afegiment de vocals addicionals (normals o curtes): [p]rou > xinès 

*[pə]rou ~ *[pə]rou, [t]res > xinès *[tə]res ~ *[tə]res, [g]roc > xinès *[gə]roc ~ 

*[gə]roc, entre altres.  

Estratègia: Poden intentar augmentar la velocitat d’elocusió per evitar l’afegiment de 

vocals. 

3.3.3.3 Mediatització de l’espanyol i l’anglès com a transferència positiva 

Igual que en el cas dels sons aïllats, fem aquí una comparació d’obertures complexes 

del tipus “oclusiva (i aproximant) i [f] seguides de [ɾ] o [ɫ]” en espanyol i en anglès 

britànic, per comprovar si els coneixements previs d’aquestes dues llengües podran 
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facilitar l’aprenentatge dels xinesos. 

Obertures complexes del 
català 

Espanyol Anglès (britànic) 

[pɾ], [pɫ] presa, plan [pl]: --, split 
[bɾ], [bɫ] brazo, blanco [bl]: blame, obligate 
[βɾ], [βɫ] abrazo, amable -- 

[tɾ] tres, mostrar -- 
[dɾ] dragón, cilindro -- 
[ðɾ] adrede, Ebro -- 

[kɾ], [kɫ] crisis, claro [kl]: --, sclerosis 
[gɾ], [gɫ] grande, glaciar [gl]: glad, English 
[ɣɾ], [ɣɫ] agradar, iglesia -- 
[fɾ-, [fɫ] francés, flaco [f]-: flag 

Taula 25. Obertures complexes “oclusiva (i aproximant)/[f]+ [ɾ]/[l]” en espanyol i 
en anglès britànic. [Taula elaborada a partir de Quilis (1993), Roach (42009/1983), 

Gimson (21980/1962) i Jensen (1993)] 

D’acord amb els resultats de la taula 25, podem concloure que l’espanyol consta de 

tots els grups consonàntics formats per obstruent (i aproximant) seguida de líquida 

del català. En aquest sentit, pot fer transferències positives durant l’aprenentatge del 

català per part dels xinesos.  

3.3.4 Codes complexes 

3.3.4.1 Contrast d’inventari 

Les codes complexes del català, internes o finals, poden causar diversos problemes per 

als sinòfons, ja que no existeixen en les síl·labes del xinès.  

Les codes complexes internes del català només tenen aquests patrons: [wk], [wg], 

[ws], [n]/[t]/[p]/[k] + s (veg. §2.4.1.3). Aquestes combinacions no suposaran grans 

dificultats per als sinoparlants, perquè tots els segments, excepte [g], existeixen en 

xinès, i l’única imprecisió que podrien presentar és l’afegiment de vocals després dels 
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segments consonàntics (oclusives i fricativa) per manca de codes formades per 

aquestes consonants en xinès.  

Al contrari, les codes complexes a final de mot sí que podran ser difícils per als xinesos 

a causa de la manca d’alguns segments en xinès, per un costat, i de la complexitat de 

l’estructura, per l’altre.  

3.3.4.2 Possible efecte de transferència i gradació estratègica  

Prioritat alta: 1. Elisió segmental de grups -(C)CC: car =carp, par = part, cor = corc; 

fo[rns] > xinès *fo[ns], diü[rns] > xinès *diü[ns], ferms = fems, etc. (Julià-Muné 

2011). 

Prioritat alta: 2. Confusió de líquides en grups -(C)CC: sort ~ sord > sol, parts = pals 

i mars = mals, etc. (Julià-Muné 2011).  

Prioritat alta: 3. Confusió de nasals en grups -(C)CC: bans = banys = bancs. 

Prioritat alta: 4. Afegiment de vocals addicionals (curtes o normals): cu[cs] > xinès 

*cu[kәs], ca[rn] > xinès *ca[rən] ~ *ca[rən], i trio[mfs] > xinès *trio[m.fus], etc. 

Estratègia: Els problemes de pronunciació de les codes complexes, de prioritat alta o 

baixa, s’han de resoldre amb pronúncies correctes dels segments constituents i de 

les codes simples formades per ells (veg. §3.3.2). 

3.3.4.3 Mediatització de l’espanyol i l’anglès com a transferència positiva 

En la taula següent es fa una síntesi de la distribució de les codes complexes internes 

del català en espanyol i anglès britànic.  
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Codes complexes internes del català Espanyol Anglès (britànic) 
[wk] auxili -- coaxing 
[wg] augment -- -- 
[ws] auscultar austero closely 
[ns] constant instalar translate 
[ts͡] adscriure -- -- 
[ps] obscur -- (chopsticks) 
[ks] extrem -- (extra) 

Taula 26. Comparacions de codes complexes internes en català, espanyol i anglès 
britànic. [Taula elaborada a partir de Quilis (1993), Roach (42009/1983), Gimson 

(31980/1962) i Jensen (1993)] 

Segons els resultats de la taula 26, la majoria de les codes complexes internes del 

català també existeixen en anglès en la mateixa posició; per tant, aquests grups 

consonàntics no suposaran grans problemes per als aprenents xinesos si coneixen 

prèviament aquesta llengua mediatitzadora.  

Les distribucions de les codes complexes finals del català en espanyol i anglès britànic 

són les següents: 

Codes complexes finals del català Espanyol Anglès (britànic) 
-[jr(s)], -[wr(s)], -[ɲʃ], -[ʎʃ], 
-[rm(s)], -[rn(s)], -[rf(s)], -

[rs], -[rʃ], -[rp(s)], -[rk(s)], -
[ms], -[ŋs], -[ɲʃ], -[m(t)], -

[ɫms], -[mt͡s] 

cuir(s), saur(s), anys, alls, 
ferm(s), forn(s), amorf(s), 

mars, guerx, serp(s), amarg(s), 
fums, larinx, romanx, exempt, 

salms, exempts 

--                --                 

-[t͡s], -[ps], -[ks], -[fs]                  
gats, pops/clubs, 

cucs/pedagogs, pufs               
--                 

sits, maps, takes, 
puffs              

-[jp(s)], -[jk(s)], -[wt(s)], -
[wk(s)], -[wn] 

naip(s), caic(s), caut(s), 
glauc(s)  

--                

-[ɪp], -[ɪk], -[ʊt], -
[ʊk]: pipe(s), like(s), 

note(s), smoke(s), 
tone 

-[ɫm], -[ɫʃ̱] ([ʎʃ]), -[ɫp], -
[ɫk(s)], -[ɫt], -[ɱf]                  

salm, Elx, calb, talc(s), resolt, 
triomf 

--                     
film, Welsh, help, 
milk, elks, belt, 

triumph     
-[sk], -[sp]                   bosc, Casp/cresp --                    risk, crisp                    
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--[jts͡], -[sps], -[sts͡]37, -[sks], 
-[kst], -[wst], -[ɫfs], -[ɱfs]                   

cuits, cresps, posts, boscs, 
text/mixt, faust, golfs, triomfs                 

--                  
sights, crisps, casts, 

asks, text, host, 
gulfs, triumphs                

-[jɫ], -[jt], -[wl], -[wm], -
[ɫf], -[ɫs], -[s(t)], -[ns]                

gasoil, vuit, joul, clown, 
linòleum, golf, vals, llest, mans                   

gasoil, forfait, faul, 
linóleum, golf, vals, 

twist,38 clárens 

sail, sight, goal, 
home, self, else, cast, 

since          

-[js], -[ws]                lleis, beus                 
coméis/seis, 

nonius/nollius              
ice, mouse                  

Taula 27. Distribucions de codes complexes finals en català, espanyol i anglès 
britànic. [Taula elaborada a partir de Lloret (42008/2002), Quilis (1993), Roach 

(42009/1983), Gimson (31980/1962) i Jensen (1993)] 

Els resultats de la comparació de la taula 27 indiquen, d’una banda, que les codes 

complexes a final de mot són molt reduïdes en espanyol i, de l’altra, que la majoria de 

les combinacions del català es poden trobar a la mateixa posició en anglès, excepte les 

que consten de [r], [ɲ] o [ʎ], o aquelles formades per nasal seguida de [s], ja que en 

anglès [s] se sol sonoritzar després d’una nasal.  

3.3.5 Diftongs i triftongs 

3.3.5.1 Contrast d’inventari 

El català consta d’un inventari de diftongs i triftongs molt més complex que el xinès. 

D’una banda, les dues llengües comparteixen les combinacions [aj], [ej], [aw], [ow], 

[wa], [wə], [wo], [ja], [je], ([ju])39 i [waj]. D’altra banda, els diftongs [ɛj], [əj], [oj], 

[ɔj], [uj], [ew], [ɛw], [əw], [iw], [ɔw], [we], [wɛ], [wi], [wɔ], ([jɛ]), [jə], [jo] i [jɔ], 

així com els triftongs [jəw], [jɛw], [wiw] i [wɛw] només existeixen en català. (Veg. 

                                                   
37 És el cas d’un reduït nombre de substantius femenins acabats en -[st] als quals s’afegeix -[s] per formar els plurals, 

p. ex., la post – les posts, una host – unes hosts. En canvi, per als mots masculins acabats en -[st], se sol afegir [u] 
entre el radical i el morf de plural (gustos [ˈgus.tus]).  

38 Les paraules en espanyol que contenen aquest grup en posició de coda són majoritàriament manllevades de l’anglès 
o del francès, com ara test i trust, i tendeixen a simplificar el grup en -[s].  

39 El diftong [ju] pot apareixer en xinès com a variant de la vocal [y] en context limitat (<iong, yong> [yŋ~juŋ]) i 
en un discurs lent i acurat (veg. §1.5.1.5). 
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§2.4.1.5 per al català i §1.5.1.5 per al xinès.) 

Ara bé, si dos diftongs no són iguals però comparteixen el mateix segment inicial i 

finalitzen en dos segments propers al nivell d’articulació, o viceversa, poden 

considerar-se propers, i és possible que se substitueixin mútuament. Per tant, si un 

diftong català no existeix en xinès, pot ser substituït per un altre proper en aquesta 

llengua, si n’hi ha. Pel que fa als triftongs, el criteri és similar al dels diftongs: si dos 

triftongs, un del català i l’altre del xinès, comparteixen dos segments, i els altres dos 

són propers, poden considerar-se intercanviables.  

Tenint en compte tot això, d’ara endavant il·lustrem amb trapezis, forma manllevada 

de Julià-Muné (2005: §6, §10), les trajectòries dels diftongs i triftongs propis del català, 

així com dels xinesos, a fi de comprovar si hi ha algunes aproximacions d’aquest àmbit 

entre les dues llengües. 
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Figura 14. Trajectòries dels diftongs i triftongs propis del català i del xinès 

3.3.5.2 Possible efecte de transferència i gradació estratègica  

Després de comparar les trajectòries dels diftongs i triftongs en les dues llengües, 

podem establir les següents conclusions o prediccions: 

Primer, la majoria dels diftongs i triftongs propis del català no tenen trajectòries 

corresponents similars en xinès; per tant, els xinesos hauran de practicar molt en 

aquest àmbit.  

Segon, encara que poques, podem trobar algunes similituds o aproximacions entre les 

dues llengües. D’una banda, el diftong [ej̞] del xinès, a més de ser considerat 

l’equivalent a [ej] del català, és molt a prop del [əj] en aquest idioma, i per tant el pot 

substituir; el diftong [ow̞] del xinès, a més de ser considerat l’equivalent de [ow] del 

català, és molt a prop de [əw] en aquesta llengua, per la qual cosa el pot substituir. 

Pel que fa als diftongs [ɛj] i [ɔw] del català, podrien ser substituïts pels [aj] i [ɑw] del 

xinès, respectivament. Amb relació als diftongs creixents i els triftongs, [jɛ] i [jəw] del 

català podrien ser substituïts per [je]̞ i [jow̞] del xinès, respectivament. D’altra banda, 

si no limitem les comparacions dins combinacions de la mateixa mida (diftongs vs. 
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diftongs i triftongs vs. triftongs), és a dir, si comparem els diftongs d’una llengua amb 

els triftongs de l’altra, o viceversa, podem preveure les següents possibilitats: els 

diftongs [ju] i [jo] del català podrien ser pronunciats com el triftong [jow̞] del xinès; 

els diftongs [wi] i [we] del català podrien ser substituïts pel triftong [wej̞] del xinès; 

el diftong [jɔ] podria pronunciar-se com [jɑw] pels xinesos, i el diftong [wɛ], com [waj]. 

Prioritat alta: 1. Confusió en producció dels grups aproximants amb possible canvi de 

sil·labificació: [ej] ~ [əj] > xinès *[ej̞]; [ow] ~ [əw] > xinès *[ow̞]; [ɛj] > xinès 

*[aj]; [ɔw] > xinès *[ɑw]; [jɛ] > xinès *[je]̞; [jəw] ~ [ju] ~ [jo] > xinès 

*[jow̞/jow̞]; [wi] ~ [we] > xinès *[wej̞]; [jɔ] > xinès *[jɑw]; [wɛ] > xinès *[waj]. 

Estratègia: Abans d’articular correctament aquests diftongs i triftongs, els sinoparlants 

hauran de poder pronunciar les vocals que els plantegen dificultats, que són [e], 

[ə], [o], [ɛ] i [ɔ]. 

Tercer, respecte a les combinacions del català [jə], [wɔ], [ɔj], [oj], [ɛw], [ew], [iw], 

[uj], [jɛw], [wiw] i [wɛw], no podem trobar grups similars en xinès. En aquest cas, 

serà possible que els xinesos les transformin en dues síl·labes, com ara *[ˈu.ɑw] per 

[wɔ], *[ˈɑw.i] per [ɔj], *[ˈow̞.i] per [oj], *[ˈaj.u] per [ɛw], *[ˈi.u] per [iw], *[ˈu.i] per 

[uj],*[ˈje.̞u] per [jɛw], *[ˈwej̞.u] per [wiw] i *[ˈwaj.u] per [wɛw], etc.  

Prioritat alta: 2. Transformació i resil·labificació en producció dels grups [jə], [wɔ], 

[ɔj], [oj], [ɛw], [ew], [iw], [uj], [jɛw], [wiw] i [wɛw]: [jə] > xinès *[ˈi.ə], [wɔ] > 

xinès *[ˈu.ɑw], [ɔj] > xinès *[ˈɑw.i], [oj] > xinès *[ˈow̞.i], [ɛw] > xinès *[ˈaj.u], 

[ew] > xinès *[ˈej̞.u], [iw] > xinès *[ˈi.u], [uj] > xinès *[ˈu.i], [jɛw] > xinès 

*[ˈje.̞u], [wiw] > xinès *[ˈwej̞.u], i [wɛw] > xinès *[ˈwaj.u]. 

Estratègia: Cal mantenir curts els segments transformats corresponents a les semivocals.  
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3.3.5.3 Mediatització de l’espanyol i l’anglès com a transferència positiva 

Com en els casos dels segments (vocals i consonants) i dels grups consonàntics 

(obertures i codes), fem aquí una comparació dels diftongs i triftongs en català, xinès, 

espanyol i anglès britànic (només llistem els grups que existeixen en català però no en 

xinès).  

Dift. i trift. del català Espanyol Anglès (britànic) 
[ɛj], [ɛw], [ɔw], [əj], [ɔj], 
[jɛ], [wɛ], [jɛw], [wiw], 

[wɛw] 
-- -- 

[uj] (fui) 
-- [iw] (viuda) 

[ew] [ew̞]: euro, deuda 
[jɔ] -- [jɒ]: yogurt, yacht 
[jə] 

-- 

[ɪə]: dear, cheer 
[wə] [ʊə]: tour, sure 
[wɔ] [wɒ]: wash, what 
[əw] [əʊ]: low, nose, joke, toast 
[jəw] [jəʊ]: yoga 

[we] [we]̞: huele, abuelo, fue 
[we]̞: when, well,  
[wɪ]: quick, twist,  

[weɪ]: waiter 
[ju] viuda, diurno [juː]: cute, you, new 
[jo] [jo̞]: alivio, afición [jɔː]: New York 
[wi] [wi]: fui, muy [wiː] week, queen, tween 
[oj] [o̞j]: hoy, boicot [ɔɪ]: choice, boy, noise 

Taula 28. Comparacions dels diftongs i triftongs en català, espanyol i anglès 
britànic. [Taula elaborada a partir de Quilis (1993), Julià-Muné (2005: §10) i 

Roach (42009/1983)] 

Com mostra la taula 28, els diftongs i triftongs que contenen [ɛ], així com [ɔw], [əj], 

[ɔj] i [wiw] no es troben ni en espanyol ni en anglès; per això, aquests grups seran els 

que requeriran més pràctica per part dels aprenents sinoparlants. En el cas dels altres 

diftongs o triftongs, podran referir-se a aquestes dues llengües.  
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3.3.6 Simplificació i processos de contacte 

3.3.6.1 Contrast d’inventari 

Com que en xinès no existeixen els fenòmens de simplificació i de resil·labificació 

sistemàtics (§1.5.1), que, per contra, són molt freqüents i importants en català, els 

aprenents sinòfons podran presentar diverses imprecisions durant la producció pel que 

fa a aquest aspecte. A més, els processos de contacte, com ara els enllaços fònics, 

també constitueixen un autèntic cavall de batalla per als aprenents xinesos, per manca 

d’aquests fenòmens en xinès, per un costat, i per transferència negativa de l’espanyol, 

per l’altre (Julià-Muné 2011).  

3.3.6.2 Possible efecte de transferència i gradació estratègica 

Analitzem només els següents casos, que presenten variació respecte de l’ortografia. 

En aquests casos, la pronúncia grafista o paragràfica no és aconsellable. 

Prioritat alta: 1. Manca de sonorització de fricatives/africades entre mots quan el segon 

comença per vocal: *ca[s] obert ([z]), *bai[ʃ]-alemany ([ʒ]), *bolígra[f] alemany 

([v]); *to[t͡s] ells ([d͡z]), *despa[tʃ͡] humit ([d͡ʒ]), etc. 

Prioritat alta: 2. Manca d’assimilació de sonoritat d’oclusives en paraules simples o 

compostes: *fu[t|b]ol, *se[t] [ʒ]egants, etc. 

Prioritat baixa: 1. Manca d’elisió de [ɾ] final: pa[ˈpe] > xinès *pa[ˈpeɾ], treba[ˈʎa] > 

xinès *treba[ˈʎaɾ], por [pɔ] > xinès *[pɔɾ], entre altres (però pur [pur], per [pər], 

cor [kɔr]). 

Prioritat baixa: 2. Manca d’elisió d’oclusives finals, que s’han de simplificar pel grup 
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consonàntic en què apareixen: *cam[p], *sovin[t], *ban[k], *al[t]. 

Prioritat baixa: 3. Manca de simplificació per dissimilació: [ˈa]bre > xinès *[ˈaɾ]bre ~ 

*[ˈar]bre, [ˈpɛ]ndre > xinès *[ˈpɾɛ]ndre. 

Prioritat baixa: 4. Manca d’assimilació de lloc d’articulació en paraules simples: 

*fu[db]ol. 

Prioritat baixa: 5. Manca d’assimilació de mode d’articulació en paraules simples o 

sintagmes: *se[dm]ana ([mm]), *ga[t] [m]arró ([mm]). 

Prioritat baixa: 6. Manca de simplificació de vocals àtones en contacte: 

*micr[u][u]rdinador, *port[ə] [u]lleres. 

Prioritat baixa: 7. Manca d’alargament de <bl, gl>: *ca[bl]e ~ ca[βl]e ~ ca[pl]e, 

*se[gl]e ~ se[ɣl]e ~ se[kl]e. 

Atenció esporàdica: 1. Manca d’assimilació de lloc d’articulació en sintagmes: *di[t] 

[p]etit ([pp]), i *fe[t] [k]abdal ([kk]), etc. 

Atenció esporàdica: 2. Manca de formació d’africada (assimilació de lloc d’articulació i 

de sonoritat): *se[t] [ʒ]egants ([d͡ʒ]). 

3.3.6.3 Mediatització de l’espanyol i l’anglès com a transferència positiva  

En aquest aspecte, l’espanyol i l’anglès no poden fer gaire transferències positives per 

a l’aprenentatge dels sinoparlants. 
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3.4 Síntesi del capítol 

Tot seguit fem un resum dels problemes de prioritat alta, baixa o d’atenció esporàdica que podran plantejar-se als aprenents xinesos.   

Aspecte fonètic 

Efecte de transferència xinesa i gradació estratègica Mediatització positiva de 
l’espanyol i l’anglès, així 
com referència positiva al 

xinès 
PA PB AE 

Se
gm

en
ta

ls
 

Vocals 

[e]-[ɛ] [e]̞   [æ] de l’anglès 

[o]-[ɔ] [o̞]    [ɔː]-[ɒ] de l’anglès 

[a]   vacil·lació          espanyol 

Consonants 

[p]-[b], [t]-[d], [k]-[g]  [p], [t], [k]   

[b, d, g] intervocàliques de 
l’anglès;  

[b, d, g] per sonorització de 
/p, t, k/ en posicions 
intervocàliques no 

emfatitzades en xinès 

[β], [ð], [ɣ] [p, t, k] [b], [d], [g] [l]          
Practicar primer [b, d, g] i 
després allargar i suavitzar 

l’articulació. 

[ɾ]-[r] [l] ~ [ɹ] ~ [ɻ]   /t/ [ɾ] de l’anglès americà; 
practicar primer [r] a final 

de paraula 
[r] [ɾ]   

[ʎ] [l] [j]  Articular [l] i palatalitzar-la. 

[ʃ], [ʒ], [t͡ʃ] ([dʒ͡])  
[ɕ, ʂ], [ʐ], 

[t͡ɕ/t͡ɕh/ʈ͡ʂ/ʈ͡ʂh] ([d͡ʑ, ɖ͡ʐ])     
 anglès 
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Suprasegmentals 

Nuclis 
[e]-[ɛ]  [e] > [ej̞], [ɛ] > [ej̞/aj]  [ɛ]̞ del xinès, [æ] de l’anglès 

[o]-[ɔ]  
[o] > [o̞w], [ɔ] > 

[o̞w/ɑw] 
 [ɔː]-[ɒ] de l’anglès 

Obertures 
simples 

[p]-, [t]-, [k]-  
sonorització en 
posicions àtones 

 Pronunciar amb mes esforç. 

[ɲ]- [n] [nj]- [nj]- Articular [n] i palatalitzar-la. 

[r]- [tɾ/dɾ/*tl/*dl]-   
Practicar primer [r] a final 

de mot. 

Codes 
simples 

-[p], -[t], -[k], -[s], -[f], -
[t͡s], -[t͡ʃ], -[ʃ] 

afegiment de vocals 
addicionals amb canvi 

de sil·labificació 

afegiment de vocals 
addicionals curtes sene 
canvi de sil·labificació 

 anglès 

[ɲ], [n], [m], [ŋ] confusió en coda   anglès 

-[ɲ] -[ni] [nj] [nj] Articular [n] i palatalitzar-la. 

Obertures 
complexes 

oclusives 
(aproximants)/[f] + [ɫ]-

/[ɾ]- 

 confusió de líquides; 
no distinció sorda-

sonora; 
afegiment de vocals 

addicionals amb canvi 
de sil·labificació 

afegiment de vocals 
addicionals curtes sense 
canvi de sil·labificació 

 espanyol, anglès 

Codes 
complexes 

-(C)CC 

elisió segmental 

afegiment de vocals 
addicionals curtes sense 
canvi de sil·labificació 

 anglès 

afegiment de vocals 

addicionals amb canvi 

de sil·labificació 

confusió de les líquides 

[r] ~ [ɫ] 
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confusió de nasals: -
[n]~[m]~[ŋ] ~ [ɲ] 

Diftongs i triftongs 

confusió de grups 
aproximants amb 
possible canvi de 

sil·labificació 

  
espanyol i anglès 

transformació i 
resil·labificació 

  

Processos de 
contacte 

elisió de [r] final  manca d’elisió  

-- 

simplificació de grups 
consonàntics 

 manca de simplificació        

Simplificació per 
dissimilació 

 manca de simplificació  

assimilació de sonoritat manca de sonorització   

assimilació de lloc 
d’articulació 

 
manca d’assimilació en 

paraules simples 

manca 
d’assimilació en 

paraules 
compostes 

assimilació de mode 
d’articulació en paraules 

simples o compostes 
 manca d’assimilació  

elisió de vocals en 
contacte 

 manca d’elisió  

allargament de <bl, gl>   manca d’allargament  

formació d’africades   
manca de 
formació 

Taula 29. Problemes segmentals i suprasegmentals sil·làbics de les pronúncies del català de diferent prioritat per als sinòfons
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CAPÍTOL IV  PART PRÀCTICA 

4.1 Corpus 

Basant-nos en les característiques de l’estructura sil·làbica del xinès, vam dissenyar 

l’enquesta que ha servit de base per al nostre estudi (veg. Annex II).  

El corpus és format per 248 paraules que comprenen totes les vocals i consonants del 

català en totes les posicions possibles (nucli, obertura inicial, obertura interna, coda 

interna, coda final); per exemple, [ɛ - e]: deu – Déu; [ɔ - o]: dona – dóna; [k]: casa, 

advocat, pel·lícula, Montcada, octubre, drac; [m (ɱ)]: març, dimarts, setmana, setembre, 

influir, vam; obertura complexa [pɫ]: platja, aplaudir, Eixample; coda complexa /rn(s)/: 

carn(s); diftongs [ɛj - ej]: remei, llei; [ɔj - oj]: noi, cofoi; triftong [wiw]: argüiu; 

fenòmens de contacte: /d͡ʒ/ [tʃ͡ - d͡ʒ]: migtemps – migdia, /t.b/ [b.b]: futbol, /t.m/ 

[m.m]: setmana; simplificació: /u.u/ [u/uː]: microordinador. 

Abans de presentar de forma detallada l’enquesta, però, exposem els criteris que hem 

adoptat per delimitar no només la transcripció ortològica sinó també les pronúncies 

habituals possibles. 

4.1.1 Criteris de transcripció ortològica i de pronúncies habituals  

Considerem transcripció ortològica quan la Gramàtica de la llengua catalana de 

l’Institut d’Estudis Catalans (GIEC 2016 d’ara endavant) admet les pronúncies com 

d’alta i mitjana formalitats i també com de baixa formalitat. Inclou els casos següents: 

diftongs creixents posttònics acceptables (tipus freqüència; GIEC 2016: 29); 

simplificació del diftong [uw] a [u] (tipus duu; GIEC 2016: 30); no reducció a o/e 

àtones en mots d’introducció més o menys recent (manlleus i cultismes) (tipus 
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gaspatxo, però no així a classe, que es considera ja assimilat; GIEC 2016: 44); 

opcionalitat a l’hora de reduir a una sola vocal els contactes de vocals àtones 

idèntiques (tipus microordinador; GIEC 2016: 52); opcionalitat a l’hora de simplificar 

o no els grups finals -st/d i -rt/d (“optativament”, tipus agost, iogurt; GIEC 2016: 27) i 

-nc/g (elisió “no tan sistemàticament”, tipus sang; GIEC 2016: 27); manteniment (alta 

formalitat) o simplificació d’ela geminada/de laterals allargats (tipus pel·lícula; GIEC 

2016: 62), i, entre mots, opcionalitat a l’hora d’assimilar o no el mode d’articulació 

(tipus pot nadar; GIEC 2016: 81) i també el lloc d’articulació (tipus pot gastar) —

encara que la GIEC no ho declara de forma clara per al darrer context (GIEC 2016: 

78). Per a la ròtica en posició de coda, anotem només la variant amb vibrant, que 

predomina en català central, tot i que la bategant és també sempre possible (GIEC 

2016: 63).  

Les pronúncies habituals possibles, que es presenten entre parèntesis, recullen casos 

que presenten detalls fonètics coarticulatoris habituals, com la inserció d’oclusiva a 

codes del tipus anys [ˈaɲt͡ʃ] i ponx [ˈpɔɲt͡ʃ] i l’allargament d’africades sonores 

intervocàliques (tipus dotze [ˈdod.d͡zə], platja [ˈpɫad.dʒ͡ə], set-cents dos [sɛtˌt͡senzˈðos], 

set gegants [ˌsɛd.dʒ͡əˈɣans]). També es recull en aquest grup la manca d’assimilació del 

mode o del lloc d’articulació en interior de mot (tipus admirar, advocat, segment; GIEC 

2016: 78, 80-81), així com alguns casos de simplificació de codes internes Cs (tipus 

explicar, adscriure) i de desafricació de coda interna <ig> (tipus migdia [miʒˈði.ə], 

migtemps [miʃˈtems]), els quals són ben corrents en els registres de mitjana i baixa 

formalitats, tot i que la simplificació es considera pròpia d’una dicció poc acurada a 

la GIEC (2016: 26). 

A més, es presenten entre claus les pronúncies esmentades a la GIEC com a pròpies 
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del registre col·loquial, en altres paraules, les pronúncies habituals però massa 

col·loquials (fins i tot vulgars) i que normalment es presenten en discursos emesos amb 

velocitat alta. Recullen els casos següents: alguns casos de simplificació de codes 

internes del tipus Cs. (transport, obscur; GIEC 2016: 26); ensordiment i/o simplificació 

dels grups bl/gl (tipus cable, segle; GIEC 2016: 72), i elisió de a/e pretòniques seguides 

o precedides de bategant (tipus taronja; GIEC 2016: 50). També s’ha considerat que 

pertanyen a aquest grup els següents casos: simplificació de coda hipercomplexa (tipus 

texts [ˈteks], posts [ˈpɔts͡]); manca d’elisió per dissimilació de ròtiques (arbre [ˈar.βɾə]); 

reducció a una sola consonant en alguns contactes de consonants idèntiques (addicció), 

i simplificació de codes internes del tipus wC (auxili [əw(k)ˈsi.ɫi], auscultar 

[ə(w)s.kuɫˈta]) (en el cas d’augment, en canvi, s’ha considerat adequada la pronúncia 

amb coda interna wC simplificada, perquè és la més habitual en els registres de 

mitjana i baixa formalitats).  

4.1.2 Elocució de paraules a través d’imatges 

Per intentar captar les pronúncies espontànies dels informants sinoparlants, hem 

seleccionat un grup d’imatges o preguntes que representen una mostra de paraules del 

català. Primer, només hem projectat la imatge (amb la pregunta que l’acompanyava 

en alguns casos) perquè els informants diguessin la paraula corresponent; si no 

coneixien la paraula, els l’hem presentat escrita i els hem demanat que la llegissin en 

veu alta.  

Paraules 
enquestades 

Transcripció ortològica 
(pronúncia habitual possible) 

Paraules 
enquestades 

Transcripció ortològica 
(pronúncia habitual possible) 

dilluns [diˈʎuns] l’Alhambra [ləˈɫam.bɾə]  
dimarts [diˈmars] Eixample [əˈʃam.pɫə]  

dimecres [diˈme.kɾəs] cable 
[ˈkab.bɫə] {[ˈkap.pɫə], 
[ˈka.pɫə]} 

dijous [diˈʒɔws] cabra [ˈka.βɾə] 
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dijous [diˈʒɔws] Bíblia [ˈbi.βɫjə]/[ˈbi.βɫi.ə] 
dijous [diˈʒɔws] pregunta [pɾəˈɣun.tə] 
divendres [diˈβɛn.dɾəs] aprovar [ə.pɾuˈβa] 
dissabte [diˈsap.tə] compres [ˈkom.pɾəs] 
diumenge [diwˈmeɲ.ʒə] braç [ˈbɾas] 
gener [ʒəˈne] droga [ˈdɾɔ.ɣə] 
febrer [fəˈβɾe] catedral [kə.təˈðɾal] 
març [ˈmars] quadre [ˈkwa.ðɾə] 

abril [əˈβɾiɫ] 
cinquanta-
quatre 

[siŋˌkwan.təˈkwa.tɾə] 

maig [ˈmatʃ͡] classe [ˈkɫa.sə] 

juny [ˈʒuɲ] glaça [ˈgɫa.sə] 
juliol [ʒu.ɫiˈɔɫ] grassa [ˈgɾa.sə] 
agost [əˈɣost]/[əˈɣos] bicicleta [bi.siˈkɫɛ.tə] 
setembre [səˈtem.bɾə] cercle [ˈser.kɫə] 
octubre [ukˈtu.βɾə] triangle [tɾiˈaŋ.gɫə] 
novembre [nuˈβem.bɾə] segle [ˈseg.gɫə] {[ˈsek.kɫə], [ˈse.kɫə]} 
desembre [dəˈzem.bɾə] sigla [ˈsi.ɣɫə] 
te (f.) [ˈte] croquetes [kɾuˈkɛ.təs] 
te (m.) [ˈtɛ] sagrada [səˈɣɾa.ðə] 
deu  [ˈdɛw] concret [kuŋˈkɾet] 
anys [ˈaɲʃ] ([ˈaɲtʃ͡]) congrés [kuŋˈgɾes] 
Déu [ˈdew] fluid [ˈfɫujt] 
dona [ˈdɔ.nə] fluids [ˈfɫujts] 
dóna  [ˈdo.nə]  fruit [ˈfɾujt] 
sang [ˈsaŋ]/[ˈsaŋk] fluid [ˈfɫujt] 
os [ˈɔs] fluids [ˈfɫujts] 
ós [ˈos]  fruit [ˈfɾujt] 
pot [ˈpɔt] fluid [ˈfɫujt] 
vot [ˈbɔt]  fluids [ˈfɫujts] 
gaspatxo [gəsˈpa.t͡ʃu]/[gəsˈpa.t͡ʃo] fruit [ˈfɾujt] 
tapes [ˈta.pəs] França [ˈfɾan.sə] 
cap [ˈkap] influir [iɱ.fɫuˈi] 
futbol [fubˈbɔɫ] ([fudˈbɔɫ])  Àfrica [ˈa.fɾi.kə] 

tomba [ˈtom.ba] Casa Batlló 
[ˈka.zə.βəʎˈʎo] 
([ˈka.zə.βədˈʎo]) 

advocat [əb.buˈkat] ([əd.buˈkat]) aigua [ˈaj.ɣwə] 
objectiu [ub.ʒəkˈtiw] aigua [ˈaj.ɣwə] 
cavalls [kəˈβaʎʃ] aigua [ˈaj.ɣwə] 
alvocat [əɫ.βuˈkat]  remei [rəˈmɛj] 
tos [ˈtos] llei [ˈʎej] 
dos [ˈdos]  lleis [ˈʎejs] 
set-cents 
dos 

[sɛˌt͡senzˈðos] ([sɛtˌsenzˈðos], 
[sɛtˌt͡senzˈðos]) 

lleis [ˈʎejs] 

faldilla [fəɫˈdi.ʎə] noi [ˈnɔj] 
col [ˈkɔɫ] noia [ˈnɔ.jə] 
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gol [ˈgɔɫ] cuir [ˈkujr] 
gats [ˈgats͡]  cuirs [ˈkujrs] 
drac [ˈdɾak]  pou [ˈpow] 
examen [əgˈza.mən] Reial [rəˈjaɫ] 
finestra [fiˈnes.tɾə] veiem [bəˈjɛm] 
finestra [fiˈnes.tɾə] ioga [ˈjɔ.ɣə] 
bufanda [buˈfan.də] io-io [joˈjo] 
carxofa [kərˈʃɔ.fə] iogurt [juˈɣurt]/[juˈɣur] 
bolígraf [buˈɫi.ɣɾəf] quant [ˈkwan] 
Afganistan [əv.ɣə.nisˈtan]  quant [ˈkwan] 
caça [ˈka.sə] quant [ˈkwan] 
mosaic [muˈzajk] guants [ˈgwans] 
mosaics [muˈzajks] guants [ˈgwans] 
zero [ˈzɛ.ɾu] guants [ˈgwans] 
onze [ˈon.zə] freqüència [fɾəˈkwɛn.sjə]/[fɾəˈkwɛn.si.ə] 
dotze [ˈdo.d͡zə] ([ˈdod.d͡zə]) aigüera [əjˈɣwe.ɾə] 
tretze [ˈtɾe.d͡zə] ([ˈtɾed.d͡zə]) pingüí [piŋˈgwi] 
catorze [kəˈtor.zə] creieu [kɾəˈjɛw] 
xampú [ʃəmˈpu] creueu [kɾəˈwɛw] 
xoc [ˈʃɔk] Paraguai [pə.ɾəˈɣwaj] 
cotxes [ˈko.tʃ͡əs] explicar [əks.pɫiˈka] ([əs.pɫiˈka]) 
joc [ˈʒɔk] auscultar [əws.kuɫˈta] {[əs.kuɫˈta]} 
baixa [ˈba.ʃə] obscur [upsˈkur] {[usˈkur]} 
peix [ˈpeʃ] porc [ˈpɔrk]  
anxova [əɲˈʃɔ.βə] surf [ˈsurf] 
etcètera [əˈts͡ɛ.tə.ɾə] surfs [ˈsurfs] 
taronja [təˈɾɔɲ.ʒə] {[ˈtɾɔɲ.ʒə]} golf [ˈgɔɫf] 
migdia [mid͡ʒˈði.ə] ([miʒˈði.ə]) golfs [ˈgɔɫfs] 
adjectiu [ə.d͡ʒəkˈtiw] ([əd.d͡ʒəkˈtiw]) triomf [tɾiˈoɱf] 
platja [ˈpla.d͡ʒə] ([ˈplad.d͡ʒə]) triomfs [tɾiˈoɱfs] 
naps [ˈnaps] gasoil [gəˈzɔjɫ] 
setmana [səmˈma.nə] ([sədˈma.nə]) gasoils [gəˈzɔjɫs] 
pinya [ˈpi.ɲə] bosc [ˈbɔsk] 
van [ˈban] boscs [ˈbɔsks] 
banc [ˈbaŋ]/[ˈbaŋk] text [ˈtekst]/[ˈteks] 
vam [ˈbam] texts [ˈteksts͡] {[ˈteks]} 
xampany [ʃəmˈpaɲ] espinacs [əs.piˈnaks] 
signe [ˈsiŋ.nə] ([ˈsig.nə]) troncs [ˈtɾoŋs] 
pel·lícula [pəˈɫi.ku.ɫə] ([pəɫˈɫi.ku.ɫə]) cabells [kəˈβɛʎʃ] 
lila [ˈɫi.ɫə] llargs [ˈʎarks] 
llengua [ˈʎeŋ.gwə] carn [ˈkarn] 
llengua [ˈʎeŋ.gwə] carns [ˈkarns] 
llengua [ˈʎeŋ.gwə] dorm [ˈdɔrm] 
enllaç [əɲˈʎas] dorms [ˈdɔrms] 
vermell [bərˈmɛʎ] verb [ˈbɛrp] 
coll [ˈkɔʎ] verbs [ˈbɛrps] 
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cor [ˈkɔr] camp [ˈkam] 
riure [ˈriw.ɾə] temps [ˈtems] 
serra [ˈsɛ.rə] molt [ˈmoɫ] 
cera [ˈsɛ.ɾə] arbre [ˈa.βɾə] {[ˈar.βɾə]} 
plau [ˈpɫaw] prendre [ˈpɛn.dɾə] 
blau [ˈbɫaw] paper [pəˈpe] 
brau [ˈbɾaw] aplaudir [ə.pɫəwˈði] 
prat [ˈpɾat] aplaudir [ə.pɫəwˈði] 
blat [ˈbɫat] tenir [təˈni] 
la Rambla [ɫəˈram.bɫə]   

4.1.3 Lectura en veu alta de les paraules  

Els mots de la prova de lectura representen uns segments en determinades posicions i 

uns diftongs i diverses codes complexes no incloses en la primera part. Són paraules 

que no poden ser representades per imatges o bé que no són familiars per als 

informants xinesos que tenen un nivell de català baix; per això, els hem demanat que 

les llegissin directament. 

Paraules 
enquestades 

Transcripció ortològica 
(pronúncia habitual 

possible) 

Paraules 
enquestades 

Transcripció ortològica  
(pronúncia habitual possible) 

pufs [ˈpufs] calcs [ˈkaɫks] 
bufs [ˈbufs] naip [ˈnajp] 
vals [ˈbals] naips [ˈnajps] 
desdir [dəzˈði] Casp [ˈkasp] 
audaçment [əw.ðazˈmen] Casps [ˈkasps] 
txec [ˈtʃ͡ɛk] ponx [ˈpɔɲʃ] ([ˈpɔɲtʃ͡]) 
adscriure [ət͡sˈkɾiw.ɾə] ([əsˈkɾiw.ɾə])  posts [ˈpɔsts͡] {[ˈpɔts͡]} 
potser [puˈts͡e] faust [ˈfawst] 
tse-tse [ˌts͡eˈts͡e] troca [ˈtɾɔ.kə] 
txetxè [tʃ͡əˈtʃ͡ɛ] quota [ˈkwɔ.tə] 
segment [səŋˈmen] ([səgˈmen]) quota [ˈkwɔ.tə] 
nyic-nyac [ɲikˈɲak] diftong [difˈtoŋ]/[difˈtoŋk] 
tenyir [təˈɲi] migtemps [mitʃ͡ˈtems] ([miʃˈtems]) 
cofoi [kuˈfoj] paixtu [ˈpaʃ.tu] 
auxili [əwkˈsi.ɫi] {[əwˈsi.ɫi]} Caixmir [kəʒˈmir] 
auxili [əwkˈsi.ɫi] {[əwˈsi.ɫi]} Israel [i.rəˈɛɫ]/[iz.rəˈɛɫ] 
duu [ˈduw]/[du] morts [ˈmɔrs] 
joier [ʒuˈje] adequat [ə.ðəˈkwat] 
augment  [əwgˈmen]/[əwˈmen] elxà [əʎˈʃa] 
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rauc [ˈrawk] aquós [əˈkwos] 
dèieu [ˈdɛ.jəw] Montcada [muŋˈka.ðə] 
argüiu [ərˈɣwiw] dit petit [ˌdip.pəˈtit]/[ˌdit.pəˈtit] 

transport 
[tɾənsˈpɔrt]/[tɾənsˈpɔr] 
{[tɾəsˈpɔrt]/[tɾəsˈpɔr]} 

fred terrible 
[ˌfɾɛt.təˈrib.bɫə] {[ˌfɾɛt.təˈrip.pɫə], 
[ˌfɾɛt.təˈri.pɫə]} 

guerx [ˈgɛrʃ] fet cabdal [ˌfek.kəbˈdaɫ]/[ˌfet.kəbˈdaɫ] 
Elx [ˈɛʎʃ] adquirir [ək.kiˈɾi] ([ət.kiˈɾi]) 
exempt [əgˈzemt]/[əgˈzem]  pot dir [pɔdˈdi] 

exempts [əgˈzems] addicció 
[əd.dikˈsjo]/[əd.dik.siˈo] 
{[ə.ðikˈsjo]/[ə.ðik.siˈo]} 

calb [ˈkaɫp] pot gastar [ˌpɔg.gəsˈta]/[ˌpɔd.gəsˈta]  
calbs [ˈkaɫps] admirar [əm.miˈɾa] ([əd.miˈɾa]) 

film [ˈfiɫm] set gegants 
[ˌsɛ.d͡ʒəˈɣans] ([ˌsɛd.ʒəˈɣans], 
[ˌsɛd.d͡ʒəˈɣans]) 

films [ˈfiɫms] microordinador [ˌmi.kɾur.ði.nəˈðo]/[ˌmi.kɾuːr.ði.nəˈðo] 
calc [ˈkaɫk] porta ulleres [ˌpɔr.tuˈʎe.ɾəs]/[ˌpɔr.təwˈʎe.ɾəs] 

Els mots de les dues parts anteriors recullen casos de totes les vocals i consonants, els 

diftongs i triftongs així com els grups consonàntics en totes les posicions sil·làbiques 

possibles, tal com resumim a la taula següent.   

Sons simples 
Context exemplificat 

#C C/V.C C.C C# 

ɛ - e te (infusió) – te (lletra) 

ɔ - o os - ós, dona – dóna 

p 
pot, 
pel·lícula 

gaspatxo, tapes, 
xampú 

dissabte cap 

b 
vot, 
bufanda 

tomba, advocat objectiu -- 

β novembre, alvocat 

t tos, tenir 

setembre, 
pregunta, 
croquetes, set-
cents dos 

(adquirir) vot, prat 

d 
dos, 
dilluns 

faldilla, bufanda (advocat), addicció -- 

ð sagrada, migdia, desdir, set-cents dos 

k col, cavalls 
troca, advocat, 
Montcada 

octubre, addicció drac, txec,  

g 
gol 
gaspatxo 

llengua, congrés 
(segment), examen, 
exempt 

-- 

ɣ agost, droga, Afganistan 

f finestra bufanda diftong bolígraf 
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s serra, cera 
caça, dissabte, 
França 

gaspatxo, finestra compres, braç 

z zero 
casa, desembre, 
onze, catorze 

desdir, audaçment, 
Israel, set-cents dos 

-- 

ʃ 
xampú, 
xoc 

baixa, Eixample, 
carxofa, elxà, 
anxova 

paixtu peix 

ʒ gener, joc 
diumenge, 
taronja, objectiu, 
dijous 

(Caixmir) -- 

t͡s tse-tse 
potser, set-cents 
dos, etcètera 

adscriure gats 

d͡z dotze, tretze 

t͡ʃ 
txec, 
txetxè 

cotxes, txetxè migtemps maig 

d͡ʒ -- 
adjectiu, platja, 
set gegants 

migdia -- 

ɲ (ṉ) nyic-nyac pinya, tenyir 
(taronja, diumenge, 
anxova, enllaç) 

juny, xampany 

n naps signe, tenir (divendres), onze van 

ŋ -- 
(signe, llengua, 
Montcada) 

banc, sang 

m (ɱ) març dimarts, setmana setembre, (influir) vam 

ʎ 
llengua, 
llargs 

dilluns, faldilla, 
enllaç 

(elxà) vermell, coll 

ɫ lila 
l’Alhambra, 
pel·lícula, juliol 

alvocat juliol, col 

r 
la Rambla, 
riure 

serra, Israel 
carxofa cor 

ɾ -- cera, riure 

Obertures 
complexes 

Context exemplificat 

#CV V/C.C 

pɫ platja, plau aplaudir, Eixample, explicar 

bɫ blau, blat la Rambla 

b.bɫ cable, fred terrible 

βɫ -- Bíblia 

pɾ pregunta, prat aprovar, compres 

bɾ braç, brau l’Alhambra, setembre 

βɾ -- febrer, cabra, abril 

tɾ troca, tretze finestra, cinquanta-quatre 

dɾ drac, droga divendres 

ðɾ -- catedral, quadre 

kɫ classe bicicleta, cercle 

gɫ glaça triangle 

g.gɫ segle 
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ɣɫ -- sigla 

kɾ croquetes dimecres, concret 

gɾ grassa congrés 

ɣɾ -- sagrada, bolígraf 

fɫ fluid influir 

fɾ fruit, França Àfrica 

kw quant, quota cinquanta-quatre, adequat 

gw guants pingüí, llengua 

ɣw -- aigua, aigüera 

Diftongs i 
triftongs 

Exemples 

aj, ɛj, ej, ɔj, oj, uj, 
əj 

aigua, mosaic(s); remei; llei; noi; cofoi; fruit, fluid(s), cuir(s); aigüera 

aw, ɛw, ew, ɔw, 
ow, əw, uw, iw 

plau, blau; deu; Déu; dijous; pou; auxili, aplaudir; duu; diumenge, objectiu, 
riure 

ja, jɛ, je, jɔ, jo, ju, 
jə 

reial, veiem, joier, ioga, io-io, iogurt, noia 

wa, wɛ, we, wɔ, 
wo, wi, wə 

guants, quant; freqüència; aigüera; quota; aquós; pingüí; llengua, aigua 

jəw, jɛw, wɛw, 
waj, wiw 

dèieu, creieu, creueu, Paraguai, argüiu 

Codes complexes 
Context exemplificat 

VC.C C# 

w(k), w(g) auxili, augment rauc, -- 

ws, ps, ks, ns 
auscultar, obscur, explicar, 

transport 
dijous, naps, espinacs, dilluns 

-rt, -rs, -rk, -rp(s), -
rn(s), -rm(s), -
rf(s), -rʃ, -rks, -jr(s) 

iogurt, març, porc, verb(s), carn(s), dorm(s), surf(s), guerx, llargs, cuir(s) 

-fs, -ɫs pufs, bufs; vals 

-ɱf(s), - ɫp(s), -
ɫk(s), -sp(s), -
kst(s), - ɫf(s), - 

ɫm(s) 

triomf(s), calb(s), calc(s), Casp(s), text(s), golf(s), film(s) 

-sk(s), -st, -st͡s bosc(s), agost, posts 

-js, -jp(s), -jk(s) lleis, naip(s), mosaic(s) 

-jl(s), -jt(s), -wst gasoil(s); fluid(s), fruit; faust 

Processos de contacte Exemples 

Simplificació de 
consonants 

elisió de [r] prendre, arbre, paper 

n(t), ŋ(k), ŋ(k)s, 
l(t), m(p), m(p)s, 
m(p)t, m(pt)s, r(t)s 

quant, Montcada, guants; banc, sang; troncs; molt; camp; 
temps; exempt; exempts; dimarts, morts 
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Assimilacions de 
sonoritat 

p - b, t - d, k - g, f - 
v, s - z, ʃ - ʒ, t͡s - dz͡, 
t͡ʃ - d͡ʒ 

obscur - objectiu; adscriure - fred terrible - adjectiu; 
explicar/auxili - examen, gaspatxo/finestra -
desdir/audaçment/Israel/set - cents dos; diftong -
Afganistan; paixtu - Caixmir, potser - dotze; migtemps - 
migdia 

Assimilacions de 
lloc i de mode 
d’articulació 

ɱ, ŋ, ɲ (ṉ), ʎʎ, ʎʃ, 
pp, bb, dd, kk, gg, 
mm 

influir; llengua, signe, segment; diumenge, taronja, 
anxova, enllaç, ponx, anys; Casa Batlló; cabells, Elx; dit 
petit; futbol, advocat; pot dir; fet cabdal, adquirir; pot 
gastar; setmana, admirar 

Simplificació de vocals en contacte microordinador, porta ulleres 

4.2 Informants 

Hem delimitat l’abast d’informants en la franja d’edat 18-35 anys que parlen el xinès 

estàndard (mandarí) com a llengua materna (L1), l’anglès i l’espanyol com a L2 i L3, 

i el català i altres llengües com a L4/L5/etc. Els considerem la població més extensa i 

també més oportuna per a l’estudi: representen l’absoluta majoria dels xinesos que 

han après el català, i també els futurs estudiants xinesos d’aquesta llengua. 

Generalment, els xinesos que resideixen a Catalunya poden ser classificats en tres 

grups: immigrants comerciants que tenen negocis (restaurant, bar, basar...); estudiants 

universitaris de grau, màster o doctorat, i els fills d’immigrants. Formen part del 

primer grup majoritàriament gent originària de Qīnɡtián (província de Zhèjiānɡ) i 

Wēnzhōu (província de Fújiàn), que té un nivell d’educació comparativament més 

baix. Aquesta població, com que no té suficients coneixements tant de llengües 

estrangeres (català, anglès i espanyol) com de xinès estàndard, perquè solen parlar 

altres varietats del xinès com a L1, és irrellevant per a la nostra finalitat d’estudi. El 

segon grup, que correspon als estudiants xinesos, comprèn dos subgrups: un d’alumnes 

que no parlen ni espanyol ni català, que fan programes en anglès (per exemple, els 

doctorands becats pel govern xinès) i que, per això, no compleixen els requisits del 

nostre estudi; l’altre d’estudiants que van estudiar anglès (a la Xina) i espanyol (a la 

Xina o aquí en les escoles d’idiomes) abans de començar a estudiar a les universitats 
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de Catalunya. Aquestes persones són les més representatives dels aprenents de català 

i els que s’adiuen més amb les característiques d’aquest estudi. Pertanyen al tercer 

grup els fills d’immigrants que es van escolaritzar aquí i que han entrat a la universitat. 

La majoria d’aquests es poden comunicar fluidament en espanyol i català. Aquestes 

persones, com que parlaven xinès abans d’emigrar de la Xina i, si més no, es 

comuniquen amb els seus familiars en aquesta llengua a la vida quotidiana, poden 

presentar errors o accents estrangers de pronunciació a l’hora de parlar català. Per 

això, els considerem possibles informants per a l’estudi.    

Tenint en compte tot això, hem seleccionat 19 informants (15 dones i 4 homes) entre 

18 i 33 anys (fins al dia de l’entrevista) que estudien a Barcelona.40 Parlen el xinès 

estàndard com a llengua materna (L1) i tenen nivell intermedi, avançat o de 

suficiència d’anglès i d’espanyol. Els seus coneixements del català varien molt: 10 

tenen nivell inicial-bàsic; 5, nivell mitjà, i 4, nivell alt. Amb les respostes gravades, 

hem obtingut un corpus suficientment representatiu, el qual, per un costat, es 

correspon amb la realitat dels problemes de pronunciació que tenen els aprenents 

xinesos, i, per l’altre, ens permet comparar-lo amb les previsions exposades en el 

capítol III. 

El nombre d’informants enquestats per a cada nivell varia. Aquest desequilibri es deu 

a, i reflecteix al seu torn, la realitat social que es correspon amb l’aprenentatge del 

català per part de la població xinesa a Catalunya.  

En primer lloc, cal tenir en compte que els estudiants universitaris que acaben 

d’arribar a Catalunya tenen un nivell molt baix de català, com és el cas dels 10 

informants de nivell inicial-bàsic enquestats (informants 1-10). Aquests estudiants 

                                                   
40 Les enquestes es van dur a terme entre el 24 de novembre de 2016 i el 26 d’agost de 2017. 
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participen en les classes gratuïtes de català inicial (A1), però molt pocs continuen 

l’aprenentatge després dels cursos subvencionats. La majoria l’abandona un cop 

acabades aquestes classes inicials, o fins i tot no s’hi presenta, ja que només té 

curiositat, però no gaire interès ni motivació, especialment perquè creuen que 

l’espanyol és suficient per poder estudiar i viure a Catalunya. Hem considerat 

convenient que aquest fos el grup d’enquestats més nombrós perquè és representatiu 

dels problemes que han d’afrontar en l’estadi inicial de l’aprenentatge de la llengua 

catalana. 

En segon lloc, i malgrat el que acabem d’apuntar, hi ha persones actives que, a 

diferència de la gran majoria, estan interessades en el català i/o en la societat i cultura 

catalanes. Per tant, persisteixen a aprendre la llengua catalana i sovint mantenen 

contactes estrets amb gent catalana (xicots/xicotes o amics). A través dels estudis o 

de la comunicació quotidiana, van millorant el seu nivell de català. Són representatius, 

per tant, dels problemes que existeixen un cop superada l’etapa inicial d’aprenentatge. 

Aquest és el cas dels 5 informants de nivell mitjà enquestats (informants 11-15).  

Finalment, pel que fa als altres 4 informants de nivell alt enquestats, són fills 

d’immigrants. Van néixer a Catalunya (informant 19) o van emigrar de la Xina quan 

tenien uns 10 anys (informants 16-18). Aquests, com que van escolaritzar-se aquí, 

tenen un nivell comparativament més alt de català i, per tant, tan sols mostren els 

problemes que persisteixen malgrat haver-se escolaritzat a Catalunya.  

4.3 Obtenció de dades 

Durant l’entrevista, vam utilitzar una gravadora digital (AIGO R6601) amb freqüència 

de mostra de 48KHz per enregistrar les pronúncies dels informants xinesos.
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Hi ha quatre persones més que hem entrevistat però que no hem seleccionat per 

motius de falta de nivell, vocalització poc clara o d’accent massa marcat. Els descartem 

perquè no considerem representatius els seus problemes de pronunciació. 

4.4 Transcripció de les pronúncies 

Hem realitzat les transcripcions (que es presenten amb detall a l’Annex A) amb l’ajuda 

del programa Praat. En aquesta part, per a cada paraula enquestada indiquem la 

pronúncia real (descripció fonètica percebuda, com taronja *[taˈroŋ̞.dʒ͡ɐ]), la 

transcripció ortològica, els problemes detectats (com [ˈɛ] > [ˈe]̞, [t] > [th], coda [ʃ] > 

[tʃ͡] després de nasal) i la gradació de l’error (prioritat alta (PA), com van *[ˈpan] per 

[ˈban]; prioritat baixa (PB), com faldilla *[falˈdi.ja] per [fəɫˈdi.ʎə]), o atenció 

esporàdica (AE), com adscriure *[asˈkɾiw.ɾa] per [ət͡sˈkɾiw.ɾə]), i el codi d’error 

(indicació per localitzar-ne l’explicació en la part d’explicacions de problemes (veg. 

Annex B). No hem tingut en compte en les transcripcions (ni en l’estudi) el matís 

alveolar de /t/ i /d/ (veg. §2.3.1) ni el matís dental o prepalatal de /n/ i /l/ (veg. 

§2.3.4 - §2.3.5) que presenten en determinats contextos. 

Pel que fa a les transcripcions de les pronúncies recollides, hem intentat de deixar 

transcrites totes les característiques de les pronúncies percebudes, incloent-hi la 

durada anormal d’un so (indicats amb els símbols “ˑ” i “ː” o grafies geminades per a 

l’allargament, i superíndex per a l’escurçament; per exemple: calb *[ˈkalbˑ], blat 

*[ˈbːlat], Bíblia *[ˈbib.bli.a], influir *[iɱ.fluˈiː], arbre *[ˈaɾǀbɾə]; Casp *[ˈkasp], aprovar 

*[a.βɾuˈβaɾ], pot gastar *[ˌpot̞͡s.gasˈdaɾ]). Representem l’allargament de diferents 

maneres (com en blat *[ˈbːlat] i Bíblia *[ˈbib.bli.a]) per qüestió fonològica de divisió 

de síl·labes, encara que la <b> geminada de *[ˈbib.bli.a] no significa dues [b] en 

seqüència, sinó una [b] allargada. Així mateix, la <p> en superíndex en Casp *[ˈkasp] 
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significa que és una [p] sense la part de desclosió (unreleased stop en anglès), la qual 

cosa indica que els informants han disposat els òrgans articulatoris per emetre 

l’oclusiva però no acaben de realitzar la desclosió. Similarment, les [β] i [ɾ] que 

transcrivim volades (com en aprovar *[a.βɾuˈβaɾ]) indiquen que els informants no han 

realitzat la completa articulació, i la [s] reduïda després de [t] (com en pot gastar 

*[ˌpot̞͡s.gasˈdaɾ])) indica que els informants han articulat l’oclusiva amb una lleugera 

fricció en el moment de la desclosió.  

També és freqüent que els informants afegeixin vocals curtes dins obertures i codes 

complexes o a final de síl·labes tancades. Si les vocals afegides duren menys de 30 

mil·lisegons (< 30 ms), no les indiquem en les transcripcions; si duren entre 30 i 45-

50 mil·lisegons (30 ~ 45-50 ms,41  ambdós inclosos), les considerem com a vocals 

intrusives sense canvi de sil·labificació; si són més llargues de 50 mil·lisegons (> 50 

ms), les considerem com a nuclis sil·làbics curts amb canvi de sil·labificació (Butler 

2014). Quan un informant redueix la durada d’una vocal, apliquem els mateixos 

criteris.  

A continuació, per il·lustrar el que acabem de dir, es presenten els sonogrames de 

banda ampla (amb els ocil·logrames inclosos) de pronúncies d’informants amb vocals 

afegides o reduïdes, juntament amb les pronúncies realitzades per l’autora d’aquesta 

tesi per a la comparació. Els mots són anotats en dos nivells: els sons i les durades 

(ms). 

                                                   
41 Triem aquest interval de 5 ms perquè tenim en compte la comparació entre diferents vocals dins el mot. És a dir, si 

pronuncien més llargues (més de 150 ms) les altres vocals dins el mateix mot, especialment la tònica, estenem el 
límit màxim fins a 50 ms; si pronuncien més curtes les altres vocals, abaixem el límit màxim fins a 45 ms. 
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[ka.de̞̍ dəlal] (informant 2) 

 

[kə.təˈðɾaɫ]  

[kə.ɾo̞̍ ge.̞tas] (informant 11) 
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[kɾuˈkhɛ.thəs] 

 

[ˈʝaɾ.gəs] (informant 9) 

 

[ˈʎaɾks] 
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[kəˈla.sa] (informant 9) 

 

[ˈgla.sə] 

 

[ˈka.rəns] (informant 4) 
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[ˈkarns] 

 

[ˈtə.riwɱ.fəs] (informant 4) 

 

[tɾiˈoɱfs] 
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[e̞̍ t̬͡se.̞dəɾa] (informant 6) 

 

[ətˈts͡ɛ.tə.ɾə] 

Figura 15. Sonogrames i ocil·logrames de pronúncies amb vocals afegides o reduïdes 

en comparació amb pronúncies presumptament correctes 

Un altre fenomen que hem marcat en les transcripcions és la pausa entre síl·labes o 

mots, causada per manca de fluïdesa o pel fet que els informants tinguin dubtes sobre 

les pronunciacions. Aquest tret l’indiquem amb el símbol “|”, com a Casa Batlló 

*[ˈka.za.bats͡|ˈjo]̞, adjectiu *[atǀd͡ʒek̞ˈtiw], set gegants *[ˌset̞h|d͡ʒe̞̍ 2ɣants͡]. 

També, quan sigui pertinent, farem referència als tons. Com hem vist, el xinès és una 

llengua tonal en què cada síl·laba, excepte les àtones amb to neutre mitjà, correspon 

a un caràcter i té un to. Així, és ben freqüent que els informants pronunciïn les 
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paraules enquestades amb tons, tant a les síl·labes tòniques com a les àtones, com 

dijous *[diˈ1ʒo̞ws], tomba *[ˈ2tum.1ba], dimecres *[diˈma.2ɣɾas], alvocat *[al.bo̞wˈ2ɣaːth], 

xampany *[ʃəmˈ3pan], zero *[ˈze.̞3ɾu], dèieu *[ˈ4de.̞jew̞], triangle *[tɾiˈ4aŋː.klej̞]). És un 

fenomen que no hem previst d’estudiar en la tesi; així que tot i que els transcrivim, no 

són tractats perquè fugen dels objectius del treball i és un tret poc rellevant per als 

fenòmens d’estructura sil·làbica que analitzem.  

Finalment, considerem que els canvis d’accentuació detectats tenen prioritats diferents: 

en el cas dels mots simples, pensem que l’alteració és de prioritat alta si es canvia la 

posició de l’accent o si s’afegeix un accent secundari, amb xoc accentual o no (tipus 

futbol [ˈfud.boɫ̞], adequat [ˌa.daˈkwat], remei [ˈre̞̍ mej̞]); per als mots compostos amb 

accents primari i secundari, considerem que el canvi és de prioritat baixa quan 

s’alternen les posicions dels dos accents (tipus set-cents dos [se̞̍ t͡sənt͡sˌdos̞], migdia 

[ˈmid͡ʒ.ði.ə], io-io [ˈjo.jo]). A més, encara que el mot tse-tse es pot pronunciar amb un 

accent primari i un de secundari ([ˌt͡se̞̍ t͡se]̞) i Casa Batlló amb dos accents primaris per 

la forta lexicalització que presenta ([ˈka.zə.βəʎˈʎo]), considerem de prioritat baixa les 

pronúncies [ts͡e̞̍ t͡se]̞, [ˈt͡se.̞t͡se]̞ i [ˌka.zə.βəʎˈʎo], [ˈka.zə.βəʎˌʎo]. 

El que no hem deixat constatat en les transcripcions és la velarització de la lateral 

alveolar, ja que és una característica secundària de la qual generalment els informants 

xinesos no són conscients, encara que poden realitzar-la idiosincràticament. Abans 

que se’ls faci notar aquest tret i l’articulin amb consciència, no caldria fer-los atendre 

aquest aspecte. 

4.5 Anàlisi dels problemes detectats 

Analitzem els errors i les imprecisions detectats durant la fase de transcripció (veg. 
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Annex B i Annex I) des de les següents perspectives: tipus d’error, causa de l’error i 

metodologia didàctica per corregir-lo.  

El tipus d’error pot ser segmental o suprasegmental sil·làbic. Els errors segmentals 

comprenen els següents casos: canvi de lloc/mode d’articulació (com [ɲ] > [n], [ʎ] > 

[j]); ensordiment (com [b, β] > [p]); africació i desafricació (com [s] > [t͡s], [tʃ͡] > 

[ʃ]); pronúncia paragràfica (com <ç> [s] > [θ]); aspiració (com [t] > [th]); 

ultracorrecció (com [p] > [b]); canvi de durada (com [b] > [bː]); canvi de timbre 

vocàlic (manca de distinció entre vocals mitjanes alta i baixa, pronúncia paragràfica, 

obertura, tancament i neutralització, etc.), i canvi segmental de diftongs/triftongs 

(com [aj] > [ej̞]). Els errors suprasegmentals de tipus sil·làbic poden ser un dels 

següents casos: adaptació de sons amb canvi de sil·labificació (com [ɲ] > [ni]); 

pronúncia paragràfica (com manca de simplificació de /ɾ/ final); afegiment/elisió de 

consonants; afegiment/elisió de vocals; fenòmens de contacte (com <tb> [b.b] > 

[d.b]); sonorització d’oclusives en posicions àtones no-inicials (com [p] > [b, β]); 

manca de simplificació per dissimilació i manca d’allargament dels grups <bl, gl>; 

diftongació/monoftongació (com [uˈi] > [ˈwi], [ˈɔw] > [ˈu]); manca de realització de 

diftongs/triftongs (com [ˈwo, ˈwɔ] > [uˈo]̞, [ˈwɛw] > [uˈew̞]). Finalment, s’han 

estudiat errors suprasegmentals derivats del canvi d’accentuació (com futbol *[ˈfud.bol̞] 

per [fubˈbɔɫ]).  

La causa de l’error pot ser atribuïda a la interferència del xinès (L1), de l’anglès (L2) 

o de l’espanyol (L3).  

La metodologia didàctica fa referència a les possibles estratègies utilitzades per 

corregir els errors, com ara referència a [ɒ, ɔ:] de l’anglès britànic per superar el 

problema de manca de distinció entre /ɔ - o/, o bé augmentar la velocitat d’elocució 
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i avançar la sonoritat o el lloc/mode d’articulació del segon so per corregir la manca 

d’assimilació en fenòmens de contacte.
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CAPÍTOL V  RESULTATS I ANÀLISI 

En aquest capítol, presentem els resultats que hem obtingut a partir de les pronúncies 

recollides dels informants xinesos (que es mostren transcrites en la seva totalitat a 

l’Annex A), les quals hem comparat amb les pronúncies ortològiques i habituals 

presentades a §4.1.2). Després de constatar els errors o les imprecisions de pronúncies 

(que presentem a §5.1), n’oferim un resum per nivell (de nivell alt a nivell bàsic) i les 

corresponents gradacions d’error (PA, PB o AE) (§5.2 - §5.4). (A l’Annex B es detallen 

les explicacions dels problemes detectats en cada informant i a l’Annex I se’n presenta 

un resum general.)  

Cal aclarir que, a l’hora de definir les gradacions d’error, tenim en compte només els 

fenòmens o els tipus d’error analitzats en cada cas d’acord amb el context. Per exemple, 

si afriquen l’obertura [ʒ] inicial o després de nasal /n/, poden emetre [d͡ʒ, t͡ʃ, ʈ͡ʂ]: com 

que l’africació en aquest context és freqüent i és causada per la coarticulació, la 

considerem de prioritat baixa, encara que les pronúncies [t͡ʃ, ʈ͡ʂ] són de prioritat alta 

perquè impliquen ensordiment. Tanmateix, aquestes pronúncies ensordides també són 

incloses en l’apartat d’ensordiment de prioritat alta.  

5.1 Resum dels errors detectats 

La taula següent presenta un recompte global de les pronúncies errònies detectades, 

tenint en compte només el fragment de la paraula que il·lustrava l’objecte d’estudi 

inicial en cada cas. Així, en un mot com te (masculí) l’objecte d’estudi era la vocal [ɛ] 

i, per tant, es comptabilitzen només els errors que afecten la pronúncia d’aquesta vocal, 

deixant de banda altres incorreccions que puguin haver estat emeses en la mateixa 

paraula (les quals sí que s’han tingut en compte a §5.2 - §5.4).
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Marquem en color vermell les paraules que pronuncien malament (de prioritat alta) més de 9 

persones (del total de 19 informants enquestats); en color verd les que tenen més de 10 pronúncies 

correctes o d’atenció esporàdica; i en color gris els altres casos. 

Paraules enquestades 

Sons i 

contextos 

enquestat

s 

Pronúncies recollides 

V
oc

al
s 

te (m.) ɛ e*̞19                 

os ɔ o*̞17 o*1 u*1             

dona ɔ o*̞17 ow̞*1 o*1             

ós o o*2 o*̞16 o*̝1             

dóna o o*4 o*̞14 u*1             

te (f.) e e*̞19                 

D
if

to
ng

s 

aigüera əj aj*17 ej̞*1 ən*1             

remei ɛj ej̞*9 ej̞*10               

noi ɔj oj̞*17 oʝ̞*1 oj̝*1             

fluid uj uj*7 uˈi*10 wi*2             

cuir uj uj*8 uˈi*10 --*1             

fruit uj uj*10 uˈi*4 uˈiː*1 u*3 uː*1 wi*1       

auxili əw aw*18 aw*1               

aplaudir əw əw*1 aw*19               

deu ɛw ɛw*1 ew̞*13 ew*2 iw*3           

dijous ɔw ow̞*11 ow*1 ow̞*3 u*1 o*̞1 un*1 un*1     

noia jə ja*17 j.ja*1 ʝa*1             

veiem jɛ je*̞15 j.je*̞1 j.jə*1 je*1 e*̞1         

ioga jɔ jo*̞12 ʝo*̞4 ʒo*̞1 dʒ͡o*̞1 ow̞*1         

iogurt ju ju*2 ʝu*1 jo*̞8 ʝo*̞5 jow̞*1 jow̞*1 ʝow̞*1 joj̞*1   

llengua wə wə*3 wɐ*2 wa*14             

aigua wə wə*3 wɐ*1 wa*14 o*̞1           

freqüència wɛ we*̞11 wə*4 e*̞1 wa*2 u*1 uːˈe*̞1       

quota wɔ wɔ*1 wo*̞9 wo*2 wo*̞2 wow̞*2 wə*1 uˈo̞*1 o̞̍ e*̞1   

llei ej ej̞*19 ej̞*1               

cofoi oj oj̞*15 uj*2 u*1             

Déu ew ew*4 ew̞*13 ew̞*1 iw*1           

pou ow ow*2 ow*1 ow̞*15 ow̞*1           

joier je je*̞15 jˈe*̞1 ja*1 ʒe*̞1 e*1         

aigüera we we*̞13 wej̞*1 e*̞5             

io-io jo jo*2 jo*̞7 jow̞*4 
ʝo,̞ 

jo*̞2 

ʝu, 

ju*1 
ʝu*1 ʝo*̞1 

jo,̞ 

ju*1 
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aquós wo wo*̞9 wo*̞1 wo*̝1 wow̞*1 uˈo̞*2 o*̞3 ˈu.o̞*1 ˈe.̞o*̞1   

pingüí wi wi*14 uˈi*4 we*̞1 wiˈi*1           

guants wa wa*19                 

quant wa wa*20                 

reial ja ja*16 a*2 jˈa*1             

aigua aj aj*19             

mosaic aj aj*15 ajː*1 a*2 aˈi*1           

mosaics aj aj*17 a*1 aˈi*1              

plau aw aw*18 aˈ2u*1               

blau aw aw*19                 

diumenge iw iw*16 ju*2 juː*1 i.ju*1           

riure iw iw*17 ˈi.u*2               

objectiu iw iw*19                 

duu uw uw/u*18 uˈu*1               

Tr
if

to
ng

s 

creueu wɛw wew̞*10 wˈew̞*2 wˈew*1 
uˈew̞*

3 

wəw*

1 

wːˑˈjew̞*

1 
βen̝*1 wen̞*1   

creieu jɛw jew̞*14 iw*1 ew̞*1 eɥ̞w*1 jəw*1 j.u*1 jow̞*1     

dèieu jəw jəw*2 jəw*2 jew̞*8 ʝew̞*1 
j.jew̞*

1 
jˈew̞*1 w*1 iw*1 iw*1 

argüiu wiw wiw*4 wiːw*1 uˈiw*8 iw*1 uˈi*1 wi*1 ˈu.i*1 uj*1 
uˈi|ˈu*

1 

Paraguai waj waj*19                 

O
be

rt
ur

es
 s

im
pl

es
 

alvocat (Líq.).β- β*6 b*6 v*7             

novembre V.β- β*6 β*2 v*10 b*2           

migdia (Af.).ð- d*19                 

set-cents dos (Fr.).ð- d*19 t*1               

desdir (Fr.).ð- ð*2 d*11 t*7             

Afganistan (Fr.).ɣ- ɣ*3 g*14 k*2 χ*1           

agost V.ɣ- ɣ*8 ɣ*1 g*10             

droga V.ɣ- ɣ*9 g*7 k*3             

sagrada V.ð- ð*17 d*2               

pot #p- p*14 b*5               

pel·lícula #p- p*18 b*1               

xampú (Nas.).p- p*13 ph*2 b*3 ɸ*1           

tapes V.p- p*16 b*1 β*2             

gaspatxo (Fr.).p- p*20                 

vot #b- b*13 v*5 p*1             

bufanda #b- b*19                 

tomba (Nas.).b- b*20                 

tos #t- t*13 d*5 --*2             

tenir #t- t*18 t*1               

pregunta (Nas.).t- t*16 d*3               

setembre V.t- t*18 ð*1               
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set-cents dos V.t- t*12 Ø*6 d*1 ɾ*1           

croquetes V.t- t*18 ð*1               

dos #d- d*18 t*1               

dilluns #d- d*18 t*1               

bufanda (Nas.).d- d*19                 

faldilla (Líq.).d- d*15 t*4               

col #k- k*16 kh*1 g*2             

cavalls #k- k*16 g*2 t*1             

advocat V.k- k*14 g*4 ɣ*1             

troca V.k- k*11 g*9               

Montcada (Nas.).k- k*18 g*1               

gol #g- g*13 k*6               

gaspatxo #g- g*14 k*6               

congrés (Nas.).g- g*17 k*2               

llengua (Nas.).g- g*18 Ø*1               

finestra #f- f*19                 

bufanda V.f- f*19                 

cera #s- s*13 θ*5 z*1             

serra #s- s*18 z*1               

caça V.s- s*15 θ*3 ʃ*1             

dissabte V.s- s*20                 

França (Nas.).s- s*17 θ*2               

Casa Batlló V.z- z*5 s*14               

desembre V.z- z*8 s*11               

zero #z- z*9 dz͡*3 t͡s*1 s*5 θ*1         

onze (Nas.).z- z*6 dz͡*7 t͡s*2 s*2 θ*1 ð*1       

catorze (Líq.).z- z*9 dz͡*6 t͡s*1 s*1 θ*1 ð*1       

Eixample V.ʃ- ʃ*4 j.ʃ*7 j.ɕ*2 k.ʃ*1 k.s*2 g.z*1 s*2     

xampú #ʃ- ʃ*8 t͡ʃ*10 ʂ*1             

anxova (Nas.).ʃ- ʃ*4 t͡ʃ*13 ʈ͡ʂh*1 ʂ*1           

carxofa (Fr.).ʃ- ʃ*5 t͡ʃ*13 t͡ɕh*1             

xoc #ʃ- ʃ*10 t͡ʃ*9               

elxà (Líq.).ʃ- ʃ*10 t͡ʃ*3 ɕ*2 t͡s*1 s*1 k.s*1 k.ʃ*1 
k.t͡ɕha*

1 
  

baixa V.ʃ- ʃ*14 j.ʃ*4 ʃ.ʃ *1             

objectiu (Ocl.).ʒ- ʒ*2 dʒ͡*15 χ*1 x*1           

dijous V.ʒ- ʒ*9 dʒ͡*4 ʐ*1 ʈ͡ʂ*1 t͡ɕ*1 dʑ͡*1 j*1 ʝ*1   

joc #ʒ- ʒ*4 dʒ͡*9 ʝ*1 x*1 χ*1 ʃ*1 j*2 ʎ*1   

gener #ʒ- ʒ*5 dʒ͡*11 t͡ʃ*2 k*1           

juliol #ʒ- ʒ*8 dʒ͡*8 dʑ͡*1 ʈ͡ʂ*1 χ*1         

taronja (Nas.).ʒ- ʒ*1 dʒ͡*15 x*3 χ*1           

diumenge (Nas.).ʒ- dʒ͡*16 ɖ͡ʐ*1 g*1 x*1 nʈ͡ʂh*1         
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etcètera V.ts͡- t͡s*2 t.t͡s*1 t.s*1 th.s*1 dz͡*1 t.θ*2 
s/s.s*

4 
z*1 k.s*6 

set-cents dos V.ts͡- t͡s*6 t.s*5 t.t͡s*1 s*6 d*1 ɾ.s*1       

potser V.ts͡- t͡s*11 t.s*3 s*5             

tse-tse #ts͡- t͡s*15 t.s*1 s*3             

tretze V.dz͡- dz͡*7 d͡z*1 z*5 t͡s*2 s*2 θ*1 ð*1     

dotze V.dz͡- dz͡*8 d͡z*1 z*4 t͡s*2 s*2 θ*1 ð*1     

txetxè V.tʃ͡- t͡ʃ*11 t͡ɕh*2 ʃ*2 s*1 t͡s*4         

txec V.tʃ͡- t͡ʃ*12 t͡ɕh*1 ʃ*2 d*1 t*2 t͡s*1 
altre*

1 
    

cotxes V.tʃ͡- t͡ʃ*16 ʃ*2 --*1             

set gegants V.dʒ͡- dʒ͡*1 d.ʒ*2 d.dʒ͡*3 d|ʒ*1 t.d͡ʒ*8 th.d͡ʒ*3 t.s*1 t.x*1   

adjectiu V.dʒ͡- dʒ͡*10 d.ʒ*2 d.dʒ͡*2 t.d͡ʒ*2 θ.x*2 k.x*1 k.x*1     

platja V.dʒ͡- dʒ͡*10 d͡ʒ*3 ʒ*4 ʃ*1 t͡ɕ*1         

nyic-nyac #ɲ- ɲ*9 nj*4 n*3 nj*2 n/ɲ*2 n/nj*1 ɲ/n*1     

tenyir V.ɲ- ɲ*11 nj*4 n*3 ɲ.ɲ *1           

pinya V.ɲ- ɲ*14 nj*4 n.d͡ʑj*1             

naps #n- n*19                 

tenir V.n- n*18 ɲ*1               

març #m- m*19                 

dimarts V.m- m*19                 

setmana (Nas.).m m*19                 

llargs #ʎ- ʎ*1 j*9 ʝ*6 l*4           

llengua #ʎ- ʎ*2 j*7 ʝ*9 ʐ*1           

enllaç (Nas.).ʎ- ʎ*1 j*11 ʝ*3 l*4           

dilluns V.ʎ- ʎ*1 j*8 l*1 ʝ*3 ʒ*1  y*3  ɥ*1  ɨ*1   

faldilla V.ʎ- ʎ*1 j*10 ʝ*7 Ø*1           

juliol V.ɫ- l*11 ɾ*8               

lila #ɫ- l*17 d*2               

l’Alhambra V.ɫ- l*18 l.l*1 ɾ*1 Ø*1           

pel·lícula V.ɫ- l*18 ɾ*1               

pel·lícula V.ɫ- (ɫ.ɫ-) l*15 ɾ*4               

Israel 
(Líq./Fr.).

r- 
r*5 ɾ*8 dɾ*1 l*3 ɹ*1 j*1       

riure #r- r*11 ɾ*4 ɻ*2 ɹ*1 l*1       

la Rambla V.r- r*15 ɾ*3 l*1             

serra V.r- r*15 ɾ*3 ðɾ*1             

riure V.ɾ-  ɾ*13 ɻ*1 l*5             

cera V.ɾ- ɾ*15 l*3 r*1             

O
be

rt
ur

es
 

co
m

pl
ex

es
 Eixample (Nas.).pɫ- pl*9 bl*7 bɾ*3             

aplaudir V.pɫ- pl*11 bl*3 βl*1 pɾ*3 βɾ*1         

platja #pɫ- pl*13 pɾ*5 bl*1             

plau #pɫ- pl*13 bl*5 pɾ*1             
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blat #bɫ- bl*15 bːl*1 pl*1 pəl*1 bɾ*1         

blau #bɫ- bl*17 bɾ*1 pl*1             

la Rambla (Nas.).bɫ- bl*16 bəl*1 bɾ*2             

cable 
b.bɫ {p.pɫ, 

pɫ} 
b.bl*1 pl*1 bl*8 βl*5 bɾ*2 βɾ*1 vɾ*1     

Bíblia V.βɫ- βl*5 bl*10 b.bl*1 βɾ*1 bɾ*2         

prat #pɾ- pɾ*8 pl*6 phl*1 bɾ*3 bl*1         

compres (Nas.).pɾ- pɾ*9 pl*3 bɾ*5 βɾ*1 bl*1         

aprovar V.pɾ- pɾ*12 bɾ*3 βɾ*3 bl*1           

pregunta #pɾ- pɾ*16 pl*3               

braç #bɾ- bɾ*10 bl*8 pɾ*1             

brau #bɾ- bɾ*11 bl*4 pɾ*1 pl*1 gɾ*1 dɾ*1       

l’Alhambra (Nas.).bɾ- bɾ*13 bl*7 bɻ*1             

setembre (Nas.).bɾ- bɾ*17 bl*2               

cabra V.βɾ- βɾ*7 bɾ*7 bə.ɾ*1 bl*2 də.ɾ*1 vɾ*1       

febrer V.βɾ- βɾ*11 βɻ*1 bɾ*4 bɹ*1 bl*2         

troca #tɾ- tɾ*12 tr*1 dr*6             

tretze #tɾ- tɾ*13 təɾ*1 dɾ*5             

cinquanta- 

quatre 
V.tɾ- tɾ*15 dɾ*4               

finestra (Fr.).tɾ- tɾ*18 dɾ*1               

catedral V.ðɾ- ðɾ*3 ðɾ*1 dɾ*12 dəɾ*1 dəl*2         

quadre V.ðɾ- ðɾ*2 dɾ*14 dəl*1 tɾ*2           

droga #dɾ- dɾ*14 dɾ*1 du.ɾ*1 tɾ*3           

drac #dɾ- dɾ*16 dl*1 tɾ*1 təl*1           

divendres (Nas.).dɾ- dɾ*18 tɾ*1               

classe #kɫ- kl*7 kəl*2 kɾ*7 gl*2 gɾ*1         

bicicleta V.kɫ- kl*6 kəl*1 kɾ*6 ɣl*1 gl*2 gəl*1 gɾ*2     

cercle (Líq.).kɫ- kl*13 kə.l*1 kɾ*3 kə.ɾ*2 gəl*1         

segle 
g.gɫ {k.kɫ, 

kɫ} 
kl*1 gl*7 gəl*1 gɾ*4 kɾ*3 ɣl*1 ɣɾ*1 gə.l*1   

glaça #gɫ- gl*8 gəl*1 gɾ*5 kl*1 kə.l*1 pl*1 pɻ*1 gə.l*1   

sigla V.ɣɫ- ɣl*5 gl*7 kl*3 kə.l*1 ɣɾ*1 gɾ*1 kɾ*1     

triangle (Nas.).gɫ- gl*12 gɾ*4 kl*1 gə.l*2           

concret (Nas.).kɾ- kɾ*11 kəɾ*1 kə.ɾ*1 gɾ*2 gəɾ*1 kl*2 pɾ*1     

dimecres V.kɾ- kɾ*11 kl*1 gɾ*3 ɣɾ*4           

croquetes #kɾ- kɾ*14 kəɾ*1 kr*2 kl*2           

grassa #gɾ- gɾ*9 gəɾ*1 gə.ɾ*1 gl*5 kɾ*3         

congrés (Nas.).gɾ- gɾ*14 kɾ*2 gl*3             

bolígraf V.ɣɾ- ɣɾ*4 gɾ*11 gəɾ*1 gɹ*1 ɣl*1 kɾ*1 kl*1     

sagrada V.ɣɾ- ɣɾ*8 gɾ*7 ɣl*1 gl*2 kɾ*1         

fluids #fɫ- fl*11 fɾ*5 fɻ*1 --*2           

fluid #fɫ- fl*11 fːl*1 fɾ*7             
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influir (Nas.).fɫ- fl*15 fːl*1 fɾ*3             

França #fɾ- fɾ*11 fɹ*1 fl*7             

fruit #fɾ- fr*13 fɻ*1 fl*6             

Àfrica V.fɾ- fɾ*17 fə.ɾ*1 fl*1             

aigüera V.ɣw- ɣw*3 gw*10 kw*1 k*1 g*1 g*̝1 w*2     

aigua V.ɣw- ɣw*10 ɣw*1 gw*6 ɣ*1 w*1         

quota #kw- kw*15 kw*1 bw*1 ku*1 ko̞*1         

quant #kw- kw*19 gw*1               

cinquanta- 

quatre 
(Nas.).kw- kw*15 gw*4               

adequat V.kw- kw*16 gw*2 k*1             

guants #gw- gw*12 kw*6 w*1             

pingüí (Nas.).gw- gw*15 gu*4 w*1             

llengua (Nas.).gw- gw*18 w*1               

C
od

es
 s

im
pl

es
 

dissabte -p.(Ocl.) p*14  pː*1 β*1 b*1 v*1 t*1 Ø*1     

cap -p# p*17 p*1 ph*1             

objectiu -b.(Fr.) b.ʒ*17 p*2               

prat -t# t*8 th*10 t*1             

vot -t# t*13 th*5 t*1             

addicció -d.d {ð} d.d*1 d*18 t*1             

Txec -k# k*11 kh*6 k*1 kx*1 ks*1         

drac -k# k*16 kh*2 Ø*1             

addicció -k.(Fr.) k*16 Ø*4               

octubre -k.(Ocl.) k*18 Ø*1               

exempt -g.z k.s*8 z*2 ʃ*3 k.ʃ*1 g.dʒ͡*1 ʈ͡ʂ*1 --*3     

examen -g.z g.z*3 k.s*14 x.s*1 z*1           

bolígraf -f# f*18 Ø*1               

diftong -f.(Ocl.) f*18 Ø*1               

braç -s# s*17 θ*1 kh*1             

compres -s# s*19                 

gaspatxo -s.(Ocl.) s*20                 

finestra -s.(Ocl.) s*19                 

paixtu -ʃ.(Ocl.) ʃ*6 jʃ*10 j:ʃ*1 jɕ*1 ˈiʃ*3         

peix -ʃ# ʃ*12 jʃ*6 ɕ*1             

adscriure 
-t͡s (-

s).(Ocl.) 
t͡s*3 s*9 dəs*3 təs*1 t ̬ˑ s*1 θ*1 ɾs*1     

gats -t͡s# t͡s*15 t͡sh*1 ts*1 t*2           

migdia -t͡ʃ.(Ocl.) dʒ͡*6 d͡ʒ*1 ʒ*4 t͡ʃ*4 ʃ*1 g*3       

maig -t͡ʃ# t͡ʃ*10 jt͡ʃ*4 jʃ*1 jʒ*1 ɻt͡ʃ*2 jç*1       

migtemps -t͡ʃ.(Ocl.) t͡ʃ*10 ʃ*4 k*5 dʒ͡*1           

juny -ɲ# ɲ*1 nj*1 n*11 ni*3 nt͡ʃ*1 ʎɕ*1 jn*1     

xampany -ɲ# ɲ*5 nj*2 n*6 ŋ*3 ni*2 ɲt͡ʃ*1       

vam -m# m*14 n*5               
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setembre -m.(Ocl.) m*18 m*1               

influir -ɱ.(Ocl.) ɱ*19                 

onze -n.(Fr.) n*8 ŋ*11               

van -n# n*18 ŋ*1               

divendres -n̪.(Ocl.) -n̪*19                 

banc -ŋ/ŋk# ŋ/ŋk*13 ŋkh*4 ŋːkh*1 nːk*1           

sang -ŋ/-ŋk# ŋ*15 ŋ*1 n*3             

juliol -ɫ#  l*14 Ø*5               

col -ɫ#  l*17 r*1 j*1             

alvocat -ɫ.(Apr.) l*14 ɾ*2 d*2 Ø*1           

coll -ʎ# lj*1 j*4 l*11 l*1 ʝ*1 ʝ*1       

vermell -ʎ# ʎ*1 lj*1 j*10 l*6 n*1         

cor -r# r/ɾ*10 ɹ*1 ɻ*1 l*5 Ø*2         

carxofa -r.(Fr.) r/ɾ*17 l*1 Ø*1             

C
od

es
 c

om
pl

ex
es

 

gasoil -jɫ jl*2 el̞*1 j*4 l*4 ˈil*3 i*1 ˈi*2 wl*1 Ø*1 

gasoils -jɫs js*8 jt͡s*1 ls/ls*3 lt͡s*1 ˈils*2 ˈits͡*2 el̞s*1 wls*1   

naip -jp jp*7 jph*2 j*5 ph*1 ˈip*1 ɪp*1 --*2     

fluid -jt jt*3 jt*1 jt*̬1 j*2 ˈit*7 ˈith*1 ˈi*2 ˈiːth*1 ˈið*1 

fruit -jt jt*5 jth*4 ˈit*2 ˈit*1 ˈith*2 t*3 ˈth*1 ˈiːt*1 jt͡ʃ*1 

fluids -jts͡# jt͡s*3 js*1 
ˈits͡/ˈiːts͡*

7 
ˈis*2 jʃ*1 ˈi.dus*1 ˈiz*1 ˈið*1 --*2 

auxili 
-wk.s 

{w.s} 
wk.s*4 w.s*6 wk.s*1 

wk.ʃ,*

1 
w.ʃ*5 w.tɕ͡h*1 w.ɕ*1     

faust -wst wst*9 wsth*2 ws*1 wsː*1 st*1 wts͡*3 wts͡*1 ˈust*1   

posts -sts͡ sts͡*9 t͡s*7 st*2 sː*1           

calb -ɫp lp*6 lb*1 lbˑ*1 l*5 p*1 lm*1 ŋ*1 --*3   

calbs -ɫps lps*6 lbːs*1 l.bus*1 lpts͡*1 lt͡s*1 ps*7 ŋps*1 --*1   

calcs -ɫks lks*7 lksː*1 ls*3 ks*4 ɾks*1 lps*1 lt͡s*1 t͡s*1   

film -ɫm lm*10 ɻm*1 l*4 t*1 --*3         

cavalls -ʎʃ ʎɕ*1 js*10 ls*5 l*2 ɕ*1         

carn -rn ɾn/rn*4 ɻn*1 n*7 ɾ/r*5 ɾ*1 ɻn*1     

carns -rns 
rns/ɾns*3 rns*1 ɻns*1 ɻnt͡s*1 ns*4 nt͡s*3 ɾs*1 ɾt͡s*2 ɾt͡sh*1 

ɾ.nis*1 rəns*1 m|ts͡*1             

dorms -rms 

rms/ɾms*

3 

ɾms/rms*

2 
ɾms*1 ɻms*4 

rmt͡s*

1 
ɻmt͡s*1 

m|ts͡*

1 
ms*4 ɾns*1 

ns*1                 

cuir -jr jr/jɾ*4 j*4 ˈir/ˈiɾ*5 ˈi*5 Ø*1         

cuirs -jrs jrs/jɾs*4 js*5 
ˈirs/ˈiɾs*

4 
ˈis*2 ˈiːs*1 ˈiʃ*1 ˈits͡*1 ˈes̞*1   

dorm -rm rm/ɾm*5 ɾm*1 ɻm*2 ɹm*1 ɻm*1 r/ɾ*4 ɾp*1 m*2 n*2 

llargs -rks ɾks*6 ɾks*1 ɻks*1 lks*1 ks*6 rsː*1 ɾs*2 ɾ.gəs*1 t͡ɕ*1 

porc -rk ɾk/rk*6 ɾkh*3 lk*4 ɾ/r*2 k*2 ɾχ*1 Ø*1     

guerx -rʃ ɾʃ/rʃ*8 ɾɕ*1 ɾt͡s*1 rs*1 t͡ʃ*1 t͡s*1 ɾks*1 ks*1 ʃ*2 
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ʃə*1 ɻt͡ʃ*1 ɹ|tʃ͡*1             

març -rs ɾs/rs*9 ɾt͡s*1 ɾθ*1 s*3 t͡s*1 k*1 ɻs*1 ɻt͡s*1 nɹs*1 

surfs -rfs ɾfs/rfs*9 ɾfs*1 rfːs*1 ɻfs*2 ɻfs*4 ɾ.fuɾs*1 fs*1     

verb -rp ɾp/rp*9 ɾp/rp *3 ɻp*1 ɾ/r*4 ɻ*1 p*1       

surf -rf ɾf/rf*10 rfː*1 ɻf*2 ɻf*3 lf*1 ɾ*1 f*1     

Casp -sp sp*10 sph*3 sp*2 s*1 --*3         

verbs -rps 
ɾps/rps*1

1 
ɾps*1 rps*1 ɻps*1 

ɾs/rs*

2 
ɾfs*1 ps*2     

films -ɫms lms*11 wms*1 ms*4 mt͡s*1 nt͡s*1 t͡s*1      

vals -ɫs ls*11 lt͡s*2 s*2 nt͡s*1 ŋt͡s*1 js*1 ɻt͡s*1     

calc -ɫk lk*11 lkh*1 ɾk*1 lp*2 l*1 j*1 --*2     

naips -jps jps*11 jpsː*1 jphs*1 jps*2 js*1 phs*1 ɪps*1 ˈips*1   

pufs -fs fs*12 f*2 s*2 fts͡*3           

golfs -ɫfs lfs*12 ɻfs*1 ls*2 fs*3 lfts͡*1         

Casps -sps sps*12 spsː*1 sps*1 sphs*1 sp*1 phs*1 s*1 s.bus*1   

dijous -ws ws*12 ws*3 us*1 s*1 ns*1 nt͡s*1           

texts -ksts͡ ksts͡*11 ks*2 ksː*2 sts͡*1 ksts͡*2 skts͡*1       

mosaic -jk jk*13 jːk*1 jkh*1 k*2 Ø*1 ˈikh*1 ˈikh*1     

triomfs -ɱfs ɱfs*13 ɱ.fus*1 ɱ.fəs*1 fs*1  ŋ*1  ms*2        

augment -wg/-w wg/w*13 wg*1 wgˑ*1 wk*1 gu*2       

rauc -wk wk*13 wkh*1 wːk*2 ˈu*1 ˈuk*2         

explicar -ks ks*13 s*6               

mosaics -jks jks*14 jt͡s*3 ks*1 ˈiksː*1           

dilluns -ns ns*14  ŋs*5               

transport -ns ns*14 s*2 ns*2 ŋs*1           

bufs -fs fs*14 fts͡*2 s*1 t͡s*1 t͡s*1         

iogurt -rt/r ɾ/r/ɾt*16 lt*1 ɾfth*1 th*1 Ø*1         

triomf -ɱf ɱf*16 ɱ.fo*̞1 f*1 ŋ*1           

golf -ɫf lf*17 ɻf*1 f*1             

bosc -sk sk*17 skh*1 sk*1             

text -kst/-ks kst/ks*17 ksth*1 st*1             

espinacs -ks ks*17 ksː*1 k*1             

auscultar -ws {-s} ws*17 s*2               

naps -ps ps*17 pːs*1 t͡s*1             

boscs -sks sks*18 sksː*1               

agost -st/-s st/s*18 st*1               

lleis -js js*18 s*1 js*1             

obscur -ps ps*19                 

Si
m

pl
if

ic
ac

ió
 troncs -ŋs ŋks*19                 

guants -ns nt͡s*16 nt͡s*1 ŋt͡sh*2             

morts -rs 
rs*1 ɾt͡s/rt͡s*6 ɾ|t͡sh*1 ɻs*1 ɻt͡s*1 ɻt͡s*2 t͡s*4 ɻt*1 lt*1 

lt͡s*1 t*1               

quant -n n*5 nt*6  nth*6 nt*1 ŋ*1 ŋt*1       
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molt -ɫ l*5 lt*1 lt*5 lth*2 nt*1 Ø*2 t*1 ɻ*1 ɻt*1 

dimarts -rs ɾs/rs*6 t͡s/rts͡*4 ɻt͡s*2  ɻs*1  t͡s*4 s*1 
ɾ.tes̞*

1 
    

exempts -ms ms*2 mt͡s*9 mps*2 
mpts͡*

4 
pts͡*1 Ø*1       

exempt -mt/-m mt/m*9 mpt*2 m.tə*1 pt*1 mp*1 mːp*1 mt͡s*1 --*3   

camp -m m*8 mp*5 mp*3 mp*1 ph*2         

prendre Ø Ø*4 ɾ*12 l*3             

paper r Ø*10 ɾ/r*7 l*2             

arbre Ø Ø*2 ɾ/r*11 ɾ*1 ɻ*1 ɻ*1 l*3       

temps -ms ms*11 mps*3 mt͡s*2 mp*1 m*1 ns*1       

Fe
nò

m
en

s 
de

 c
on

ta
ct

e 

Afganistan -/f/.ɣ v.ɣ*1 v.g*1 f.ɣ*2 f.g*13 f.k*1 f.k*1 f.*1     

desdir -/s/.(Apr.) z*3 s*17               

audaçment -/s/.(Nas.) z*5 s*13 θ*1             

Israel V.r/z.r- 
r/z.r*2 s.r*3 z.ɾ*2 s.ɾ*5 s.ɹ*1 ʃ.ɾ*1 s.l*2 z.l*1 s.dɾ*1 

s.j*1                 

Caixmir -/ʃ/.(Nas.) ʒ*2 jʒ*1 dʒ͡*1 ʃ*5 jʃ*7 jɕ*1 iʒ*1 jdz͡*1   

set-cents dos -/ns/.ð nz.d*1 ns.d*4 nt͡s.d*7 
nt͡s.d*

1 
n.d*6 ns.t*1       

ponx -/n/ʃ ŋʃ*5 ŋt͡ʃ*4 ŋkʃ*1 ŋks*6 ŋksː*1 ŋt͡s*2 nt͡s*1 n*1   

Elx -/l/ʃ 
ʎʃ*1 ljʃ*1 ʎt͡ɕ*1 lʃ*4 lt͡ʃ*1 ʎs*1 lks*2 lkt͡s*1 lt͡s*3 

ls ̫ː *1 s*1 ʃ*1 ks*1 t͡s*1         

anys -ɲʃ ɲt͡ʃ*1 nt͡ʃ*7 njs*1 ns*1 nt͡s*5 ʈ͡ʂh*1 nt͡ɕ*1 ŋʃ*1 nps*1 

cabells -ʎʃ ʎs*1 js*10 js*1 ls*4 is*1 t͡s*1 --*1     

enllaç -/n/.ʎ ɲ.ʎ*1 ɲ.j*6 n.j*4 n.ʝ*3 n.l*4 j*1       

advocat -/d/.b b.b*1 d.b*5 d.v*5 b*3 β*2 v*2 l.v*1 dˑ.p*1   

pot gastar -/d/.g d.g*6 t.g*4 th.g*3 t.k*2 t͡s.g*1 t͡s.g*1 g*1 ɣ*1   

migdia -/dʒ͡/.d dʒ͡.d*7 t͡ʃ.d*4 ʒ.d*4 ʃ.d*1 g.d*3         

pot dir -/t/.d d.d*8 t.d*1 th.d*1 t͡s.d*2 t͡s.d*2 d*3 s.d*1 t.t*1   

Casa Batlló -/t/.ʎ 
ʎ.ʎ*4 d.ʎ*1 d.j*4 th.j*1 t͡s.j*1 j*1 ʝ*1 d.ʝ*2 dʒ͡*2 

tɾ*2 ti.j*1               

anxova -/n/.ʒ ɲ.ʃ*1 ɲ.tʃ͡*8 n.ʃ*1 n.tʃ͡*5 ʃ*2 n.ʂ*1 
n.ʈʂ͡h*

1 
    

microordinad

or 
u/uː uː*1 ow̞*1 u.u*1 o.̞u*2 

o.̞o*̞1

4 
        

porta ulleres u/əw ə.u*3 a.u*15 a.y*1             

Montcada -ŋ ŋ*14 ŋt *2 ŋt͡s*1 nt*1 t*1         

adquirir -/d/.k k.k*1 t.k*15 k*2 d.k*1           

futbol -/t/.b b.b*1 d.b*18               

dit petit -/d/.p t.p*11 th.p*3 k.p*1 ts.p*1 p*2 b*1   b*1   

fet cabdal -/t/.k 
k.k/t.k*1

2 
th|k*2 th|g*2 l.k*1 k*2 l.k*1 k*2     

taronja -/n/.ʒ ɲ.ʒ*1 ɲ.d͡ʒ*12 ŋ.d͡ʒ*3 ŋ.x*3           
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setmana -/t/.m d.m*11 d.m*2 m*6   m*6         

admirar -/d/.m d.m*12 t.m*1 th.m*1 ɾ.m*1 l.m*1 θ.m*1 s.m*1 m*1   

segment -/g/.m ŋ.m*1 g.m*18               

signe -/g/.n ŋ.n*7 g.n*11 gə.n*1             

diumenge -/n/.ʒ ɲ.d͡ʒ*14 n.d͡ʒ*2 n.ɖʐ͡*1 ŋ.g*1 ŋ.x*1 nʈ͡ʂh*1       

fred terrible -/d/.t t.t*15 t*3 n.t*1             

llengua -/n/.g ŋ.g*18 n.w*1               
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5.2 Nivell alt: informants 16-19 

5.2.1 Aspectes segmentals 

5.2.1.1 Prioritat alta (PA) 

Manca d’articulació de consonants que no existeixen en xinès, com ara els casos 

següents: 

- Nasal i lateral palatals: obertures/codes [ɲ] > [n, ŋ], [ʎ] > [l, ʝ]. 

- Ròtiques: obertures/codes /ɾ, r/ > [l, ɻ], obertura [r] > [ɾ].  

- Vacil·lació en la pronúncia de <(t, i)x>:  

Obertures <tx> [t͡ʃ] > [t͡s], <(i)x> [ʃ] > [s],  

Coda <x> [ʃ] > [t͡s, s], 

Seqüència consonàntica <x> [g.z] > [g.d͡ʒ] (exempt). 

Ensordiment dels sons següents: 

- Oclusius sonors i els aproximants corresponents: /b/: [b, β] > [p], /d/: [d, ð] > 

[t], /g/: [g, ɣ] > [k].  

- Fricatius/africats: [z] > [s, t͡s], [ʒ] > [tʃ͡, ʈʂ͡], [dʒ͡] > [t͡ɕ], [d͡z] > [t͡s, s]. 

- Seqüència consonàntica <x> [g.z] > [k.s]. 

Ultracorrecció:  

- Oclusives: [p] > [b], [t] > [d], [k] > [g, ɣ]. 

- Laterals: obertura/coda [ɫ] > [ɾ, r, ɻ], obertura [ʎ] > [r]. 

- Fricativa i africada: coda /s/ [s, z/r] > [ʃ] (Israel), [t͡s] > [d͡z].  

- Altres: obertures [j] > [ʒ], [w] > [β] (creueu). 
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Transferència de l’anglès i del castellà: 

- Transferència de l’anglès: <v> /b/ > [v], <p> /p/ > [v] (pou). 

- Transferència del castellà:  

Obertura/coda [j] > [ʝ],  

Coda /d/ [m/d] > [θ] (admirar),  

Obertura [ʎ] > [ʝ]. 

Africació i desafricació: 

- Africació de fricatives:  

Coda [s] després de nasal/fricativa/oclusiva: > [ts͡] (dorms, pufs, mosaics),  

Obertura [ʒ] intervocàlica o després d’oclusiva [b]: > [d͡ʒ, d͡ʑ] (objectiu),  

Coda <ix> /ʃ/ [ʒ] > [d͡ʒ] (Caixmir). 

- Desafricació d’africades:  

Obertures <tz> [d͡z] > [z], <tc, ts> [t͡s] ([t.s], [t.t͡s]) > [s],  

Coda final <ds> [t͡s] > [ʃ] (fluids). 

Pronúncies paragràfiques:  

- Obertura <g> [ʒ] > [g].  

- Codes <d> [k] ([t]) > [d] (adquirir), <b> [p] > [b]. 

Respecte a les vocals, són de prioritat alta els casos següents: 

- No distingir amb precisió les vocals mitjanes anteriors i posterior (amb possible 

allargament):  

[ˈɛ] > [ˈe,̞ ˈe̞ː , ˈe, ˈe]̝, [ˈe] > [ˈɛ], [ˈɔ] > [ˈo,̞ ˈo̞ː , ˈo]. 

- Pronunciar algunes vocals amb obertura, tancament o neutralització, causats per 

transferència del xinès, de l’espanyol o per ultracorrecció:  

[ˈe] > [ˈa] (exempts *[ek̞ˈsamt͡s]), [ˈu] > [ˈo] (dilluns *[diˈjons]); 
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[ˈo] > [ˈu] (dóna *[ˈdu.na]), [ˈa] > [ˈe]̞ (Eixample *[eˈsem̞.pla]),  

<e> [ə] > [i] (desembre *[diˈsem̞.bɾə]); 

[ˈe, ˈɛ] > [ˈə] (freqüència *[fɾe̞̍ 2kwən.sja]). 

5.2.1.2 Prioritat baixa (PB) 

Imprecisions en la pronunciació de les consonants següents: 

- Nasal i lateral palatals: obertures/codes [ɲ] > [nj], [ʎ] > [j]. 

- Canvi de lloc d’articulació de les fricatives/africada prepalatals: obertures [ʒ] > 

[ʈʂ͡, d͡ʑ], [ʃ] > [s, ɕ], [d͡ʒ] > [t͡ɕ]. 

- Manca d’aproximantització: [β] > [b], [ð] > [d], [ɣ] > [g].  

- Aspiració: [p] > [ph], [t] > [th], [k] > [kh]. 

Afriquen les fricatives en certs contextos:  

- Coda [s] després de líquida/nasal > [ts͡] (març, vals, carns). 

- Obertura [z] inicial o després de líquida/nasal > [d͡z, t͡s].  

- Obertura [ʒ] inicial o després de nasal > [d͡ʒ, t͡ʃ, ʈ͡ʂ]. 

- Obertura [ʃ] inicial o després de líquida/nasal > [t͡ʃ]. 

- Coda [ʃ] després de líquida > [tʃ͡, ts͡]. 

Canvien la durada de consonants:  

- Reducció de [d, ɣ, ɾ] en obertura simple/complexa. 

- Reducció de [p, t, d, g, s, ɾ, ɫ, m, ɲ, n, j, w] en coda.  

- Allargament de [f, s] en coda. 

Respecte a les vocals, són de prioritat baixa els següents casos: 

- Manca de realització de vocals mitjanes altes (amb possible allargament): [ˈe] > 

[ˈe,̞ ˈe̞ː , ˈej̞], [ˈo] > [ˈo,̞ ˈo]̝. 
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- No pronunciació de la vocal neutra [ə] (amb possible allargament):  

<a, e> [ə] > [a, aː, ɐ]. 

- Pronúncia paragràfica de <e, o> àtones: <e> [ə] > [e,̞ e, e]̝, <o> [u] > [o̞, 

o, o̝]. 

- Allargament de [ˈa, ˈi], de [ˈɛ, ˈe] > [ˈe̞ː ], [ˈɔ] > [ˈo̞ː ], <a> [ə] > [aː]. 

5.2.1.3 Atenció esporàdica (AE) 

Africació de coda /s, ʃ/ [ʃ] després de nasal > [t͡ʃ, t͡s]. 

Desafricació: 

Coda <g> /d͡ʒ/ [tʃ͡] > [ʃ] (migtemps), 

Coda no final <ds> [ts͡] > [s] (adscriure). 

Allargament de [d] en obertura: <tg> [d͡ʒ] ([d.ʒ], [d.dʒ͡]) > [d.d͡ʒ] (set gegants). 

5.2.2 Aspectes sil·làbics 

5.2.2.1 Prioritat alta (PA) 

Adapten la nasal palatal en posició de coda amb canvi de sil·labificació: [ɲ] > [jn] 

(juny). 

Formen africades a través de metàtesi: <ixt> [ʃ.t] > [tʃ͡] (paixtu). 

Vacil·len en la pronúncia de <x>:  

Obertura <x> [ʃ] > [k.s, k.tɕ͡h],  

Coda <x> [ʃ] > [ks],  

Seqüència consonàntica <x> [k.s] > [ʃ, ɕ, tɕ͡h]. 
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Pel que fa a les codes simples/complexes i les obertures complexes, hem observat els 

següents fenòmens:  

- Elisió de /p, b, t, d, k, g; ɾ, l; n, m; f, s, ʃ, t͡s; j, w/ en coda i de /g, w/ en obertura 

complexa. 

- Afegiment de vocals: nuclis [i, a] a final de síl·labes tancades amb canvi de 

sil·labificació. 

- Confusió de [n, ŋ], i canvis esporàdics d’altres consonants segons els contextos:  

[n] > [ŋ], [m] > [n, ŋ],  

[ps, fs] > [t͡s, t͡s],  

[ɫ] > [d] abans d’oclusiva (alvocat *[ad.bo̞̍ ɣat]),  

[w] > [n] (creueu *[ˈkɾe.̞wen̞]). 

Al contrari dels casos d’elisió de consonants en posició de coda i d’afegiment de vocals, 

els informants també han afegit consonants en coda o han elidit/reduït vocals entre 

dues consonants amb canvi de sil·labificació. Aquests casos són causats per 

transferències negatives del xinès, de l’anglès i l’espanyol, o bé per ultracorrecció: 

- Afegiment de consonants: [s] després de coda [t] (> [t͡s]), o [n, ŋ, p, ɻ, ɻ] en 

coda. 

- Elisió/reducció de vocals:  

Elisió de [ə] entre [t] i [ɾ] (etcètera) o entre [s] i [t] (setembre),  

Reducció de [u] entre [k] i [ɫ] (pel·lícula). 

A més, els informants no són conscients de la simplificació de codes complexes i de 

vocals àtones en contacte, ni de la simplificació per dissimilació. Sovint pronuncien 

d’acord amb la grafia (amb possible pausa entre mots/síl·labes): 

- Simplificació incorrecta d’algunes codes complexes:  
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<rts> /rs/ > [t͡s, t],  

<mp> [m] > [ph],  

<mpt> [mt] > [mp]. 

- Manca de simplificació de vocals àtones en contacte: <oo> [u] > [o.̞o,̞ o|̞o,̞ 

ow̞] (microordinador). 

- Manca de simplificació per dissimilació: <pr> [p] > [pɾ] (prendre). 

Al contrari de l’ensordiment d’oclusives sonores i de les aproximants corresponents a 

l’apartat d’aspectes segmentals, els informants sonoritzen les oclusives sordes en 

posicions àtones no inicials, per causa de la transferència del xinès: [p] > [b], [t] > 

[d], [k] > [g, ɣ]. 

Un altre aspecte ben important és la no distinció de hiats, diftongs i triftongs, causada 

per manca de coneixements sobre la sil·labificació: 

- Mala sil·labificació de [w] en obertura: <ueu> [ˈwɛw] > [wˈew̞] (creueu). 

- Diftongació de dues vocals hiàtiques:  

[iˈo] > [ˈjo]̞ (triomf *[ˈtɾjoɱ̞f])),  

[uˈi] > [ˈwi] (influir *[iɱˈflwi]). 

- Divisió de diftongs i triftongs en dues síl·labes amb possibles canvis d’accentuació:  

<uo> [ˈwɔ] > [uˈo]̞ (quota *[kuˈo.̞ta]),  

<ui> [ˈuj] > [uˈi] (fluid *[fluˈith]),  

<au> [ˈaw] > [aˈu] (rauc *[ɾaˈuk]),  

<üiu> [ˈwiw] > [uˈiw, uˈi] (argüiu ([ar.guˈiw], *[al.ɣuˈ2i]). 

No realitzen correctament els següents diftongs:  

<ui> [ˈuj] > [ˈwi] (fluids *[ˈfɻwit͡s]),  

[ˈwɛ] > [ˈu, wə] (freqüència *[fɾe̞̍ kun.sja], *[fɾe̞̍ 2kwən.sja]),  
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[ˈaj] > [ej̞] (naips *[ˈnej̞ps]),  

[ˈoj] > [ˈuj] (cofoi *[ko̞̍ fuj]). 

Fenòmens de contacte: manca d’assimilació de sonoritat en coda (amb possible pausa 

entre mots/síl·labes) :  

<tg> [d͡ʒ] > [tǀd͡ʒ], <tg> [g.g, d.g] > [t|g],  

<sr> [r, z.r] > [s.r, s.ɾ, s.l], <sd> [z.ð] > [s.d], <çm> [z.m] > [s.m],  

<fg> [v.ɣ] > [f.g],  

<xm> [ʒ.m] > [ʃ.m],  

<gd> [d͡ʒ.ð] > [tʃ͡.d]. 

Finalment, detectem els següents casos de canvi d’accentuació: 

- Sense canvi de sil·labificació:  

agut > pla (futbol *[ˈfud.bo̞l], Afganistan *[af.gaˈnis.tan]),  

pla > agut (dèieu *[de̞̍ 2jew̞]). 

- Avançament de l’accent primari en paraules compostes (amb desaccentuació i 

canvi de timbre vocàlic a les síl·labes tòniques):  

[ˌɛ] > [a], [ˈe] > [ə] (set-cents dos *[saˈt͡sen̞ˌdo̞s], audaçment 

*[awˈ2das.mənt]);  

[ˈo] > [u] (io-io *[ˈjo̞.ju]). 

- Accentuació de les síl·labes inicials i xoc accentual (amb possible pausa entre 

síl·labes) (obscur *[ˈop̞sˈkuɻ], tse-tse *[ˈts͡e|̞ˈt͡se]̞). 

- Afegiment d’accent secundari a les síl·labes inicials: explicar ([ˌes̞.pliˈkaɾ]), 

auscultar ([ˌaws.kulˈta]). 
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5.2.2.2 Prioritat baixa (PB) 

Els tipus d’error de PB estan majoritàriament inclosos en els casos de PA, però les 

pronúncies incorrectes són menys greus que les de PA. 

Vacil·lació en la pronúncia de <(i)x>:  

Obertura <ix> [ʃ] > [j.ɕ, j.ʃ],  

Codes <ix> [ʃ, ʒ] > [jʃ, jʃ, jʒ],  

Coda <ux> [wk.s] {[w.s]} > [s] (auxili). 

Elisió d’algunes consonants en certs contextos:  

<dd> [d.d] {[ð]} > [d, t] (addicció),  

<xts> [ksts͡] {[ks]} > [ks] (texts),  

<sts> [sts͡] {[t͡s]} > [ts͡] (posts). 

Afegiment de vocal: [ə, i] curta dins obertures complexes sense canvi de sil·labificació. 

Fenòmens de contacte:  

- Manca d’assimilació de lloc d’articulació en coda:  

<lx> [ʎʃ] > [lʃ], <lx> [ʎ.ʃ] > [l.ʃ, l.tʃ͡, l.ɕ],  

<nx> [ɲ.ʃ] > [n|tʃ͡], <nll> [ɲ.ʎ] > [n.j]. 

- Manca de simplificació de vocals àtones en contacte: <au> [u/əw] > [a.u, 

a|u]. 

- Manca de simplificació d’algunes codes complexes:  

<rts> /rs/ > [ɻt͡s, ɻts͡],  

<nt> [n] > [nt, nth], <nts> [ns] > [nt͡s], <ncs> [ŋs] > [ŋks],  

<mp> [m] > [mp], <mps> [ms] > [mps], <mpts> [ms] > [mt͡s],  

<lt> [ɫ] > [lth, ɻt]. 
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- Manca d’elisió de /ɾ/ final: <r> Ø > [ɾ, ɻ] normals o curtes. 

- Manca de simplificació per dissimilació: coda <r> Ø {/ɾ/} > [ɾ, ɻ, l] (arbre). 

- Manca d’allargament:  

<bl> [b.bɫ] {[p.pɫ], [pɫ]} > [pl, bl, βl],  

<gl> [g.gɫ] {[k.kɫ], [kɫ]} > [gəl, gɾ, ɣl]. 

Diftongació de vocal mitjana alta amb semivocal curta: [ˈe] > [ˈej̞]. 

Finalment, els canvis d’accentuació:  

- Avançament de l’accent primari en paraules compostes (sense desaccentuació ni 

canvi de timbre vocàlic a les síl·labes tòniques): set-cents dos ([set̞ˈsen̞t͡sˌdo̞s]), porta 

ulleres ([ˈpoɾ̞.ta.uˌje.̞ɾas]). 

5.2.2.3 Atenció esporàdica (AE)  

Fenòmens de contacte:  

- Manca de formació d’africada: <tc> [t͡s] > [t.s] (set-cents dos, etcètera). 

- Manca d’assimilació de lloc d’articulació en coda:  

<dq> [k.k] ([t.k]) > [t.k, d.k],  

<tb, dv> [b.b] ([d.b]) > [d.b]. 

- Manca d’assimilació de mode d’articulació en coda:  

<tm, dm> [m.m] ([d.m]) > [d.m, θ.m],  

<gm> [ŋ.m] ([g.m]) > [g.m]. 

Elisió de [k] en coda <x> [k.s] ([s]) > [s] (explicar). 
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5.3 Nivell mitjà: informants 11-15 

5.3.1 Aspectes segmentals 

5.3.1.1 Prioritat alta (PA)  

Manca d’articulació de consonants que no existeixen en xinès, com ara els casos  

següents: 

- Nasal i lateral palatals: obertures i codes [ɲ] > [n, ŋ], [ʎ] > [l, ʝ]. 

- Ròtiques: obertures i codes /ɾ, r/ > [l, ɻ, ɹ], obertura [r] > [ɾ].  

- Fricatives/africades:  

Obertures <tx, (i)x > [tʃ͡, ʃ] > [t͡s, s],  

Coda <x> [ʃ] > [t͡s, s]. 

Ensordiment dels sons següents: 

- Oclusius sonors i els aproximants corresponents: /b/: [b, β] > [p], /d/: [d, ð] > 

[t], /g/: [g, ɣ] > [k].  

- Fricatius i africats: [z, d͡z] > [s], [ʒ] > [ʃ]. 

- Seqüència consonàntica <x> [g.z] > [k.s]. 

Ultracorrecció:  

- Oclusives: [p] > [b, β, b]̞, [t] > [d], [k] > [g, ɣ]. 

- Líquides: obertura i coda [ɫ] > [ɾ], [ɾ] > [r] en obertura complexa [tɾ].  

- Fricativa: obertures [ts͡, s] > [z, θ]. 

- Altres: obertura [j] > [ʒ, d͡ʒ], coda /d/ [t] > [ɾ]. 

Transferència de l’anglès i del castellà: 

- Transferència de l’anglès: <v> /b/ > [v]. 
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- Transferència del castellà:  

Obertures i codes [j] > [ʝ], <c, ç,> [s] > [θ],  

Obertura [ʎ] > [ʝ]. 

Africació i desafricació: 

- Africació de fricatives:  

Obertura [s] després de pausa > [t͡s],  

Coda [s] després de vocal/d’oclusiva > [t͡s],  

Obertura [ʒ] intervocàlica o després d’oclusiva > [d͡ʒ]. 

- Desafricació d’africades:  

Obertures <tz> [d͡z] > [s, z], <tc, ts> [t͡s] ([t.s], [t.t͡s]) > [s, z],  

Obertures <tx> [t͡ʃ] > [s], <tj> [d͡ʒ] > [ʒ],  

Coda final <ds> [t͡s] > [s] (fluids). 

Pronúncies paragràfiques següents: codes <g> [tʃ͡] > [k], <b> [p] > [bː]. 

Respecte a les vocals, són de prioritat alta els casos següents: 

- No distingir amb precisió les vocals mitjanes baixes i altes (amb possible 

allargament): [ˈɛ] > [ˈe,̞ ˈe̞ː ], [ˈe] > [ˈɛ], [ˈɔ] > [ˈo,̞ ˈo̞ː , ˈo, ˈo]̝. 

- Pronunciar algunes vocals amb obertura, tancament o neutralització, causats per 

transferències del xinès, de l’espanyol o ultracorrecció:  

[ˈɛ] > [ˈa] (Elx *[ˈalt͡s]), [ˈe] > [ˈɐ] (set-cents dos *[se̞̍ sɐnts͡ˌdo̞s]),  

[i, ˈi] > [e]̞ (pingüí *[ˈpiŋ.gwe]̞, triomf *[dəɾe̞̍ uf]), 

[ˈo, ˈɔ] > [ˈu] (tomba *[ˈtum.ba], taronja *[taˈɾuŋ.d͡ʒa]),  

[ˈa] > [ˈe,̞ ˈɐ] (maig *[ˈmet̞ʃ͡], platja *[ˈplɐ.dʒ͡a]),  

<a> [ə] > [e] (adjectiu *[e.dʒ͡ek̞ˈtiw]),  

<e> [ə] > [i] (desembre *[diˈzem̞.bɾa]),  
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[ˈe, ˈɛ, ˈɔ] > [ˈə] (divendres *[diˈbən.dɾas], freqüència *[fɾe̞̍ 2gwən.θjə], quota 

*[ˈkwə.tə]). 

5.3.1.2 Prioritat baixa (PB) 

Imprecisions en la pronunciació de les consonants següents: 

- Nasal i lateral palatals: obertures i codes [ɲ] > [nj], [ʎ] > [j, lj].  

- Fricativa: coda <x> [ʃ] > [tɕ͡].  

- Manca d’aproximantització: [β] > [b], [ð] > [d], [ɣ] > [g].  

- Aspiració: [p] > [ph], [t] > [th], [k] > [kh], coda [s] > [ts͡h]. 

Afriquen les fricatives en certs contextos:  

- Coda [s] després de líquida/nasal > [ts͡, t͡sh].  

- Obertura [z] inicial o després de líquida/nasal > [d͡z].  

- Obertura [ʒ] inicial o després de nasal > [d͡ʒ].  

- Obertura [ʃ] inicial o després de líquida/nasal > [t͡ʃ, ts͡].  

- Coda [ʃ] després de líquida > [tʃ͡, tɕ͡, ts͡]. 

Canvien la durada de consonants:  

- Reducció de [β, d, ð, k, ɣ, ɾ, w] en obertura.  

- Reducció de [p, t, d, k, ɾ, ɫ, n, ŋ, s, w] en coda.  

- Allargament de [b, k, ɣ, n, m, j] en obertura i [p, f, s, j, w] en coda. 

Respecte a les vocals, són de prioritat baixa els següents casos: 

- Manca de realització de vocals mitjanes altes (amb possible allargament):  

[ˈe] > [ˈe,̞ ˈe̞ː ], [ˈo] > [ˈo,̞ ˈo,̝ ˈo̞ː , ˈow̞]. 

- No pronunciació de la vocal neutra [ə]: <a, e> [ə] > [a, ɐ]. 

- Pronúncia paragràfica: <e, o>: <e> [ə] > [e]̞, <o> [u] > [o̞, o, o,̝ ow̞]. 
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- Allargament de [ˈa, ˈi, ˈu], de [ˈɛ, ˈe] > [ˈe̞ː ], [ˈɔ] > [ˈo̞ː ], <a> [ə] > [aː]. 

- Reducció de [ə] final. 

5.3.1.3 Atenció esporàdica (AE) 

Africació: coda /s, ʃ/ [ʃ] després de nasal > [tʃ͡, t͡s]. 

Desafricació: coda <g> /dʒ͡/ [d͡ʒ, tʃ͡] > [ʒ, ʃ], coda no final <ds> [t͡s] > [s] 

(adscriure). 

Allargament de [t, d] en obertura <tc> [t͡s] ([t.s], [t.ts͡]) > [t.ts͡], <tg> [d͡ʒ] ([d.ʒ], 

[d.dʒ͡]) > [d͡ʒ] (set gegants). 

5.3.2 Aspectes sil·làbics 

5.3.2.1 Prioritat alta (PA) 

Com que no articulen correctament la vibrant, la nasal i la lateral palatals, les adapten 

amb canvi de sil·labificació:  

Obertures [r] > [dɾ, ðɾ], [ɲ] > [nj],  

Coda [ɲ] > [ni];  

[ˈʎu] > [ˈɨ].  

Formació d’africades a través de metàtesi:  

<ixt> [ʃ.t] > [tʃ͡],  

Coda [st] > [t͡s, t͡s]. 

Vacil·len en la pronúncia de <(i)x, ig>:  

Obertura <x> [ʃ] > [k.ʃ],  

Codes <ix> [ʃ] > [ˈiʃ, iʒ/jd͡z], <x> [ʃ] > [ks], <ig> [t͡ʃ] > [jtʃ͡],  
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Seqüència consonàntica <x> [g.z] > [s, ʃ]. 

Pronúncia paragràfica i resil·labificació:  

<gue> [ˈgɛ] > [guˈe]̞,  

<alha> [aˈla] > [al|ˈa]. 

Pel que fa a les obertures i codes simples/complexes, hem observat els següents 

fenòmens:  

- Elisió de /b, t, d, k, g, r, l, n, m, f, s, t͡s, j, w/ en coda i /t, k, j, w/ en obertura. 

- Afegiment de vocals:  

Nucli [ə] (curta o normal) dins obertures/codes complexes amb canvi de 

sil·labificació,  

Nuclis [ə, u, i] a final de síl·labes tancades amb canvi de sil·labificació. 

- Confusió de [n, ŋ], i canvis esporàdics d’altres consonants segons els contextos:  

[n] > [ŋ], [ŋ] > [n], [m, ʎ] > [n] (dorm *[ˈdon̞], vermell *[vəɾˈmen̞]),  

/d, t/ [m (d), t/k] > [l] (admirar *[al.miˈɾa], fet cabdal *[ˌfel̞|kabˈdal]). 

Al contrari dels casos d’elisió de codes i afegiment de vocals, els informants també 

han afegit consonants en posició de coda o han elidit/reduït vocals entre consonants 

amb canvi de sil·labificació. Aquests casos són causats per transferències negatives del 

xinès, de l’anglès i l’espanyol, o bé per ultracorrecció: 

- Afegiment de consonants: [s] normal o curta després de coda /t/ (> [ts͡]), o [n, 

ŋ, j] en coda. 

- Elisió/reducció de [ə, i] àtones. 

A més, els informants no són conscients de la simplificació de codes complexes i de 

vocals àtones en contacte, ni de la simplificació per dissimilació. Sovint pronuncien 
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d’acord amb la grafia (amb possible pausa entre mots/síl·labes): 

- Simplificació incorrecta d’algunes codes complexes:  

<rts> /rs/ > [t͡s],  

<nts> [ns] > [nt]. 

- Manca de simplificació de vocals àtones en contacte:  

<oo> [u] > [o.̞o,̞ o.u, o|̞o]̞. 

- Manca de simplificació per dissimilació: <pr> [p] > [pɾ, pr]. 

Al contrari de l’ensordiment d’oclusives sonores i de les aproximants corresponents a 

l’apartat d’aspectes segmentals, els informants sonoritzen les oclusives sordes en 

posicions àtones no inicials, per causa de la transferència del xinès:  

[p] > [b, β], [t] > [d, ð], [k] > [g, ɣ]. 

Un altre aspecte ben important és la no distinció de hiats, diftongs i triftongs, causada 

per manca de coneixements sobre la sil·labificació: 

- Diftongació de dues vocals hiàtiques: [iˈo, iˈɔ] > [ˈjo̞, ˈju].  

- Divisió de diftongs/triftongs en dues/tres síl·labes amb possibles canvis 

d’accentuació:  

<uo> [ˈwo] > [uˈo]̞ (aquós *[a.kuˈos̞]),  

<üí> [ˈwi] > [uˈi] (pingüí *[piŋ.guˈi]),  

<iu> [ˈiw] > [ˈi.u] (riure *[ˈɾi.u.lə]),  

<ui> [ˈuj] > [uˈi, uˈiː] (fluids *[fluˈit͡s]),  

<ai> [ˈaj] > [aˈi] (mosaic *[mo.̞saˈikh]),  

<au> [ˈaw] > [aˈu] (faust *[faˈust]),  

<oi> [ˈɔj] > [o̞ˈi] (gasoil *[ga.so̞̍ il]),  

<uu> [ˈuw] > [uˈu] (duu *[duˈu]),  
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<ieu> [jəw]> [ew̞] (dèieu *[ˈde̞ː w]),  

<ueu> [ˈwɛw] > [uˈew̞] (creueu *[kɾuˈew̞]),  

<üiu> [ˈwiw] > [uˈiw, uˈi|ˈu] (argüiu *[ar.guˈiw], *[a|guˈi|ˈu]).  

No poden articular correctament algunes vocals i diftongs: 

- Diftongació de vocals [ˈɔ, u]:  

[ˈɔ] > [ˈow̞, ˈwo]̞, <o> [u] > [ow̞]. 

- Monoftongació de diftongs:  

[ˈɔw] > [ˈu] (dijous *[diˈd͡ʒuns]), [ˈaj] > [ˈe]̞ (naips *[ˈnep̞hs]). 

- Canvi segmental de diftongs amb possible canvi de sil·labificació:  

[ˈjo]> [ˈjow̞] (io-io *[ˈjow̞.jow̞]),  

[ju] > [jow̞] (iogurt *[jow̞ˈɣuːth]),  

[ˈwɛ, ˈwɔ] > [ˈwə] (freqüència *[fɾe̞̍ 2gwən.θjə], quota *[ˈkwə.tə]),  

[ˈwi] > [we]̞ (pingüí *[ˈpiŋ.gwe]̞). 

Fenòmens de contacte: manca d’assimilació de sonoritat en coda:  

<tg> [d͡ʒ] > [tǀd͡ʒ], <tg> [g.g, d.g] > [t|g], <td> [d.d] > [t͡s|d],  

<fg> [v.ɣ] > [f.g, f.ɣ, f|g],  

<sr> [r, z.r] > [s.dɾ, s.ɹ], <sd> [z.ð] > [s.d], <çm> [z.m] > [s.m],  

<ixm> [ʒ.m] > [ʃ.m],  

<nx> [ɲ.ʃ] > [n|tʃ͡]. 

Finalment, detectem els següents casos de canvi d’accentuació: 

- Sense canvi de sil·labificació:  

Agut > pla (futbol *[ˈfud.bol̞]),  

Pla > agut (divendres *[di.βɐnˈdɾas], dèieu *[de̞̍ jew̞]),  
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Pla > esdrúixol (catorze *[ˈka.toɾ̞.d͡zə]),  

Esdrúixol > pla (Bíblia *[biˈbli.a]). 

- Avançament de l’accent primari en paraules compostes (amb desaccentuació i 

canvi de timbre vocàlic a les síl·labes tòniques): [ˈe] > [ə] (audaçment      

*[awˈdas.mən]). 

- Accentuació de les síl·labes inicials i xoc accentual: (setmana *[ˌsed̞ˈma.na], nyic-

nyac *[ˈɲik|ˈnjaːk]). 

- Pronúncia paragràfica: <ix> [ʃ] > [ˈiʃ]. 

5.3.2.2 Prioritat baixa (PB) 

Els tipus d’error de PB estan majoritàriament inclosos en els casos de PA, però les 

pronúncies incorrectes són menys greus que les de PA. 

Vacil·lació en la pronúncia de <(i)x>:  

Codes <ix> [ʃ] > [jʃ, j.ʃ] amb canvi de sil·labificació,  

<ux> [wk.s] {[w.s]} > [s] (auxili). 

Elisió d’algunes consonants en certs contextos:  

<dd> [d.d] {[ð]} > [d, t] (addicció),  

<xts> [ksts͡] {[ks]} > [ks] (texts),  

<sts> [sts͡] {[t͡s]} > [ts͡] (posts). 

Afegiment de vocal: [ə] curta dins obertures complexes sense canvi de sil·labificació. 

Fenòmens de contacte:  

- Manca d’assimilació de lloc d’articulació en coda:  

<nll> [ɲ.ʎ] > [n.j],  

<lx> [ʎ.ʃ] > [l.ʃ, l.tʃ͡], <lls> [ʎʃ] > [ʎs]. 
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- Manca de formació d’africades:  

<tc, ts> [t͡s] > [t.s],  

<tg, dj> [d͡ʒ] > [d.ʒ, dǀʒ].  

- Manca de simplificació de vocals àtones en contacte:  

<au> [u/əw] > [a.u, ə.u, a|u]. 

- Manca de simplificació d’algunes codes complexes:  

<rts> /rs/ > [rt͡s, ɾts͡],  

<nt> [n] > [nt, ŋt], <nts> [ns] > [nt͡s, nts͡, nt͡sh],  

<ncs> [ŋs] >  [ŋks(ː)],  

<mp> [m] > [mp], <mps> [ms] > [mps],  

<mpt> [mt] > [mpt], <mpts> [ms] > [mt͡s, mpt͡s],  

<lt> [ɫ] > [lt]. 

- Manca d’elisió de /ɾ/ final: <r> Ø > [ɾ, l] normals o curtes. 

- Manca de simplificació per dissimilació: coda <r> Ø {/ɾ/} > [ɾ] (arbre). 

- Manca d’allargament:  

<bl> [b.bɫ] {[p.pɫ], [pɫ]} > [bl, bɾ],  

<gl> [g.gɫ] {[k.kɫ], [kɫ]} > [gl, gɾ, ɣɾ]. 

Diftongació de la vocal mitjana alta posterior amb semivocal curta:  

<o> [ˈo] > [ˈow̞]. 

Finalment, detectem canvis d’accentuació en els casos següents:  

- Avançament de l’accent primari en paraules compostes (sense desaccentuació ni 

canvi de timbre vocàlic a les síl·labes tòniques): set-cents dos ([se̞̍ t͡sen̞ˌdo̞s]). 

- Afegiment d’accent secundari a les síl·labes inicials: Afganistan ([ˌaf.ga.nisˈtan]).
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5.3.2.3 Atenció esporàdica (AE)  

Fenòmens de contacte:  

- Manca d’assimilació de lloc d’articulació en coda:  

<dq> [k.k] ([t.k]) > [t.k], <tb> [b.b] ([d.b]) > [d.b].  

- Manca d’assimilació de mode d’articulació en coda:  

<tm, dm> [m.m] ([d.m]) > [d.m, l.m],  

<gn, gm> [ŋ.n, ŋ.m] ([g.n, g.m]) > [g.n, g.m]. 

Elisió de [k] en coda <x> [k.s] ([s]) > [s] (explicar). 

5.4 Nivell bàsic: informants 1-10 

5.4.1 Aspectes segmentals 

5.4.1.1 Prioritat alta (PA) 

Manca d’articulació de consonants que no existeixen en xinès, com ara els casos 

següents: 

- Nasal i lateral palatals: obertures/codes [ɲ] > [n, ŋ], [ʎ] > [l, ɾ, ʝ, ʒ, j, ɥ]. 

- Ròtiques: obertures i codes /ɾ, r/ > [l, ɹ, ɹ,̥ ɻ], obertura [r] > [ɾ],  

coda /ɾ/ > [d].  

- Vacil·lació en la pronúncia de <(t, i)x>:  

Obertura <tx> [t͡ʃ] > [ts͡],  

Coda <x> [ʃ] > [t͡s, s, s ̫ː ],  

Seqüència consonàntica <x> [g.z, k.s] > [k.ʃ, x.s]. 
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Ensordiment dels sons següents: 

- Oclusius sonors i els corresponents aproximants:  

/b/: [b, β] > [p], /d/: [d, ð] > [t], /g/: [g, ɣ] > [k, kh].  

- Fricatius i africats:  

[z, d͡z] > [s, ts͡], [ʒ] > [tʃ͡, ʈʂ͡, t͡ɕ], [d͡ʒ] > [ʃ],  

Seqüència consonàntica <x> [g.z] > [k.s, x.s, k.ʃ],  

<v> /b/ > [f] (pel pas de [v]). 

Ultracorrecció:  

- Oclusius: /p/ > [b], /t/ > [d, ð], /k/ > [g, ɣ], /g/ > [ɣ];  

/t, d/ [t, m (d)] > [ɾ] (set-cents dos, admirar). 

- Líquides: obertura/coda [ɫ] > [ɾ, ɻ],  

[ɾ] > [r] en obertura simple/complexa,  

Obertura [ʎ] > [ɾ] en obertura. 

- Nasal: [n] > [ɲ]. 

- Fricativa i africada:  

Obertures [s] > [z], [f] > [v];  

Codes /s/ [s, z/r] > [ʃ], <ds> [ts͡] > [z]. 

Transferència de l’anglès i del castellà: 

- Transferència de l’anglès: <v, b> /b/ > [v] (> [w]). 

- Transferència del castellà:  

Obertura [ʒ] > [ʝ],  

Obertures/codes [j] > [ʝ], <c, ç, z, tz> [s, z, d͡z] > [θ],  

Coda /d/ [d, t] > [θ, ð] (> [s], admirar). 
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Africació i desafricació en certs contextos: 

- Africació de fricatives:  

Coda [s] després de vocal/fricativa/oclusiva/nasal > [t͡s] (aquós, bufs, 

mosaics, dorms),  

Obertura [ʒ] intervocàlica o després d’oclusiva > [d͡ʒ],  

Obertura [ʒ] intervocàlica > [ʈʂ͡, t͡ɕ]. 

- Desafricació d’africades:  

Obertures <tz> [d͡z] > [z], <tc, ts> [t͡s] ([t.s], [t.t͡s]) > [s, sː, t͡s],  

Coda final <ds> [t͡s] > [z, s],  

Obertures <tx> [t͡ʃ] > [ʃ], <tj> [d͡ʒ] > [ʃ, ʒ]. 

- Pronúncies paragràfiques en els casos següents:  

Obertures <g> [ʒ] > [k], <g, j> [ʒ] > [x, χ],  

Codes <g> [t͡ʃ, dʒ͡] > [k, g], <ç> [s] > [k, kh],  

<b> [p] > [bˑ], <d> [t] > [t]̬. 

Respecte a les vocals, són de prioritat alta els casos següents: 

- No distingir amb precisió les vocals mitjanes anteriors i posteriors (amb possible 

allargament): [ˈɛ] > [ˈe,̞ ˈe̞ː , ˈe], [ˈe] > [ˈɛ]; [ˈɔ] > [ˈo,̞ ˈo̞ː , ˈo, ˈo]̝. 

- Pronunciar algunes vocals amb obertura, tancament, neutralització o 

avançament, causats per transferències de xinès/anglès/espanyol o 

ultracorrecció:  

[ˈɛ, ˈe] > [ˈa, ˈɐ, ˈæ] (migtemps *[mikˈtamps], divendres *[diːˈbɐn.dɾɐs],     

segle *[ˈsæ.gla]); 

[i, ˈi] > [e/̞ˈe, ˈe]̞ (triangle *[tɾe̞̍ aŋ.gla], nyic-nyac *[ˈnjekˌnjak], films *[ˈfen̞t͡s]); 

[ˈu] > [ˈo, ˈʊ] (dilluns *[diˈjo̞ŋs], iogurt *[juˈɣʊɾ]); 

<o> [u] > [a, ɐ] (octubre *[akˈtum.2bɾan], objectiu *[ɐb.d͡ʒek̞ˈtiw]);  
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[ˈo, ˈɔ] > [ˈu, ˈuː] (col *[ˈkul], tomba *[ˈtum.ba], compres *[ˈguːm.bɾas]); 

[ˈa] > [ˈæ, ˈe,̞ ˈɛ, ˈɐ] (camp *[ˈkhæmp], maig *[ˈmej̞tʃ͡], maig *[ˈmɛjç],    

xampany *[tʃ͡em̞ˈbanj], cinquanta-quatre *[siŋˌkwan.taˈkwɐ.tɾə]); 

<e> [ə] > [i] (desembre *[diˈsem̞.bɾa]); 

[ˈe, ˈɛ] > [ˈi] (deu *[ˈdiw], Déu *[ˈdiw]);  

[ˈe, ˈɛ] > [ˈə] (setembre *[se̞̍ təm.bɾə], freqüència *[fɾe̞̍ kwən.sja]);  

[ˈu] > [ˈy] (juny *[ˈdʑ͡yn]). 

5.4.1.2 Prioritat baixa (PB) 

Imprecisions en la pronunciació de les consonants següents: 

- Nasal i lateral palatals: obertures/codes [ɲ] > [nj], [ʎ] > [j], lj].  

- Fricatives/africada prepalatals:  

Obertures [ʒ] > [ʈʂ͡, t͡ɕ, dʑ͡, ʐ, ɖʐ͡], [ʃ] > [ʈʂ͡h, t͡ɕh, s, ɕ], <tx> [tʃ͡] > [t͡ɕh];  

Codes /s, ʃ/ [ʃ, ʒ] > [ɕ, ʈ͡ʂh]. 

- Manca d’aproximantització: [β] > [b], [ð] > [d], [ɣ] > [g].  

- Aspiració: [p] > [ph], [t] > [th], [k] > [kh];  

Codes [s, t͡s] > [t͡sh]; 

Obertura/coda [ʃ] > [ʈ͡ʂh, t͡ɕh], obertura [tʃ͡] > [t͡ɕh]. 

Afriquen les fricatives: 

Coda [s] després de líquida/nasal > [ts͡] (gasoils, març, carns),  

Obertura [z] inicial o després de líquida/nasal > [d͡z, t͡s], 

Obertura [ʒ] inicial o després de nasal > [d͡ʒ, d͡ʑ, ɖ͡ʐ, tʃ͡, t͡ɕ]],  

Obertura [ʃ] inicial o després de líquida/nasal > [t͡ʃ, tɕ͡h, ʈ͡ʂh],  

Coda [ʃ] després de líquida > [ts͡, t͡ʃ]. 
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Canvien la durada de les consonants en els casos següents:  

- Reducció de [p, β, d, k, ɣ, w] en obertura simple/complexa,  

de [p, t, k, s, ɾ, l, m, n, j, w] en coda.  

- Allargament de [β, t, d, ð, f, s, ʃ, n, ɲ, ɫ, j] en obertura, 

de [p, t, d, g, f, s, ŋ, w] en coda. 

Respecte a les vocals, són de prioritat baixa els casos següents: 

- Manca de realització de vocals mitjanes altes (amb possible allargament):  

[ˈe] > [ˈe,̞ ˈe̞ː ], [ˈo] > [ˈo,̞ ˈo,̝ ˈo̞ː ]. 

- No pronunciació de la vocal neutra [ə] (amb possible allargament):  

<a, e> [ə] > [a, aː, ɐ]. 

- Pronúncia paragràfica de <e, o, a>:  

<e> [ə] > [e,̞ e̞ː , ɛ, e, e,̝ ej̞],  

<o> [u] > [o,̞ ɔ, o, o,̝ ow̞],  

<a> [ə] > [a]. 

- Allargament de /a, ɛ, i, u, o/,  

de <e, a> [ə] > [e̞ː , aː], [ˈo, ˈɔ] > [ˈo̞ː , ˈuː], [ˈɛ, ˈe] > [ˈe̞ː ]. 

- Reducció de [ə] final. 

5.4.1.3 Atenció esporàdica (AE) 

Africació: coda /s, ʃ/ [ʃ] després de nasal > [ts͡, t͡ʃ, ʈʂ͡h, t͡ɕ].  

Desafricació: coda <g> /d͡ʒ/ [tʃ͡, dʒ͡] > [ʃ, ʒ],  

Coda no final <ds> [ts͡] > [s] (adscriure).  

Allargament de [d] en obertura <dj> [d͡ʒ] ([d.dʒ͡])> [d.d͡ʒ] (set gegants). 
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5.4.2 Aspectes sil·làbics 

5.4.2.1 Prioritat alta (PA) 

Com que no articulen correctament la vibrant, la nasal i la lateral palatals, les adapten 

amb canvi de sil·labificació:  

Obertura [r] > [le]̞, codes [ɲ] > [ni], [ʎ] > [i], [ˈʎu] > [ˈy].  

Formació d’africades a través de metàtesi:  

<ixt> [ʃ.t] > [tɕ͡], [st] > [ts͡],  

Coda <x> [ks] > [sk]. 

Vacil·lació en la pronúncia de <(i)x, ig>:  

Obertura <x> [ʃ] > [k.ʃ, k.s, g.z],  

Codes <x> [ʃ] > [ks, kts͡, kʃ], <x> [ks] > [s] (texts),  

<ix> [ʃ, ʒ] > [js, ˈiʃ], <ig> [tʃ͡] > [jʃ, jʒ],  

Seqüències consonàntiques <x> [g.z] > [z, ʃ, ʈ͡ʂ], <x> [k.s] > [ʃ]. 

Pronúncies paragràfiques:  

<h> Ø > [x];  

<gue> [ˈgɛ] > [guˈe,̞ guˈɛ, gwe,̞ ˈgwə]. 

Pel que fa a les obertures i codes simples/complexes, hem observat els següents 

fenòmens:  

- Elisió de /p, b, t, d, k, g, ɾ, l, ʎ, ɲ, n, m, f, s, z, t͡s, j, w/ en coda,  

de /k, m, j, w/ en obertura. 

- Afegiment de vocals amb canvi de sil·labificació:  

Nuclis [ə, i, u] curtes dins obertures/codes complexes,  
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Nuclis [ə, e,̞ u, i] dins obertures/codes complexes,  

Nuclis [ə, o̞, u] a final de síl·labes tancades. 

- Confusió de nasals [n, ŋ], i canvis d’altres consonants segons contextos:  

[n] > [ŋ], [ŋ] > [n],  

[ks] > [ts͡, t͡ɕ] (calcs *[ˈkat͡s], llargs *[ˈjat͡ɕ]),  

[m, j, t] > [n] (vam *[ˈban], aigüera *[ənˈgwe.̞ɾa], fred terrible 

*[ˌfɾen̞.te̞̍ ri.pla]),  

[r] > [d] abans d’oclusiva (argüiu *[adˈgwiw]),  

[ɫ] > [d, w, n, ŋ] (alvocat *[ad.bo̞̍ kat], films *[ˈfiwms], molt *[ˈmon̞t], vals 

*[ˈpaːnts͡], *[ˈbaŋts͡]),  

/d/ [b] ([d]) > [l] (advocat *[al.vo̞̍ kat]). 

Al contrari dels casos d’elisió de consonants en posició de coda i d’afegiment de vocals, 

els informants també han afegit consonants en coda o han elidit/reduït vocals entre 

dues consonants amb canvi de sil·labificació. Aquests casos són causats per 

transferències negatives del xinès, de l’anglès i l’espanyol, o bé per ultracorrecció: 

- Afegiment de consonants:  

[s] normal o curta després de coda /t/ (> [t͡s, t͡s]),  

[m, n, ŋ, p] en coda. 

- Elisió/reducció de [ə] entre [t] i [ɾ] o a final de síl·laba. 

A més, els informants no són conscients de la simplificació de codes complexes i de 

vocals àtones en contacte, i ni de la simplificació per dissimilació. Sovint pronuncien 

d’acord amb la grafia (amb possible pausa entre mots/síl·labes): 

- Simplificació incorrecta d’algunes codes complexes:  

<rts> /rs/ > [t͡s, t, ɻt, lt],  



5.4 Nivell bàsic: informants 1-10 

183 
 

<nt> [ŋ] > [t],  

<mp> [m] > [ph],  

<mpt> [mt] > [mp, pt, mːp],  

<mps> [ms] > [mp],  

<mpts> [ms] > [pt͡s],  

<lt> [ɫ] > [t]. 

- Manca de simplificació de vocals àtones en contacte:  

<oo> [u] > [o.̞o,̞ o.̞o, u|u, o|̞u]. 

- Manca de simplificació per dissimilació: <pr> [p] > [pɾ, pl]. 

Al contrari de l’ensordiment d’oclusives sonores i de les aproximants corresponents a 

l’apartat d’aspectes segmentals, els informants sonoritzen les oclusives sordes en 

posicions àtones no inicials, per causa de la transferència del xinès:  

[p] > [b, β], [t] > [d, ð], [k] > [g, ɣ]. 

Un altre aspecte ben important és la falta de distinció de hiats, diftongs i triftongs, 

causada per manca de coneixements sobre la sil·labificació: 

- Mala sil·labificació de [j, w, l] en obertura:  

[ˈje] > [jˈe]̞ (joier *[ʒoj̞|ˈ2e]̞),  

[ˈja] > [jˈa] (reial *[ɾej̞|ˈal]),  

[jəw] > [jˈew̞] (dèieu *[dej̞|ˈew̞]),  

[ˈwɛw] > [wˈew, wˈew̞]: creueu *[kɾewˈew], [kɾew̞ˈew̞]). 

- Diftongació de dues vocals hiàtiques amb possibles canvis d’accentuació:  

[iˈo] > [ˈjo]̞ (triomf *[ˈtɾjoɱ̞f]),  

[iˈɔ, iˈo] > [ˈiw] (juliol *[d͡ʒuˈ2ɾiw], triomfs *[təˈriwɱ.fəs]),  

[uˈi] > [ˈuj] (influir *[iɱˈflujɾ]). 
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- Divisió de diftongs i triftongs en dues síl·labes amb possibles canvis 

d’accentuació:  

[ˈwi] > [uˈi] (pingüí *[piŋ.guˈi]),  

[ˈwo] > [uˈo,̞ ˈu.o]̞ (aquós *[a.kuˈos̞], [aˈku.os̞]),  

[ˈwɛ] > [uːˈe]̞ (freqüència *[fɾeǀ̞kuːˈen̞.si.a]),  

[ˈaw] > [aˈu] (rauc *[raˈu]),  

[ˈɔj] > [ˈo̞.i, ˈo.e,̞ o̞̍ i, uˈi] (gasoil *[kaˈso.̞i], gasoil *[gaˈso.el̞], gasoils 

*[ga.so̞̍ ils], gasoil *[ka.suˈil]),  

[ˈiw] > [ˈi.u, ˈi.uːˑ] (riure *[ˈɾi.u.lə], adscriure *[at ̬ˑ s|ˈkɾi.uːˑ.ɾə]),  

[ˈuj] > [uˈi] (cuir *[kuˈiɾ]), 

[ˈwɛw] > [uˈew̞] (creueu *[kɾuˈew̞]),  

[ˈwiw] > [uˈiw] (argüiu *[ar.guˈiw]). 

No poden articular correctament algunes vocals, diftongs i triftongs: 

- Diftongació de vocals mitjanes baixes o alta:  

[ˈɛ] > [ˈej̞, ˈje]̞, [ˈɔ] > [ˈow̞, ˈwo,̞ ˈo̞w, ˈəʊ], [i] > [ej̞]. 

- Monoftongació de diftongs: [ˈɔw] > [ˈu], [wə] > [o̞]. 

- Manca de realització de triftongs:  

[ˈjɛw] > [u], [ˈjɛw, jəw] > [ˈiw, iw], [ˈwiw] > [ˈu.i, ˈuj]. 

- Diftong decreixent > creixent amb possibles canvis d’accentuació:  

<iu> [iw] > [i.ju, ju, juː], <ui> [ˈuj] > [ˈwi, ˈwiː, ˈwe]̞. 

- Canvi segmental de diftongs i triftong amb possible canvi de sil·labificació:  

[ˈaj] > [ˈaɪ, ˈej̞] (naip *[ˈnaɪp], [ˈnej̞ps]),  

<ai> [əj] > [ej̞] (aigüera *[ej̞ˈgwe.̞la]),  

[ˈɛw, ˈew] > [ˈiw] (deu *[ˈdiw], Déu *[ˈdiw]),  

[ˈjo] > [ˈju] (io-io *[ˈʝu.ju], addicció *[a.diˈθjuŋ]),  
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[ˈjɔ, ˈjo] > [ˈjow̞] (ioga *([ˈjow̞.ga], io-io *[ˈjow̞.jow̞]),  

[ju] > [jow̞] (iogurt *[ˈjow̞.guɾt]),  

[ˈwɛ] > [ˈwa, ˈwə] (freqüència *[fɾe̞̍ kwan.sja], [fɾe̞̍ kwən.sja]),  

[ˈwe] > [ˈwej̞] (aigüera *[aj|ˈgwej̞.ɹa]),  

[ˈwa] > [ˈwə, ˈwɐ] abans de nasal (cinquanta-quatre *[siŋˈgwən.daˌkwa.dɾa], 

quadre *[ˈkwɐ.dələ], cinquanta-quatre *[siŋˌkwan.taˈkwɐ.tɾə]),  

[ˈwɔ, ˈwo] > [ˈwow̞] (quota *[ˈkwow̞.ta], aquós *[aˈkwow̞s]),  

[ˈjɛw] > [jow̞] (creieu *[ˈkle.̞jow̞]). 

Fenòmens de contacte, manca d’assimilació de sonoritat en coda:  

<tg> [d͡ʒ] > [tǀd͡ʒ, thǀd͡ʒ], <td> [d.d] > [tǀd, thǀd, t͡s.d, t͡sǀd, t͡s.d],  

<tg> [g.g, d.g] > [t|g, thǀg, t͡s.g, t͡s|g],  

<bd> [b.d] > [p|d],  

<dm> [m.m] ([d.m]) > [t.m, th.m],  

<gm> [g.m] > [k|m],  

<fg> [v.ɣ] > [f.g, f.ɣ],  

<sd> [z.ð] > [s.d, s|d], <çm> [z.m] > [s.m, θ.m],  

<sr> [r, z.r] > [s.r, s.ɾ, s.l, ʃ.ɾ],  

<xm> [ʒ.m] > [ʃ.m, ʃ|m, ɕ|m],  

<gd> [d͡ʒ.ð] > [ʃ.d, t͡ʃ.d]. 

Finalment, detectem els següents casos de canvi d’accentuació: 

- Sense canvi de sil·labificació:  

Agut > pla (futbol *[ˈfud.bol̞], adjectiu *[aˈd͡ʒek̞.tiw]),  

Pla > agut (octubre *[o̞.tuˈ2bɾa]),  

Pla > esdrúixol (gaspatxo *[ˈkɐs.pa.t͡ʃo]̞),  
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Agut > esdrúixol (juliol *[ˈd͡ʒu.li.ol̞]),  

Altre (etcètera *[ˈek̞.se.̞tə.ɾa]). 

- Avançament de l’accent primari en paraules compostes (amb desaccentuació i 

canvi de timbre vocàlic a les síl·labes tòniques, amb possible pausa entre mots):  

[ˈe] > [ə, a] (audaçment *[awˈtas.mənth], set-cents dos *[ˈset̞|sants͡ˌdo̞s]). 

- Accentuació de la síl·laba inicial (catedral *[ˈka.te̞̩ dɾal]). 

- Afegiment d’accent secundari a la síl·laba inicial (catedral *[ˌka.te̞̍ ðɾal]). 

- Pronúncia paragràfica: <ix> [ʃ] > [ˈiʃ] 

5.4.2.2 Prioritat baixa (PB) 

Els tipus d’error de PB estan majoritàriament inclosos en els casos de PA, però les 

pronúncies incorrectes són menys greus que les de PA. 

Vacil·lació en la pronúncia de <(i)x, ig>:  

Obertura <ix> [ʃ] > [j.ɕ, j.ʃ],  

Codes <ix> [ʃ] > [jʃ, jːʃ, jʃ, jɕ], <ig> [tʃ͡] > [jtʃ͡],  

Seqüència consonàntica <ux> [wk.s] {[w.s]} > [s] (auxili). 

Elisió d’algunes consonants en certs contextos:  

<dd> [d.d] {[ð]} > [d, t] (addicció),  

<xts> [ksts͡] {[ks]} > [ksː] (texts),  

<sts> [sts͡] {[t͡s]} > [ts͡] (posts). 

Afegiment de vocals: [ə, i] curtes dins obertures/codes complexes o a final de síl·laba 

tancada sense canvi de sil·labificació. 
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Fenòmens de contacte:  

- Manca d’assimilació de lloc d’articulació en coda:  

<dq> [k.k] ([t.k]) > [tǀk],  

<nc> [ŋ, ŋk] > [nːk],  

<ng> [ɲ.ʒ] > [n.d͡ʒ], <nx> [ɲ.ʃ] > [n.ʃ, n.t͡ʃ],  

<nll> [ɲ.ʎ] > [nj, n.ʝ],  

<lx> [ʎʃ] > [lʃ, lt͡ʃ], <lx> [ʎ.ʃ] > [l.ʃ, l.tʃ͡],  

<nys> [ɲʃ] > [njs]. 

- Manca d’assimilació de mode d’articulació en coda:  

<tm, dm> [m.m] ([d.m]) > [t.m, th.m, s.m],  

-Manca de formació d’africada amb pausa:  

<tc, ts> [t͡s] > [t|s], <tg> [d͡ʒ] > [d|ʒ], 

- Manca de simplificació de vocals àtones en contacte:  

<au> [u/əw] > [a.u, ə.u, a|u, ə|u]. 

- Manca de simplificació d’algunes codes complexes:  

<rts> /rs/ > [rt͡s, ɾts͡, ɻt͡s, ɻts͡, lt͡͡s, ɾ|t͡sh],  

<nt> [n] > [nt, nth, nt, ŋt, nt͡s], <nt> [ŋ] > [ŋts͡],  

<ncs> [ŋs] > [ŋks],  

<nts> [ns] > [nt͡s, nt͡sh, nt͡s, ŋts͡h],  

<mp> [m] > [mp, mp, mp], <mpt> [mt] > [mpt],  

<mps> [ms] > [mps], <mpts> [ms] > [mps, mts͡, mpts͡],  

<lt> [ɫ] > [lt, lth, lt, ɻt, nt]. 

- Manca d’elisió de /ɾ/ final: <r> Ø > [ɾ, ɻ, ɾ,̝ l]. 

- Manca de simplificació per dissimilació: coda <r> Ø {/ɾ/} > [ɾ, r, ɻ, l] (arbre). 

- Manca d’allargament:  

<bl> [b.bɫ] {[p.pɫ], [pɫ]} > [pl, bl, bɾ, βl, βɾ],  
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<gl> [g.gɫ] {[k.kɫ], [kɫ]} > [kl, gl, kɾ, gɾ].  

Diftongació de vocals mitjanes altes o de neutres o de vocal alta amb semivocals curtes:  

[ˈo] > [ˈow̞], <e> [ˈe] > [ej̞], <e> [ə] > [ej̞, ˈej̞], <o> [u] > [ow̞, wo̞, ˈow̞]. 

Finalment, els canvis d’accentuació detectats comprenen els casos següents:  

- Avançament de l’accent primari en paraules compostes (sense desaccentuació i 

canvi de timbre vocàlic a les síl·labes tòniques):  

set-cents dos ([ˈse.̞dənˌdo̞s], [ˈseɾ̞.sen̞ˌdo̞s]). 

5.4.2.3 Atenció esporàdica (AE)  

Fenòmens de contacte:  

- Manca de formació d’africades: <tc, ts> [t͡s] > [t.s, th.s]. 

- Manca d’assimilació de lloc d’articulació en coda:  

  <dq> [k.k] ([t.k]) > [t.k],  

  <tb, dv> [b.b] ([d.b]) > [d.b]. 

 - Manca d’assimilació de mode d’articulació en coda: 

<tm, dm> [m.m] ([d.m]) > [d.m, d.m, t.m, th.m, ɾ.m, s.m],  

  <tll> [ʎ.ʎ] ([d.ʎ]) > [d.ʎ], 

  <gn, gm> [ŋ.n, ŋ.m] ([g.n, g.m]) > [g.n, g.m]. 

Elisió de [k] en coda: <x> [k.s] ([s]) > [s] (explicar). 

Com hem dit al començament d’aquest capítol, remetem el lector a l’Annex I per al 

resum dels problemes detectats atenent tant al nivell de català dels informants com a 

la gradació de l’error.
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CAPÍTOL VI  PROPOSTES DE MILLORA PER A LA PRONUNCIACIÓ DEL 

CATALÀ PER PART DELS APRENENTS SINÒFONS 

En aquest capítol exposem els recursos que proposem per tal que els aprenents xinesos 

millorin la pronunciació de la llengua catalana. En general, plantegem quatre tipus de 

solucions, en funció de les llengües que coneixen (referència al xinès (L1) (§6.1), a 

l’anglès (L2) (§6.2) i a l’espanyol (L3) (§6.3)) i mitjançant estratègies addicionals 

(§6.4). Al final del capítol (§6.5), proposem una llista de paraules del xinès, l’anglès i 

l’espanyol per millorar la pronúncia del català mitjançant la transferència positiva 

d’aquestes llengües; també hi presentem una altra llista de paraules del català que es 

pot fer servir per practicar la pronunciació. 

6.1 Referències al xinès (L1) 

Basant-se en el xinès, els aprenenr sinòfons poden aprendre a articular algunes 

consonants, vocals i alguns diftongs/triftongs del català que no existeixen en xinès. 

6.1.1 Aspectes segmentals 

Problemes tractats: No pronunciació de /ɲ, ʎ, ʃ, ʒ, t͡ʃ, d͡ʒ/ i de /ɛ, e, o/; ensordiment 

de /b, d, g, d͡z, tʃ͡, dʒ͡/, i africació de fricatives i desafricació d’africades. 

Respecte a algunes consonants catalanes que no existeixen en xinès, podrien intentar 

articular-les basant-se en els sons xinesos que comparteixen el mateix mode 

d’articulació amb els sons catalans. Així, només cal canviar-ne el lloc d’articulació, o 

practicar-los en certs contextos. Són d’aquest tipus els casos següents: 

Primer, per articular la nasal palatal [ɲ], podrien articular una [n] i palatalitzar-la: 

disposar els òrgans articulatoris com per pronunciar [n] i intentar emetre una [j] sense 
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separar el predors lingual i la zona palatal perquè l’aire surti només pel nas. 

Similarment, per articular la lateral palatal [ʎ], podrien articular una [l] i palatalitzar-

la: disposar els òrgans articulatoris com per pronunciar [l] i intentar emetre una [j] 

mantenint el contacte entre el predors lingual i la zona prepalatal perquè el flux d’aire 

surti només pels dos costats de la llengua. A més, també seria útil si practiquen 

aquestes dues consonants palatals en els contextos de “[ni.ni.ni...]” i “[li.li.li...]”, 

accelerant la pronunciació fins que els dos segments de la síl·laba es fonguin i el flux 

d’aire surti només pel nas ([ɲ]) o pels dos costats de la llengua ([ʎ]).  

Segon, les oclusives sonores, que freqüentment se substitueixen per les sordes, podrien 

intentar articular-les afegint una nasal curta a davant, que es mantindrà fins a 

l’explosió de l’oclusiva, amb l’objectiu que els plecs glòtics comencin a vibrar abans 

d’obrir l’oclusió. En concret, [m] curta davant [b] ([p]), [n] curta davant [d] ([t]) i 

[ŋ] davant [g] ([k]). Sempre han de procurar escurçar aquestes nasals afegides perquè 

són només un trampolí que els ajuda per acostumar-se a la vibració dels plecs glòtics 

en la fase predesclosiva i ha de ser elidida un cop adquirida l’articulació. A més, 

caldria reduir l’esforç a l’hora d’alliberar l’oclusió, ja que l’explosió de les oclusives 

sonores no ha de ser tan forta com la de les sordes (veg. §3.2.2.2). També és una 

solució factible referir-se a les oclusives sonores en xinès per sonorització de les sordes 

en posicions àtones i no emfatitzades, com ara 爸爸 <bàbɑ> /pa.pa/ [ˈ4pa.ba] ‘pare’, 

弟弟 <dìdi> /ti.ti/ [ˈ4ti.di] ‘germà petit’ i 哥哥 <ɡēɡe> /kɤ.kɤ/ [ˈ1kɤ.gə] ‘germà 

gran’ (veg. §1.4.1).  

Altres paraules xineses que també es poden fer servir per practicar aquestes 

consonants són 好不好 <hǎobuhǎo> /xaw.pu.xaw/ [3xɑw.buˈ3xɑw] ‘si o no’, 起得

早<qǐdezǎo> /tɕ͡hi.tɤ.ts͡aw / [3tɕ͡hi.dəˈ3t͡sɑw] ‘aixecar-se aviat’ i 洗个澡 <xǐɡezǎo> 
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/ɕi.kɤ.ts͡aw/ [3ɕi.gəˈ3t͡sɑw] ‘dutxar-se’.  

Pel que fa a les aproximants, podrien articular-les allargant i suavitzant les oclusives 

sonores corresponents. 

Respecte a las fricatives/africades prepalatals [ʃ, ʒ, d͡z, t͡ʃ, dʒ͡], la primera solució és la 

referència a l’anglès (§6.2.1). Ara bé, si tampoc no poden articular correctament 

aquests sons en anglès, es pot fer referència al xinès: [ɕ, ʂ] per a [ʃ], [ʐ] per a [ʒ], [t͡ɕ, 

ʈ͡ʂ] per a [tʃ͡] i /t͡s/ [d͡z] per a [dz͡] i /t͡ɕ, ʈ͡ʂ/ [d͡ʑ, ɖ͡ʐ] per a [d͡ʒ]. Si fan [ɕ, tɕ͡] (articulació 

alveolopalatal, predorsal i dorsal) del xinès i endarrereixen el predors lingual cap a la 

zona prepalatal mentre augmenten lleument la fricció, podrien emetre respectivament 

[ʃ, tʃ͡] (articulació laminal o predorsal prepalatal); si fan [ʂ, ʐ, ʈ͡ʂ] (articulació 

apicopalatal o retroflexa) i eviten la rotacització estenent endavant l’àpex de la llengua, 

podrien realitzar respectivament [ʃ, ʒ, t͡ʃ]; les africades [dz͡, d͡ʑ/ɖ͡ʐ], que serveixen de 

referència per a [d͡z, d͡ʒ], són el resultat de la sonorització de [ts͡, t͡ɕ/ʈʂ͡] en posicions 

àtones i no emfatitzades, com ara 孩子 <háizi> [2xaj.d͡zɨ]̪ ‘nen/nena, fill/filla’; 好

几个 <hǎojǐɡè> [3xɑw.3dʑ͡i.4kɤ] ‘diversos, diverses’, 一只鸡 <yīzhījī> [i.1ɖ͡ʐɚ.1tɕ͡i] 

‘un gall, una gallina’.  

En el cas de les vocals mitjanes altes del català, es podria fer referència als diftongs 

xinesos amb semivocals curtes <ei> [ej̞] i <ou> [ow̞], és a dir, de 1r, 2n o 4t to: 妹 

<mèi> [4mej̞] ‘germana petita’, 楼 <lóu> [2low̞] ‘edifici’. A més, es podria fer 

referència a [ɛ]̞ del xinès, al·lòfon de /a/ que es presenta en context limitat (entre [j] 

i [n]), a l’hora de practicar la vocal mitjana baixa [ɛ]. 
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6.1.2 Aspectes sil·làbics 

Problemes tractats: no pronunciació d’alguns diftongs/triftongs, monoftongació. 

Es pot fer referència al xinès per pronunciar les combinacions següents: 

[ej̞] per [ej]: 美 <měi> [3mej̞] ‘bell/bella’;  

[ej̞] no emfatitzada per [əj] amb allargament de la semivocal: 很美丽 <hěnměilì> 

[3xən.məj.4li] ‘molt bonic/bonica’; 

[o̞w] per [ow]: 偶 <ǒu> [3o̞w] ‘parella’;   

[wo̞] no emfatitzada per [wə] amb allargament de la semivocal: 听我说 

<tīnɡwǒshuō> [1thiŋ.wə.1ʂwo̞] ‘Escolta’m’;  

[jow̞] per [jo]: 右 <yòu> [4jow̞] ‘dreta’; 

[jo̞w] no emfatitzada per [jəw] amb allargament de la semivocal en coda: 没有

人<méiyǒurén> [2mej̞.3jəw.2ʐən] ‘No hi ha ningú.’;  

[wej̞] per [we]: 味 <wèi> [4wej̞] ‘gust’. 

6.2 Referències a l’anglès (L2) 

Fent referència a l’anglès, poden aprendre a articular algunes consonants i vocals, 

diftongs/triftongs, obertures complexes i codes simples/complexes.  

6.2.1 Aspectes segmentals  

Problemes tractats: no pronunciació de /z, ʃ, ʒ, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, g.z, k.s, ɾ/ i /ɛ, e, ɔ, o, ə/; 

ensordiment de /b, d, g, d͡z, t͡ʃ, dʒ͡/, africació de fricatives i desafricació d’africades. 
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L’anglès es pot fer servir per practicar les fricatives i africades [z, ʃ, ʒ, dz͡, t͡ʃ, d͡ʒ] i les 

seqüències consonàntiques [g.z, k.s], com ara zone, desire; shop, mention, Welsh,  

sunshine; vision; hands out, heads; child, teacher, fish and chips; job, major; example, 

exhibit; exile, exigent. A més, es podria fer referència a /t/ [ɾ] de l’anglès americà (com 

en water, city i better) per practicar la bategant del català i a /b, d, g/ intervocàliques 

(com en baby, dobble; daddy, yesterday; ago, google) per practicar les oclusives sonores 

[b, d, g] del català. En el cas de la vibrant [r], que és una successió de batecs, es pot 

practicar després de dominar la pronunciació de la bategant [ɾ] (oclusió efímera). A 

més, és aconsellable practicar primer la vibrant a final de síl·laba tònica davant de 

pausa, i deprés la vibrant interna. 

En relació amb les vocals, es pot fer referència a [ɔː, ɒ] de l’anglès britànic per 

practicar les vocals mitjanes posteriors [o, ɔ]; a [æ] per practicar la vocal mitjana 

baixa [ɛ]; a [ə] per practicar la vocal neutra del català, i a [eɪ] per aprendre 

l’articulació de [e], tot evitant la diftongació.  

6.2.2 Aspectes sil·làbics 

Problemes tractats: no pronunciació d’alguns diftongs/triftongs, monoftongació, 

elisió/reducció de consonants en coda, afegiment de vocals (curtes o normals) dins 

obertures/codes complexes o a final de síl·labes tancades i simplificació incorrecta 

d’algunes codes complexes. 

L’anglès britànic té alguns diftongs i triftongs que poden ajudar els xinesos a articular 

alguns diftongs i triftongs presents en català. Concretament, són els següents: [juː] per 

a [ju] (cute, you, new), [jɒ] per a [jɔ] (yogurt, yacht), [jɔː] per a [jo] (New York), [ɪə] 

per a [jə] (dear, cheer), [wiː] per a [wi] (week, queen, tween), [wɒ] per a [wɔ] (what, 
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wash), [wɔː] per a [wo] (water, walk), [ʊə] per a [wə] (tour, sure), [wɪ, we, weɪ] per 

a [we] (quick, when, well, twist, waiter), [əʊ] tot reduint el grau d’arrodoniment per a 

[əw] (low, know, nose, joke), [ɔɪ] per a [oj] (choice, boy, noise), [jəʊ] per a [jəw] 

(yoga). 

A més, poden recolzar-se en l’anglès quan practiquen l’articulació d’algunes obertures 

complexes i codes simples o complexes, com ara les obertures del tipus “oclusiva + 

[ɫ]” ([pɫ, bɫ, kɫ, gɫ]) (veg. §3.3.3.3), les codes simples que no són formades per 

semivocals ni nasals alveolar o velar ([p, b, t, d, k, g, f (v), m, l, s, z, ʃ, ʒ, t͡ʃ, s, ts͡]) 

(veg. §3.3.2.3), i les codes complexes -[ps], -[ks], -[kst], -[fs], -[ns], -[js], -[ws], -

[jp(s)], -[jt(s)], -[jk(s)], -[jɫ], -[wt(s)], -[wk(s)], -[wɫ], -[wst], -[wn], -[wm], -[ɫp], -

[ɫ(t)], -[ɫk(s)], -[ɫf(s)], -[ɫs], -[ɫʃ], -[ɫm], -[ɱf(s)], -[sp(s)], -[st(s)], -[sk(s)] (veg. 

§3.3.4.3).  

6.3 Referències a l’espanyol (L3) 

6.3.1 Aspectes segmentals 

Com que l’espanyol i el català comparteixen molts elements segmentals i 

suprasegmentals, la pronunciació de l’espanyol dels aprenents xinesos pot ser la base 

de les seves pronunciacions del català. És a dir, si poden pronunciar bé l’espanyol, no 

tindran gaire problemes per articular la majoria dels sons catalans; si tenen dificultats 

per pronunciar bé l’espanyol, també presentaran deficiències notables en parlar el 

català.  

6.3.2 Aspectes sil·làbics 

Problemes tractats: no pronunciació d’alguns diftongs/triftongs. 
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Es pot fer referència a l’espanyol per articular els diftongs [ew], [we], [ju] ([iw]), [jo], 

[wi] ([uj]), [oj] (veg. §3.3.5.3), les obertures complexes del tipus “oclusiva 

(aproximant)/fricativa [f] + [l/ɾ]” (veg. §3.3.3.3), la coda simple [s] i les complexes 

[wk, ws, ns, ks, wn, js] (veg. §3.3.2.3 i §3.3.4.3). 

6.4 Altres estratègies  

Hi ha alguns errors de pronunciació que no es poden corregir tot fent referència a l’L1, 

l’L2 i l’L3, la majoria dels quals es poden solucionar prestant especial atenció a les 

regles de pronunciació que determinen la realització correcta. És a dir, els xinesos 

poden corregir els errors sense gaire dificultats si coneixen les pronúncies correctes.  

6.4.1 Atenció i autocorrecció dels aprenents 

Hi ha alguns errors que poden corregir els informants sense gaire dificultats si 

procuren parlar amb cura. Són els casos següents: ultracorrecció (substitució de 

laterals/oclusives per ròtiques o aproximants, de bategant per vibrant..., afegiment de 

[ɻ] en coda, elisió/reducció de vocals àtones entre dues consonants i reducció de [ə] 

final); sonorització d’oclusives sordes en posicions àtones no inicials; canvis de durada 

de consonants/vocals; canvis d’accentuació (avançament de l’accent primari, 

accentuació de les síl·labes inicials i xoc accentual); canvis de timbre vocàlic, i 

metàtesis. 

La ultracorrecció és un fenomen ben freqüent que quasi sempre existeix durant 

l’aprenentatge, o en l’etapa d’interllengua (veg. §3.1.3). Per exemple, en xinès, si no 

tenim en compte les pronúncies idiosincràtiques d’oclusives sonoritzades, totes les 

oclusives són sordes; per això, quan aprenen l’espanyol o el català, els xinesos han de 

practicar amb especial cura les oclusives sonores i les aproximants. Un cop adquirits  
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aquests sons propis de l’espanyol i del català, freqüentment vacil·len entre les sordes i  

les sonores. No poden pronunciar les oclusives amb exactitud i precisió, i fins i tot fan 

majoritàriament les sonores. Similarment, en xinès hi ha només una líquida, [l]; però 

el català en té quatre [ʎ, ɫ, ɾ, r]. Els aprenents inicials normalment substitueixen les 

ròtiques per la lateral alveolar; però, un cop superada aquesta etapa inicial i quan 

poden realitzar les ròtiques, poden cometre ultracorrecció substituint la lateral per la 

bategant o la bategant per la vibrant.  

La ultracorrecció no es pot corregir amb referències a l’L2 i l’L3. De fet, és un fenomen 

de pronunciació espontània que els estudiants no són conscients de fer si no se’ls fa 

notar. Normalment són conscients de poder articular correctament els sons inexistents 

en xinès (com ara les oclusives sonores, les ròtiques o la lateral prepalatal), però no 

s’adonen de les ultracorreccions que realitzen, i normalment se sorprenen quan se’ls 

fa notar. Per això, el que importa més és fer-los adonar quan fan una ultracorrecció, 

perquè tinguin consciència de la necessitat de corregir-se i de parlar amb cura. 

La sonorització d’oclusives sordes en posicions àtones no inicials és causada per la 

interferència del xinès (veg. §1.4.1). Han d’articular les [p, t, k] en aquests contextos 

amb suficient esforç per evitar la sonorització i l’aproximantització. A més, cal tenir 

en compte pronunciar més suaument les síl·labes inicials per evitar els canvis 

d’accentuació. Els canvis de timbre vocàlic d’alguns mots com maig *[ˈmet̞ʃ͡], camp 

*[ˈkhæmp], desembre *[diˈsem̞.bɾa], que impliquen una mala interpretació grafia-

fonema causada per interferències negatives del xinès, de l’anglès o de l’espanyol, així 

com els canvis de durada de consonants o vocals i la metàtesi, no són gaire difícils per 

corregir si se’ls demana de parlar amb més cura. 
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6.4.2 Aprenentatge de les pronunciacions del català 

L’aprenentatge sistemàtic de la pronunciació del català haurà de ser el recurs emprat 

per superar quasi tots els problemes que no es poden resoldre per altres estratègies. 

Es tracta dels següents casos: interferències negatives del xinès, l’anglès i l’espanyol; 

mala sil·labificació; pronúncies a partir de la grafia, i canvis d’accentuació. 

6.4.2.1 Interferències negatives del xinès, l’anglès i l’espanyol 

Mentre intentem buscar solucions de millores en la transferència positiva de 

característiques del xinès, l’anglès i l’espanyol, no hem d’oblidar les possibles 

interferències negatives d’aquestes tres llengües que poden afectar la pronunciació 

dels estudiants xinesos. Durant les anàlisis de les pronúncies, hem detectat diversos 

casos d’interferència negativa del xinès, de l’anglès i de l’espanyol, que cal tenir en 

compte a l’hora d’ensenyar la pronunciació del català als aprenents sinòfons.  

Aquests haurien d’intentar no confondre les nasals [n] i [ŋ] en coda, ni afegir-los a 

final de síl·labes obertes. És necessari que tinguin en compte que les <b, v> es 

pronuncien igual en català. També cal evitar les interferències de [θ] per <c, ç, d, z, 

tz>, [ð] per <d>, [x, χ] per <g, j, h> i [ʝ] per <i, j, ll>, errors que són molt 

freqüents en els aprenents inicials. Un altre cas d’interferència negativa de les tres 

llengües, com és el canvi d’accentuació d’alguns mots (adjectiu *[aˈdʒ͡ek̞.tiw], futbol 

*[ˈfud.bol̞], objectiu *[o̞bˈd͡ʒek̞.tiw], Afganistan *[af.gaˈnis.tən]), poden ser corregits 

pels aprenents durant l’aprenentatge de les normes d’accentuació del català.  

6.4.2.2 Mala sil·labificació i pronúncies a partir de la grafia  

Els aprenents xinesos necessiten dominar les regles de sil·labificació del català per 
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superar els següents problemes: diftongació de dues vocals hiàtiques (triomf *[ˈtɾjoɱ̞f], 

influir *[iɱˈflwi], *[iɱˈflujɾ]); canvi de diftongs decreixents a creixents (diumenge 

*[djuˈmeɲ̞.d͡ʒɐ], cuirs *[ˈkwiʃ], fluids *[ˈflwiːt͡s]), i manca de realització de 

diftongs/triftongs dividint-los en hiats de dos o tres síl·labes (aquós *[a.kuˈos̞], 

*[aˈku.os̞], pingüí *[piŋ.guˈi], freqüència *[fɾeǀ̞kuːˈen̞.si.a], creueu *[kɾuˈew̞], cuir 

*[kuˈiɾ], naip *[naˈip], gasoil *[kaˈso.̞i], gasoils *[ga.so̞̍ ils]*, argüiu *[ar.guˈiw], 

[a|guˈi|ˈu]). 

Les pronúncies a partir de la grafia comprenen els següents casos: manca d’elisió de 

/ɾ/ final; manca de simplificació de codes complexes i de vocals àtones en contacte; 

manca de simplificació per dissimilació; no distinció de fenòmens de contacte; 

vacil·lació en la pronúncia de <(i, t)x, (i)g>; manca d’ensordiment de consonants 

sonores en coda; manca d’allargament de <bl, gl>; no pronunciació d’alguns 

diftongs/triftongs, i pronúncies paragràfiques de <e, o> àtones. Com que el català té 

certes diferències entre la grafia i la pronunciació, els xinesos, si no tenen 

coneixements de les regles de simplificació i dels fenòmens de contacte (especialment 

de l’assimilació de mode d’articulació), no poden pronunciar correctament els casos 

afectats. L’elisió de /ɾ/ final, la simplificació de les codes complexes (<lt, mp, rts, nts, 

mpt, mps, mpts...>) i de vocals àtones en contacte, i la simplificació per dissimilació 

no serien gaire difícils (més aviat positius, millor dit) per als xinesos, perquè sempre 

els resulten més fàcils les codes simples i les síl·labes obertes. Pel que fa als fenòmens 

de contacte, podrien ser difícils per als sinòfons perquè en xinès cada síl·laba correspon 

a un caràcter; no hi ha resil·labificació ni assimilació de sonoritat i de lloc/mode 

d’articulació entre dues síl·labes consecutives (veg. §1.5.1.4). Una possible estratègia 

per millorar les pronúncies dels xinesos en aquest aspecte és augmentar la velocitat 

d’elocució per avançar la sonoritat/lloc/mode d’articulació de la segona 
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síl·laba. De tota manera, és necessari que siguin conscients de les regles de  

simplificació i d’assimilació.  

Casos similars com ara la vacil·lació en les pronúncies de <(i, t)x, (i)g>, les  

incorrectes de <gue> i la manca d’ensordiment d’oclusives sonores finals són també 

causades per falta de coneixements sobre la relació grafia-fonema. Aquests errors 

poden evitar-se un cop ensenyades les corresponents regles de pronunciació.  

6.5 Llista de paraules proposades com a material de pràctica 

Tot seguit s’indica una llista de paraules del xinès, de l’anglès i l’espanyol que podrien 

ser útils per practicar la pronunciació del català i corregir els errors dels aprenents 

xinesos. 

Paraules seleccionades Sons practicats 

xinès: 爸爸 <bàbɑ> [4pa.ba] ‘pare’, 弟弟 <dìdi> [4ti.di] 
‘germà petit’ i 哥哥 <ɡēɡe> [1kɤ.gə] ‘germà gran’; 好不好 
<hǎobuhǎo> [3xɑw.bu.3xɑw] ‘si o no’, 起得早<qǐdezǎo> 
[3t͡ɕhi.də.3t͡sɑw] ‘aixecar-se aviat’ i 洗 个 澡 <xǐɡezǎo> 
[3ɕi.gə.3t͡sɑw] ‘dutxar-se’ 
 
anglès: baby, double; daddy, yesterday; ago, google 

[b, d, g] 

xinès: 孩子<háizi> [2xaj.d͡zɨ]̪ ‘nen/nena, fill/filla’,  
好几个 <hǎojǐɡè> [3xɑw.3dʑ͡i.4kɤ] ‘diversos, diverses’,  
一只鸡 <yīzhījī> [1i.1ɖ͡ʐɚ.1t͡ɕi] ‘un gall, una gallina’ 

[d͡z, d͡ʒ] 

xinès: 美<měi> [3mej̞] ‘bell/bella’,  
很美丽 <hěnměilì> [3xən.məj.4li] ‘molt bonic/bonica’,  
偶 <ǒu> [3o̞w] ‘parella’,  
听我说 <tīnɡwǒshuō> [1thiŋ.wə.1ʂwo̞] ‘Escolta’m’,  
右 <yòu> [4jo̞w] ‘dreta’,  
没有人 <méiyǒurén> [2mej̞.3jəw.2ʐən] ‘No hi ha ningú.’,  
味 <wèi> [4wej̞] ‘gust’. 
 
anglès: cute, you, new; yogurt, yacht; New York; dear, 
cheer; week, queen, tween; what, wash; water, walk; tour, 
sure; quick, when, well, twist, waiter; low, know, nose, joke; 
choice, boy, noise; yoga 
 

[ej], [əj], [ow], [wə], [jo], [jəw], 
[we] 
 
 
 
 
 
 
[ju], [jɔ], [jo], [jə], [wi], [wɔ], [wo], 
[wə], [we], [əw], [oj], [jəw] 
 
 
 



CAPÍTOL VI  PROPOSTES DE MILLORA 

200 

 

espanyol: euro, deuda; huele, abuelo, fue; ciudad, viudo; 
sabio, afición; fui, muy; hoy, boicot 

[ew], [we], [ju] ([iw]), [jo], [wi] 
([uj]), [oj] 

anglès: zone, desire; shop, mention, Welsh, cash, sunshine; 
vision; hands out, heads; child, teacher, fish and chips, 
match; job, major, age; example, exhibit; exile, exigent 
anglès americà: water, city, better 

[z, ʃ, ʒ, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, g.z, k.s] 
 
 
[ɾ] 

anglès: play; blame, obligate; disclose; glad, English; flag 
espanyol: presa, plan; brazo, blanco; abrazo, amable; tres, 
mostrar; dragón, cilindro; adrede, Ebro; crisis, claro; grande, 
glaciar; agradar, Iglesia; francés, flaco 

[pɫ], [bɫ], [kɫ], [gɫ], [fɫ] 
[pɾ], [pl]; [bɾ], [bl]; [βɾ], [βl]; [tɾ]; 
[dɾ]; [ðɾ]; [kɾ], [kl]; [gɾ], [gl]; [ɣɾ], 
[ɣl]; [fɾ], [fl] 

anglès: optimize, cup; obtain; little, that; middle; lecture, 
look; igloo; after, leaf; love; whisper, price; isn’t; cash; 
measure; age, bridge; match; sits; compete, room; always, all 
espanyol: pasta, dos/mis, campo 

[p], [b], [t], [d], [k], [g], [f] ([v]), 
[s], [z], [ʃ], [ʒ], [d͡ʒ], [t͡ʃ], [t͡s], [m], 
[ɫ]                     
[s] 

anglès: chopsticks, maps; extra, takes; text; puffs; translate, 
since; ice; closely, mouse; pipe(s); sight(s); like(s); sail; 
note(s); smoke(s); goal; host; tone, town; home; help; belt; 
milk, elks; self, golfs; else; Welsh; film; triumph(s), come 
from; crisp(s); cast(s); ask(s) 
 
espanyol: austero; instalar; fauno; coméis/seis 

[ps], [ks], [kst], [fs], [ns], [js], [ws], 
[jp(s)], [jt(s)], [jk(s)], [jɫ], [wt(s)], 
[wk(s)], [wɫ], [wst], [wn], [wm], 
[ɫp], [ɫ(t)], [ɫk(s)], [ɫf(s)], [ɫs], [ɫʃ], 
[ɫm], [ɱf(s)], [sp(s)], [st(s)], [sk(s)] 
 
[ws], [ns], [wn], [js] 

També oferim una llista de paraules catalanes que es podrien utilitzar per practicar 

els sons del català, especialment per a la distinció de vocals mitjanes alta i baixa, les 

consonants sordes i sonores, lateral i ròtiques ([ɫ - ɾ - r]) i nasals en coda, entre 

altres.  

Paraules/travallengües seleccionades Problemes tractats 

deu - Déu, te (infusió.) - te (lletra), seu (pron.) - seu (seure, catedral), 
set - set, fe - fer, net (adj.) - net (subs.), venç - vens, venen (vendre) - 
venen (venir), ho veia - ovella, ceba - seva 
Beu vi bo i viu bé. 

No distinció entre /ɛ - e/ 

os - os (animal), dona (f.) - dona (v.), son (acte de dormir) - son (ser), 
sou, sou (ser), sort - sord, pols (extrem) - pols (batec/partícules), Rosa 
- rossa 

No distinció entre /ɔ - o/ 

Duc pa sec al sac, m’assec on soc i suco el suc.  
Jo visc al bosc i busco vesc i visc del vesc que busco al bosc. 

Vacil·lació de vocals 

pot - vot, prendre - vendre, pota - bota, pell - bell/vell, pinya - vinya, 
pi - vi, peix - beix, peu - veu/beu, pas - vas, pista - vista, pal - val, par 
- bar, podar - votar, poda - boda, por - bo, poder - boter, pair - veí, 
paga - vaga, pagant - vacant, ponts - bons, pompa - bomba 
A Ponts pocs i bons, i encara els que són bons no són de Ponts. 

No distinció entre /p - b/ 

tos - dos, tia – dia; votar - podar, boter - poder No distinció entre /t - d/ 
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col - gol, cas - gas, calze - galze, call - gall; vacant - pagant, vaca - 
vaga 

No distinció entre /k - g/ 

cel - zel, cinc – zinc; caça - casa, braça - brasa, calça - calze, el cine - 
alzina 

No distinció entre /s -z/ 

xoc - joc; faixa - faja, baixa - vaja No distinció entre /ʃ - ʒ/ 
metge - metxa, botxa - botja No distinció entre /tʃ͡ - d͡ʒ/ 
Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat, si el penjat es 
despengés es menjaria els setze fetges dels setze jutges que l’han jutjat. 

No distinció entre /ʒ - dʒ͡/  

tenir - tenyir; van - bany, han - any No distinció entre /n - ɲ/ 
conte - compte; van - vam - banc, sant - sang, cim - cinc, fan - fam - 
fang, fent - fem, vint - vinc, entén - entenc, can - camp, han - ham 
(amb) 

No distinció entre /n - m - 
ŋ/ 

pala - pare - parra, cera - serra, pela - pera, l’Alhambra - La Rambla, 
bala – vara - barra, faran - Ferran, molí - morir, cala - cara, enrajolar; 
col - cor, cal - car, pel - per, pals-parts, pols (extrems) - ports 
Plou poc, però pel poc que plou, plou prou. 
Paula para la taula, para-la bé que el pare ja ve. 
Ca la Clara és a la cala d’Alacant. 
Per la carretera de Roses passa un carro carregat de rocs. 

No distinció entre /l - ɾ - r/ 

bala - balla, pala – palla; el - ell, al - all, tal – tall, cal - call, mol - moll No distinció entre /l - ʎ/ 

ioga - lloga; ballar - vetllar, caieu - calleu; mai - mall 
Una llum llunyana llueix lliure lliscant enllà. 

No distinció entre /j - ʎ/ 

plat - prat - blat, plau – blau - brau, plou - prou - brou, plaça - braça; 
la Rambla - l’Alhambra;  
plat blau pla ple de pebre 

Confusió entre [pɫ - bɫ - βɫ - 
pɾ - bɾ - βɾ] 

quatre - quadre, centre - cendra Confusió entre [tɾ - dɾ - ðɾ] 
gran - clan, grec - crec, grossa - glossa, classe - glaça - grassa, clac - 
crac, club blaugrana 

Confusió entre [kɫ - gɫ - ɣɫ - 
kɾ - gɾ - ɣɾ] 

quant – guant; conseqüent - consegüent 
Confusió entre [kw - gw - 
ɣw] 

frac - flac, flanc - franc, fluid - fruit Confusió entre [fɫ - fɾ] 

aigua, remei/servei/jersei, llei/rei, noi/heroi, cofoi, fruit, aigüera;  
plau, blau, deu, Déu, dijous, pou, auxili, aplaudir, duu, diumenge, 
objectiu, riure;  
reial, veiem, joier, ioga, io-io, iogurt, noia;  
guants, quant, freqüència, aigüera, quota, aquós, pingüí, llengua, 
aigua; dèieu, creieu, creueu, Paraguai, argüiu 

No pronunciació dels 
diftongs:  
[aj, ɛj, ej, ɔj, oj, uj, əj],  
[aw, ɛw, ew, ɔw, ow, əw, 
uw, iw], [ja, jɛ, je, jɔ, jo, ju, 
jə], [wa, wɛ, we, wɔ, wo, 
wi, wə], 
els triftongs:  
[jəw, jɛw, wɛw, waj, wiw] 

auxili, augment, serveis/lleis, dijous, naip(s), fruit(s), 
heroic(s)/mosaic(s), gasoil(s), caut(s), faust; auscultar, obscur, 
explicar, bufs, fals, transport; cops, espinacs, dilluns/guants; verb(s), 
iogurt, porc, llargs, març, guerx, surf(s), carn(s), dorm(s), cuir(s);  
ponx, alls/cavalls, temps/exempts, troncs, anys; triomf(s), calb(s), 
calc(s), text(s), golf(s), exempt, film(s);  

No pronunciació de les 
codes complexes:  
[w(k), w(g), js, ws, jp(s), 
jt(s), jk(s), jɫ(s), wt(s), 
wst],  

[ps, ks, fs, ɫs, ns, ms, ŋs],  
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Casp(s), fresc(s)/basc(s), agost, posts, bosc(s)/brusc(s) [rp(s), rt, rk(s), rs, rʃ, rf(s), 
rn(s), rm(s), jr(s)],  

[ɲʃ, ʎʃ, ʎʃ], -[ɱf(s), ɫp(s), 
ɫk(s), kst(s), ɫf(s), mt, 
ɫm(s)],  

[sp(s), st(s), sk(s)] 
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CAPÍTOL VII  DISCUSSIÓ GENERAL I CONCLUSIONS 

En aquest darrer capítol, presentem una comparació entre les hipòtesis de partida i 

els resultats obtinguts en la part pràctica (§7.1), així com una valoració general sobre 

l’adequació del marc teòric utilitzat (§7.2) i un comentari final sobre les aportacions 

més rellevants d’aquest treball i les perspectives d’estudis futurs (§7.3).  

7.1 Comparació entre les hipòtesis de partida i els resultats obtinguts 

La primera hipòtesi de partida era la següent: 

Hipòtesi 1: Les transferències de l’L1 tenen un paper important durant l’adquisició de 

les pronunciacions de l’L2. Pel que fa al nostre estudi, la hipòtesi de partida és que no 

només els hàbits de pronunciació de la llengua materna dels aprenents, el xinès en 

aquest cas (L1), sinó també els de l’anglès i de l’espanyol (L2, L3) poden influir, tant 

positivament com negativament, sobre les seves pronunciacions del català (L4).  

Confirmen aquesta hipòtesi els resultats següents: 

1. Canvien freqüentment la durada de les consonants/vocals (quota *[ˈbwo.̞ta], 

adquirir *[a.kiˈɾi], catedral *[ka.te̞̍ ðɾal], aigua *[ˈaj.ɣwa]; concret *[kuŋˈkɾet̞h], remei 

*[re̞̍ mej̞], creieu *[ˈkɾe.̞jəw], vot *[ˈbot̞], augment *[awgˈmen̞], transport *[tɾansˈpoɾ̞], 

mosaic *[mo̞̍ sajːk], pot gastar *[ˌpo̞t|gasˈtaːɾ], fruit *[ˈfɾuːth], bicicleta 

*[biː.siˈgəle.̞ta]). Aquest fenomen s’atribueix a la manca de [ɾ, ð, ɣ], l’absència 

d’oclusives en coda i la tendència a escurçar les semivocals [j, w] i [n, ŋ] en coda 

en xinès, la qual cosa sovint es compensa amb l’escurçament de consonants en 

coda i l’allargament de vocals. 

2. Transferència negativa d’alguns sons de l’anglès i de l’espanyol (castellà) (verbs 
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*[ˈvɛrps] per [ˈbɛrps], l’Alhambra *[lalˈxam.bla] per [ɫəˈɫam.bɾə], cera *[ˈθe.̞ɾa] 

per [ˈsɛ.ɾə], glaça *[ˈgɾa.θɐ] per [ˈgɫa.sə], zero *[ˈθɛ.2ɾo]̞ per [ˈzɛ.ɾu], adjectiu 

*[aθ.xek̞ˈtiw] per [ə.dʒ͡əkˈtiw], fluid *[fɾuˈ2ið] per [ˈfɫujt], objectiu *[op̞ˈχe.̞tiw] per 

[ub.ʒəkˈtiw]; naip *[ˈnaɪp] per [ˈnajp]). Així mateix, presenten pronúncies 

paragràfiques de <a, e, o> en posicions àtones, és a dir, sense reducció (<a> 

*[a, ɐ] per [ə]; <e> *[e]̞ per [ə]; <o> *[o̞] per [u]). 

3. Substitució segmental a la coda segons el context per adaptar determinats 

contactes consonàntics (naps *[ˈnat͡s], fet cabdal *[ˌfel̞|kabˈdal], alvocat 

*[ad.bo̞̍ ɣat]), la qual cosa és especialment freqüent en el cas que hi hagi implicada 

una nasal (anys *[ˈaŋʃ] per [ˈaɲʃ], dilluns *[diˈʝuŋs] per [diˈʎuns], taronja 

*[taˈroŋ̞.dʒ͡ɐ] per [təˈɾɔɲ.ʒə], i amb simplificació a triomf *[ˈtɾjoŋ̞] per [tɾiˈoɱf]). 

En el cas de les nasals, la substitució segmental també és freqüent en posició de 

coda simple final (vam *[ˈban] per [ˈbam], sang *[ˈsan] per [ˈsaŋ]). 

4. Sonoritzen les oclusives sordes en posicions intervocàliques àtones, perquè en 

xinès és corrent la sonorització d’oclusives sordes intervocàliques en síl·labes no 

emfatitzades (Eixample *[ajˈʃam.ble]̞ per [əˈʃam.pɫə], aprovar *[a.βɾo̞̍ βa] per 

[ə.pɾuˈβa], pregunta *[pɾe̞̍ ɣun.da] per [pɾəˈɣun.tə], etcètera *[et̞ˈts͡e.̞ðe.̞ɾa] per 

[əˈt͡sɛ.tə.ɾə], troca *[ˈdɾo.̞gə] per [ˈtɾɔ.kə], dimecres *[diˈme.̞ɣɾes̞] per [diˈme.kɾəs]).  

5. Alguns errors que comporten canvis en els constituents sil·làbics o en el nombre 

de síl·labes es poden atribuir perfectament a la tendència a pronunciar a partir de 

l’ortografia. Per exemple, no elideixen /ɾ/ a final de mot (gener *[d͡ʒaˈneɾ̞] per 

[ʒəˈne]); ni simplifiquen algunes codes complexes (quant *[ˈkwant] per [ˈkwan], 

morts *[ˈmor̞t͡s] per [ˈmɔrs], exempts *[e̞̍ sem̞pts͡] per [əgˈzems]); ni produeixen la 

reducció vocàlica en síl·labes àtones en contacte en mots amb prefixos o entre mots 

(microordinador *[ˌmi.kɾo.̞oɾ̞.di.naˈ2ðo]̞ per [ˌmi.kɾur.ði.nəˈðo]/ 
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[ˌmi.kɾuːr.ði.nəˈðo], porta ulleres *[ˌpor̞.ta.uˈʎe.̞ɾas] per [ˌpɔr.tuˈʎe.ɾəs]/ 

[ˌpɔr.təwˈʎe.ɾəs]); ni fan l’allargament de <bl, gl> (cable *[ˈka.bla]/[ˈka.βle]̞ per 

[ˈkab.blə], fred terrible *[ˌfɾet̞.te̞̍ ɾi.bla]/[ˈfret̞|taˌri.βla] o amb ensordiment propi 

del registre col·loquial *[ˌfɾet̞.te̞̍ ri.pla] per [ˌfɾɛt.təˈrib.blə], segle *[ˈse.̞glə]/[ˈse.̞ɣlə] 

o amb ensordiment propi del registre col·loquial *[ˈse.̞kla] per [ˈseg.glə]); ni 

simplifiquen per dissimilació (arbre [ˈaɾ.βɾə], considerat propi del registre 

col·loquial, per [ˈa.βɾə], prendre *[ˈpɾən.dɾa] per [ˈpɛn.dɾə]). Així mateix, els 

resulta difícil distingir els fenòmens de contacte, per la qual cosa amb freqüència 

no realitzen assimilacions de sonoritat/lloc/mode d’articulació, encara que la 

manca d’assimilació de mode resulta en pronúncies habituals possibles (desdir 

*[des̞ˈdi] per [dəzˈði], futbol *[ˈfud.bol̞] per [fubˈbɔl], anxova *[anˈʃo.̞va] per 

[əɲˈʃɔ.βə], cabells *[kaˈbeʎ̞s] per [kəˈβɛʎʃ], setmana *[sed̞ˈma.na] per [səmˈma.nə] 

([sədˈma.nə]), Casa Batlló *[ˈka.sa.badˈʎo]̞ per [ˈka.zə.βəʎˈʎo] ([ˈka.zə.βədˈʎo]), 

signe *[ˈsig.nɐ] per [ˈsiŋ.nə] ([ˈsig.nə])).  

6. No distingeixen amb precisió les fricatives i les africades. Així, per un costat, 

converteixen en africades les fricatives inicials o després de vocal/oclusiva/ 

fricativa/líquida/nasal per transferència del xinès o de l’anglès (zero *[ˈd͡ze.̞ɾu], 

dijous *[diˈ2dʒ͡ow̞s], objectiu *[o̞bˈdʒ͡ek̞.thiw], golfs *[ˈgol̞fts͡], carxofa *[kaɾˈtʃ͡o.̞fa], 

temps *[ˈthɛmt͡s], anys *[ˈant͡ʃ]) i, per l’altre, eliminen l’oclusió de les africades en 

obertura/coda per transferència del xinès o de l’espanyol (dotze *[ˈdo.̞za], set-cents 

dos *[se̞̍ sen̞sˌdo̞s], adscriure *[asˈkɾiw.ɾa]).  

7. Canvien l’accentuació (futbol *[ˈfud.bo̞l], adjectiu *[aˈdʒ͡ek̞.tiw], set-cents dos 

*[saˈts͡en̞ˌdo̞s], audaçment *[awˈdas.mənt]). 

 



CAPÍTOL VII  DISCUSSIÓ GENERAL I CONCLUSIONS 

206 

 

La segona hipòtesi de partida era la següent: 

Hipòtesi 2: Els trets fonètics o fonològics del català que no existeixen en xinès poden 

ser substituïts per trets dels xinès, de l’anglès o de l’espanyol més propers als del català 

i que són més fàcils per als sinòfons a nivell d’articulació. 

Confirmen aquesta hipòtesi els casos següents: 

1. En general, no distingeixen les vocals mitjanes alta i baixa i les substitueixen per 

les mitjanes de l’espanyol (*[e]̞ per [ɛ, e] i *[o]̞ per [ɔ, o]). Similarment, 

ensordeixen els oclusius sonors o els pronuncien sense aproximantització (*[p, t, 

k] per /b, d, g/ [b, d, g, β, ð, ɣ] i *[b, d, g] per [β, ð, ɣ]). Pel que fa a la nasal i la 

lateral palatals i les ròtiques, les substitueixen per sons o combinacions del xinès 

o de l’anglès (*[n, ŋ, nj] per [ɲ]; *[l, j, ʝ, ʒ, lj] per [ʎ]; *[l, ɹ, ɻ] per [ɾ, r]). També 

substitueixen les fricatives i africades del català per altres del xinès (*[ʈʂ͡, ʈʂ͡h, tɕ͡, 

d͡ʑ, ʐ, ɖʐ͡] per [ʒ]; *[ʈʂ͡h, t͡ɕ, t͡ɕh, s, ɕ] per [ʃ]; *[tɕ͡] per [d͡ʒ]; *[t͡ɕh] per [t͡ʃ]) 

2. També poden adaptar les consonants desconegudes en xinès mitjançant canvi de 

sil·labificació produït per l’afegitó d’un segment en el mateix constituent sil·làbic, 

o bé per l’afegitó o substitució d’un segment que altera la sil·labificació amb 

addició de síl·labes (remei *[dɾe̞̍ mej̞] per [rəˈmɛj], serra *[ˈsə.ðɾa] per [ˈsɛ.rə], 

nyic-nyac *[ˈɲik|ˈnjaːk] per [ɲikˈɲak], juny *[ˈd͡ʒujn]/[ˈʒu.ni] per [ˈʒuɲ], cabells 

*[kɐˈpa.is] per [kəˈβɛʎʃ]). 

3. L’addició de vocals i la metàtesi per adaptar determinades obertures o codes 

complexes també poden alterar el nombre de síl·labes (blat *[ˈpəlat], droga 

*[duˈɾo.̞ɣa], augment *[a.guˈmən], carns *[ˈka.rəns], triomfs *[tɾiˈoɱ̞.fus]). Així 

mateix, s’han detectat canvis de sil·labificació en alguns casos per l’elisió de 

segments, amb pèrdua o simplificació de constituents sil·làbics (fet cabdal 
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*[ˌfe̞ː .kabˈdal] per [ˌfek.kəbˈdaɫ]/[ˌfet.kəbˈdaɫ], fluid *[ˈfluj] per [ˈfɫujt], Paraguai 

*[pa.ɾaˈwaj] per [pə.ɾəˈɣwaj], triomfs *[tɾiˈom̞s]/[dɾi|ˈufs] per [tɾiˈoɱfs], set-cents 

dos *[ˈseɾ̞.sen̞ˌdo̞s] per [sɛˌts͡enzˈðos], texts *[ˈtek̞sː] per [ˈtekst͡s], carn *[ˈkaːn] per 

[ˈkarn], gasoils *[gaˈsoj̞s] per [gəˈzɔjɫs], cabells *[kaˈβe̞ː ts͡] per [kəˈβɛʎʃ], gasoil 

*[kaˈsol̞] per [gəˈzɔjɫ]). 

4. Respecte als diftongs/triftongs, es detecten principalment canvis de timbre 

vocàlics que no alteren la sil·labificació: <ai> *[ˈej̞, ej̞] per [ˈaj, əj] (naips 

*[ˈnej̞ps], aigüera *[ej̞ˈgwe.̞la]); *[ˈiw] per [ˈɛw, ˈew] (deu *[ˈdiw], Déu *[ˈdiw]); 

*[ˈwa, ˈwə] per [ˈwɛ] (freqüència *[fɾe̞̍ kwan.sja], *[fɾe̞̍ kwən.sja]); *[we]̞ per [ˈwi] 

(pingüí *[ˈpiŋ.gwe]̞); *[ˈwə] per [ˈwɔ] (quota *[ˈkwə.tə]); *[jo̞w] per [ˈjɛw] (creieu 

*[ˈkle.̞jow̞]). Ara bé, també és molt habitual l’allargament d’un diftong amb una 

semivocal breu final, ja que en xinès les vocals mitjanes apareixen només en 

diftongs o triftongs: *[ˈjow̞] per [ˈjɔ, ˈjo]  (ioga *[ˈjow̞.ga], io-io *[ˈjow̞.jow̞]); *[ˈwej̞] 

per [ˈwe] (aigüera *[aj|ˈgwej̞.ɹa]); *[ˈwow̞] per [ˈwɔ, ˈwo] (quota *[ˈkwow̞.ta], aquós 

*[aˈkwow̞s]) . 

5. Addicionalment, s’han detectat casos d’adaptació amb pèrdua d’un segment que 

comporta el pas de diftong a vocal o de triftong a diftong (dijous *[diˈʒus] per 

[diˈʒɔws], aigua *[ˈaj.ɣo]̞ per [ˈaj.ɣwə], freqüència *[fɾe̞̍ kun.sja] per 

[fɾəˈkwɛn.sjə]; creueu *[kɾuˈew̞] per [kɾəˈwɛw] i creieu *[kɾe̞̍ iw] per [kɾəˈjɛw]). 

A més, hi ha casos de resil·labificació de constituents en diftongs/triftongs (reial 

*[ɾej̞|ˈal] per [rəˈjaɫ], creueu *[kɾewˈew] per [kɾəˈwɛw]) i, més habitualment, 

realitzacions hiàtiques (pingüí *[piŋ.guˈi] per [piŋˈgwi], riure *[ˈɾi.u.lə] per 

[ˈriw.ɾə], argüiu *[ar.guˈiw] per [ərˈɣwiw]. Més rarament, diftonguen alguns hiats 

(influir *[iɱˈflwi] per [iɱ.fɫuˈi]).
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La tercera hipòtesi de partida era la següent: 

Hipòtesi 3: Una anàlisi contrastiva de l’estructura sil·làbica del català i del xinès 

estàndards i de les implicacions segmentals més rellevants ajudarà a preveure els 

possibles problemes de la pronunciació del català per part dels aprenents sinòfons i a 

trobar solucions factibles per millorar la qualitat de comunicació. 

Com s’ha mostrat abans, la majoria dels errors que han presentat els informants 

sinòfons havien estat prevists en les hipòtesis de partida. La comparació i el contrast 

de les pronunciacions de les quatre llengües ens han ajudat a trobar les següents 

estratègies de millora: 

1. Pel que fa als errors relatius a la no realització d’algunes consonants i vocals ([ɲ, 

ʎ, ɾ, b, d, g, z, ʃ, ʒ, d͡z, t͡ʃ, dʒ͡], [ɛ, e, ɔ, o]), pot fer-se referència a:  

a) l’L1 (xinès) ([nj, lj] per [ɲ, ʎ]; /p, t, k/ en posicions intervocàliques no 

emfatitzades per [b, d, g]; [ɕ, ʂ] per [ʃ], [ʐ] per [ʒ], [t͡ɕ, ʈ͡ʂ] per [tʃ͡] i /t͡s, t͡ɕ/ʈ͡ʂ/ 

[dz͡, d͡ʑ/ɖ͡ʐ] intervocàliques en posicions no emfatitzades per [d͡z, d͡ʒ]; <ei> [ej̞] 

per [e], <ou> [ow̞] per [o] i /a/ [ɛ]̞ per [ɛ]); 

b) l’L2 (anglès) ([z, ʃ, ʒ, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ], [g.z, k.s], /t/ [ɾ] de l’anglès americà per [ɾ], i 

a [ɔː, ɒ, æ] de l’anglès britànic per [o, ɔ, ɛ]). 

La referència a l’anglès també pot servir per practicar la pronunciació d’alguns 

diftongs/triftongs (com [juː] per [ju], [jɒ] per [jɔ], [jɔː] per [jo], [ɪə] per [jə], [wiː] 

per [wi], [wɒ] per [wɔ], [wɔː] per [wo], [ʊə] per [wə], [wɪ, we, weɪ] per [we], 

[əʊ] per [əw], [ɔɪ] per [oj], [jəʊ] per [jəw]); obertures complexes ([p/b/k/g/f] + 

[l]), i codes simples/complexes ([p, b, t, d, k, g, f (v), m, l, s, z, ʃ, ʒ, tʃ͡, s, t͡s], [ps], 
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[ks], [kst], [fs], [ns], [js], [ws], [jp(s)], [jt(s)], [jk(s)], [jɫ], [wt(s)], [wk(s)], [wɫ], 

[wst], [wn], [wm], [ɫp], [ɫ(t)], [ɫk(s)], [ɫf(s)], [ɫs], [ɫʃ], [ɫm], [ɱf(s)], [sp(s)], 

[st(s)], [sk(s)]).  

2. La referència a l’espanyol també pot servir per practicar la pronunciació del català 

d’alguns diftongs/triftongs presents en les dues llengües ([ew], [we], [ju] ([iw]), 

[jo], [wi] ([uj]), [oj]).  

7.2 Valoració del marc teòric utilitzat 

Hem dut a terme l’estudi basant-nos en l’anàlisi contrastiva i, en especial, en l’anàlisi 

basada en els errors (veg., entre altres, Lado 1957, Santos Gargallo 1993), i hem 

treballat especialment a partir de les nocions d’interllengua i de transferència 

lingüística (veg., entre altres, Selinker 1972, Corder 1981, Gass & Selinker 

32008/1994). Aquestes teories ens han estat útils des de les perspectives següents: 

1. Un estudi contrastiu sino-català de les pronunciacions ens ha ajudat a preveure i 

explicar una bona part dels problemes de pronunciació per part dels aprenents 

sinòfons. Hem confirmat que la majoria dels problemes prevists en el tercer capítol 

s’han presentat en les pronúncies recollides dels informants sinòfons.  

2. L’anàlisi d’errors s’ha fet servir, d’una banda, per verificar les previsions 

realitzades durant l’estudi contrastiu, i de l’altra, per localitzar els errors que no 

poden preveure’s basant-se només en la metodologia contrastiva. Cal destacar que 

hem detectat alguns tipus d’errors que no havíem previst, però que tot i així es 

presenten amb freqüència en la part pràctica. Els principals són els següents: a) la 

ultracorrecció de [ɫ, ʎ] per [ɾ/r/ɹ/ɻ] i d’oclusives sordes per sonores, entre altres; 

b) algunes alteracions de diftongs i triftongs per pèrdua de segments, 
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resil·labificació de la semivocal en obertura o hiatització d’alguns grups existents 

en xinès; c) adaptacions d’algunes consonants desconegudes en xinès amb canvi 

de sil·labificació; d) canvis d’accentuació, e) confusió entre fricatives i africades, i 

f) canvi de durada de segments. Tots aquests problemes poden trobar una solució 

satisfactòria si partim del contrast entre la pronunciació del xinès/anglès/espanyol 

i la del català. D’aquesta manera, els professors podran anar corregint les 

pronunciacions dels futurs aprenents xinesos des de la primera classe amb èmfasi 

en aquests tipus de problemes detectats. 

3. En general, l’aprenentatge dels sinòfons s’adiu amb la teoria d’interllengua: és un 

procés dinàmic caracteritzat per la reducció de tipus i freqüència d’errors. Els 

informants de nivell comparativament més alt presenten menys problemes per 

pronunciar els sons que no existeixen en xinès (/b, d, g/ i /ɾ, r/, entre altres), 

menys canvis de timbre vocàlic i de resil·labificació de diftongs/triftongs, etc. A 

més, cal assenyalar que hem detectat alguns problemes que es poden presentar 

durant tot el procés d’interllengua, com ara: manca d’aproximantització, 

lateralització o aproximantització de les ròtiques, ensordiment de 

fricatives/africades alveolars i manca d’assimilació en contextos de contacte. 

Tanmateix, els aprenents de nivell més baix presenten més variants incorrectes per 

a un mateix so o un mateix problema. Per posar un exemple esmentem 

l’assimilació de sonoritat obligatòria i l’assimilació de mode d’articulació optativa 

en el cas de /d/ en el mot admirar [əm.miˈɾa] ([əd.miˈɾa]): els informants de nivell 

alt han realitzat les pronúncies *[θ.m] i [d.m] per <dm>, mentre que els de nivell 

mitjà han realitzat *[m, l.m] i [d.m], i els de nivell baix, *[th.m, t|m, ɾ.m, s.m] i 

[d.m]. Això també passa en els canvis de lloc d’articulació relatius a [ʒ, ʃ] en 

obertura: els informants de nivell baix les han realitzat com a *[ʈʂ͡/t͡ɕ/d͡ʑ/ʐ/ɖ͡ʐ, 
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ʈʂ͡h/tɕ͡h/s/ɕ], mentre que els de nivell alt com a *[ʈʂ͡/ɖʐ͡, s/ɕ]. 

7.3 Aportacions més destacades i perspectives de futur 

Aquesta tesi s’ha plantejat com un estudi de la pronunciació del català en aspectes 

segmentals i relatius a l’estructura sil·làbica per part dels estudiants xinesos que parlen 

el xinès estàndard (mandarí), a partir de l’anàlisi contrastiva i prenent com a 

referència no només el xinès estàndard (L1 per als aprenents) sinó també altres 

llengües que han pogut aprendre abans del català (previsiblement anglès com a L2 i 

espanyol com a L3). És el primer treball que aborda de manera global els problemes 

d’aprenentatge del català que presenten els aprenents sinòfons, amb la finalitat de 

trobar solucions pràctiques per facilitar el procés d’adquisició i de perfeccionament de 

la pronunciació de la llengua catalana.  

Hem detectat tota una sèrie de problemes prevists en les hipòtesis inicials a partir de 

les teories d’estudi contrastiu, l’anàlisi d’errors i la interllengua, per als quals hem 

proposat solucions pràctiques detallades de correcció atenent, seguint el mètode 

proposat per Kenworthy (1987) i Julià-Muné (2005), a una gradació estratègica de 

prioritat (prioritat alta, si afecten fortament la intel·ligibilitat o indiquen accents 

estrangers notables; prioritat baixa, si són problemes que no afecten la intel·ligibilitat 

o indiquen pronúncies massa col·loquials o vulgars, i atenció esporàdica, si són 

imprecisions que només indiquen pronúncies habituals i poc acurades). Cal destacar 

com a aportació important de l’estudi el fet que no tots els problemes detectats en la 

part pràctica es preveuen suficientment amb les teories d’estudi contrastiu, l’anàlisi 

d’errors i la interllengua.  

En general, hem comprovat que l’adquisició d’un so o d’un grup de sons no existents 
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en xinès no garanteix la superació completa dels errors relatius a aquest so, sinó que 

poden cometre’ls durant tot el procés d’interllengua, malgrat la tendència de 

freqüència cada cop més baixa, i fins i tot causar un nou problema, com ara la 

ultracorrecció. Per tot això, proposem que es presti una atenció especial als següents 

factors: 

1. Importància de la correcció persistent durant tot el procés d’aprenentatge. La mala 

pronunciació de sons no existents en xinès s’ha presentat persistentment en 

informants de tots els nivells. Així, malgrat que els informants de nivell alt saben 

distingir les oclusives sordes i sonores, poden cometre l’error d’ensordiment en 

algunes circumstàncies, com ara en el cas de paraules llargues o amb una part 

complexa: com que es concentren bastant en les síl·labes darreres o les codes 

complexes, no acaben d’articular les oclusives amb prou cura (bicicleta 

*[pi.siˈkle.̞ta] per [bi.siˈkɫɛ.tə], Casa Batlló *[ˈka.sa.paˈjo]̞ per [ˈka.zə.βəʎˈʎo], 

dorms *[ˈtom̞s] per [ˈdɔrms], gasoils *[kaˈsoj̞s] per [gəˈzɔjɫs]).  

2. Ultracorrecció. Aquest és un tipus d’error habitual en els estudiants xinesos abans 

de dominar la pronunciació del català, fins i tot en l’etapa de nivell de suficiència; 

per exemple:  

a) substitució de les laterals [l, ʎ] per una ròtica *[ɾ/r] o una aproximant *[ɻ] 

(juliol *[ʒu.ɾiˈol̞], col *[ˈko̞r], Casa Batlló *[ˈka.sa.baˈtɾo]̞), llei *[ˈrej̞], glaça 

*[ˈpɻa.sa], molt *[ˈmoɻ̞t]); la bategant [ɾ] per la vibrant *[r] (zero *[ˈts͡e.̞ro]̞); 

b) substitució de les oclusives sordes [p, t, k] per les sonores o aproximants *[b, 

β, d, ð, g, ɣ] (pot *[ˈbo̞t], paper *[paˈβer̞], tretze *[ˈdɾe.̞θe]̞, dit petit 

*[ˌdit͡s|paˈ2ðiːth], cavalls *[gaˈβajs], bicicleta *[pi.siˈɣle.̞ta]); 

c) substitució del diftong [aj] per *[e]̞ (naips *[ˈnep̞hs] per [ˈnajps]), i 
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d) canvis de timbre vocàlic de les vocals altes o baixa: *[e]̞ per [i] (triangle 

*[tɾe̞̍ aŋ.gla]), *[ˈo, ̍ ʊ] per [ˈu] (dilluns *[diˈjo̞ŋs], iogurt *[juˈɣʊɾ]), *[ˈæ, ̍ e]̞ per 

[ˈa] (camp *[ˈkhæmp], Eixample *[eˈsem̞.pla]). 

La ultracorrecció, causada per la transferència de l’L1, mereix atenció especial, i 

els estudiants xinesos poden corregir-lo si arriben a ser conscients de les 

correccions excessives aplicades.  

3. Importància de l’atenció i de la correcció intensiva en l’etapa inicial. Les 

característiques que presenten alguns informants de nivell comparativament més 

alt del català que altres no sempre impliquen que pronunciïn millor que els de 

nivell més baix, perquè la qualitat de pronunciació és un aspecte independent en 

cert grau de la capacitat lingüística general: hi ha persones que poden parlar amb 

fluïdesa i escriure correctament però presenten un accent molt notable en la 

pronunciació. Hi ha alguns errors que cometen, per culpa de la transferència del 

xinès, tant els informants de nivell baix com els de nivell alt, o fins i tot només els 

de nivell alt (però no els de nivell mitjà), com ara les obertures <tj> *[t͡ɕ] per 

[dʒ͡] (informant 18) i <g> *[k, g] per [ʒ] (inf. 4, 17); les codes *[ts͡] per [ps, ks] 

(informants 8, 9, 10, 16, 18, 19); la diftongació de la vocal mitjana alta anterior 

[ˈe] en *[ˈej̞, ej̞, ˈje]̞ (informants 9, 10, 18); la monoftongació de [ˈwɛ] en *[ˈu] 

(freqüència *[fɾe̞̍ kun.sja], informant 16), i el diftong <ai> realitzat *[ˈej̞/ej̞, ej̞] 

en comptes de [ˈaj, əj] (informants 2, 16), entre altres. Els aprenents de nivell baix 

produeixen errors perquè encara no dominen bé la pronunciació del català. Els de 

nivell alt, malgrat que dominen la pronunciació correcta, no poden evitar la 

transferència del xinès d’alguns trets, ja que aquesta és la llengua que parlen cada 

dia amb els seus familiars. També és possible que el motiu sigui que no van tenir 
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ningú que els corregís amb detall la pronunciació quan van començar a estudiar 

espanyol o català després. Aquesta darrera observació és important, perquè la 

correcció de la pronunciació d’una llengua estrangera s’ha de fer com més aviat 

possible (des del primer dia de l’aprenentatge) i no deixar que els errors es 

fossilitzin, ja que si no, costarà molt més corregir-la un cop interioritzada la 

pronunciació incorrecta. 

Per acabar, assenyalem que, després de comparar els problemes de pronunciació 

detectats amb els prevists, hem descobert que alguns errors prevists inicialment no 

han aparegut en l’estudi pràctic. Així, els canvis dels diftongs i triftongs *[aj] per [ɛj], 

*[ˈaj.u] per [ɛw], *[waj] per [wɛ], *[ˈɑw.i] per [ɔj], *[ˈow̞.i] per [oj], *[ɑw] per [ɔw], 

*[jɑw] per [jɔ], *[ˈu.ɑw] per [wɔ], *[ow̞] per [əw], *[ˈu.i] per [uj], *[ˈje.̞u] per [jɛw], 

*[ˈwaj.u] per [wɛw] i *[jow̞/jow̞] per [jəw] no apareixen en les nostres dades. Això no 

vol dir, però, que no siguin possibles aquestes pronúncies en altres estudiants, sobretot 

si tenim en compte que les pronúncies previstes han estat establertes a partir de la 

hipòtesi que els estudiants coneixen la pronunciació correcta. Els informants que hem 

entrevistat no són conscients de la distinció entre vocals mitjanes alta i baixa, ni de la 

neutralització de <a, e, o> àtones, ni de la sil·labificació dels triftongs <ieu, ueu> 

[jɛw/jəw, wɛw]; per tant, cometen els errors sistemàtics de /ɛ, e/ tòniques 

neutralitzades com a *[e]̞, /ɔ, o/ tòniques neutralitzades com a *[o]̞, <a, e> àtones 

pronunciades *[a, e]̞ en comptes de [ə], <o> àtona pronunciada *[o]̞ en comptes de 

[u] o divisió de triftongs entre l’obertura i el nucli (vocal + diftong). Tampoc no hem 

trobat els següents canvis amb previsible interferència del xinès: [ɛ] pronunciada *[aj], 

[ɛj] pronunciada *[aj], [ɔ] pronunciada *[ɑw], [o] pronunciada *[ow̞], [əw] 

pronunciada *[ow̞], [jɛw] pronunciada *[ˈje.̞u], [wɛw] pronunciada *[ˈwaj.u] i [jəw] 

pronunciada *[jow̞]. Per saber si són possibles aquestes pronúncies previstes, caldrà 
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observar la pronunciació dels futurs aprenents que ja coneguin la distinció entre vocals 

mitjanes i la neutralització del català estàndard i les regles de sil·labificació. De fet, la 

distinció entre vocals mitjanes és el primer cavall de batalla i la part més difícil de 

dominar per als sinòfons; però per aconseguir un bon accent cal prestar atenció, des 

de l’inici, als altres aspectes apuntats al llarg d’aquest estudi i a altres que, 

previsiblement, descobriran futures investigacions (especialment en el camp dels 

aspectes suprasegmentals relatius al to i l’entonació, no estudiats en la present tesi).
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ANNEX I RESUM DE LES EXPLICACIONS DELS PROBLEMES DETECTATS 

Aspectes segmentals 

Nivell 

de 

català 

Gradació de 

l’error 
Paraules enquestades 

Explicació de 

l’error 
Metodologia didàctica 

1. Canvi de lloc d’articulació 
1.1. Nasals 

a) Coda /ɲ/ > [n, ŋ] 

(Informants 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19); 

b) Obertura /ɲ/ > [n]  

(Inf. 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18) 

 

B, M, 

A 

 

 

B, A 

 

 

A 

a) anys ([ˈantʃ͡]), juny ([ˈʒun]), 

xampany ([ʃamǀˈbaŋ]),  

anys ([ˈaŋʃ]); 

b) nyic-nyac ([nikˈnak]),  

tenyir ([te̞̍ 2niɾ]); 

Interferència de 

l’L1 

Articular [n] i palatalitzar-la: 

disposar els òrgans articulatoris 

com per pronunciar [n] i dir [j]. 

Confusió de nasals 

alveolar i velar en coda:  

a) /n/ [n, ɲ] després de 

<u, a, o> > [ŋ]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 19); 

b) [ŋ] > [n]  

(Inf. 10, 12, 14); 

c) Coda /m/ [m, ɱ] >  

[n, ŋ] (Inf. 1, 5, 7, 10, 13, 

14, 16, 17, 18) 

 

 

B, M, 

A 

 

 

 

 

B, M 

 

B, M, 

A 

 

 

 

 

 

A 

a) dilluns ([diˈʝuŋs]), 

França ([ˈfɾaŋ.sa]),  

onze ([ˈuŋ.dz͡ə]), ponx ([ˈpuŋʃ]),  

taronja ([taˈroŋ̞.d͡ʒɐ]); 

b) sang ([ˈsan]); 

c) vam ([ˈban]), dorms 

([ˈdo̞ɾns]),  

triomf ([ˈtɾjoŋ̞]), triomfs ([ˈtɾjoŋ̞]) 

a) [n]: Referència a [ˈan, ˈun] del 

xinès, i a [ˈɔ:n, ˈɒn] de l’anglès 

britànic. 

b) [ŋ]: Referència a l’ortografia 

de <ng> en xinès. 

c) /m/: Referència a l’anglès: 

farm. 

Obertura/coda /ɲ/ > [nj] 

(Inf. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 

12, 13, 18) 

 

B, M, 

A 

 

B 

nyic-nyac ([ˈnjikǀˈnjak]),  

pinya ([ˈbi.njə]);  

juny ([ˈdʒ͡unj]),  

xampany ([tʃ͡em̞ˈbanj]) 

Suficient amb una n palatalitzada 

([nj]). 

1.2. a) Coda /s, ʃ/ [ʃ] > [s, s ̫ː , B, M,  a) Elx ([ˈeʎ̞s]), Elx ([ˈel̞s ̫ː ]), Interf. L1 [ʃ, tʃ͡]: Referència a l’anglès: 
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Fricatives/africades 

prepalatals 

t͡s] (V. A.4.2)  

(Inf. 2, 5, 9, 11, 12, 14, 

16, 17, 18); 

b) Obertura <tx> [tʃ͡] > 

[ts͡, s]  

(Inf. 2, 6, 11, 14, 16); 

c) Obertura <(i)x> [ʃ] > 

[ts͡, s] (V. A.4.2)  

(Inf. 14, 15, 16, 18) 

A 

 

 

 

B, M, 

A 

 

 

M, A 

 

 

A 

Elx ([ˈel̞t͡s]), ponx ([ˈpon̞t͡s]),  

guerx ([ˈgeɾ̞t͡s]); 

b) txetxè ([t͡se̞̍ t͡se]̞), txec 

([ˈt͡sek̞]),  

txetxè ([se̞̍ se]̞); 

c) elxà ([el̞ˈt͡sa]);  

Eixample ([e̞̍ sim.plə]),  

elxà ([el̞ˈsa]) 

Welsh, trip, shop, o bé fer [ɕ, t͡ɕ] 

del xinès i endarrerir el predors 

lingual cap a la zona prepalatal, o 

fer [ʂ, ʈʂ͡] del xinès i evitar la 

rotacització estenent endavant 

l’àpex de la llengua. 

Obertura [s] > [ɕ]  

(Inf. 17) 
A A addicció ([a.dikˈɕjõ̞n]) Interf. L1 

Referència positiva a [s] del 

xinès. 

Seqüències consonàntiques 

<x> [k.s, g.z] > [k.ʃ]  

(V. A.3.2) (Inf. 2, 8) 

B A 
auxili ([ˈawkˈʃi.ɾi]),  

exempt ([ek̞ˈʃampt]) 
Interf. L1 Referència a l’anglès. 

a) Obertura [ʒ] > 

[ʈ͡ʂ, t͡ɕ] (V. A.3.3, A.4.2) 

(Inf. 4, 5, 6, 16); 

b) Obertura [ʒ] >  

[dʑ͡, ʐ, ɖ͡ʐ] (V. A.4.2)  

(Inf. 2, 5, 6, 18) 

c) Obertura [dʒ͡] > [t͡ɕ]  

(V. A.3.3) (Inf. 18) 

 

B, A 

 

B, A 

 

 

A 

 

 

 

B 

a) juny ([ˈʈ͡ʂun]), 

dijous ([diˈʈ͡ʂow̞s]); 

juny ([ˈ2t͡ɕʉn]), dijous 

([diˈt͡ɕjow̞s]); 

b) juliol ([dʑ͡uˈljo̞l]),  

dijous ([diˈdʑ͡ow̞s]);  

dijous ([diːˈʐow̞s]);  

diumenge ([diwˈmen̞.ɖ͡ʐə]); 

c) platja ([ˈpla.t͡ɕa]) 

Interf. L1 

[ʒ]: Referència a [ʒ] de l’anglès, 

o bé articular [ʐ] del xinès i 

evitar la rotacització. 

[dʒ͡]: Referència a l’anglès. 
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a) Obertura <x> [ʃ] > 

[ʈʂ͡h, t͡ɕh, ʂ, ɕ] (V. A.4.2)  

(Inf. 1, 2, 4, 6, 17); 

b) Coda /s, ʃ/ [ʃ, ʒ] >  

[ɕ, ʈ͡ʂh, tɕ͡] (V. A.4.2)  

(Inf. 2, 4, 5, 6, 15); 

c) Obertura <tx> [tʃ͡] > 

[tɕ͡h] (Inf. 1, 4) 

 

 

B, A 

 

 

B, M 

 

 

B 

 

 

 

B 

a) anxova ([anˈʈ͡ʂho.̞2fa]); 

carxofa ([kaɾˈt͡ɕho.̞fɐ]);  

xampú ([ˈʂam.bu]),  

anxova ([anˈʂo.̞va]);  

Eixample ([ej̞ˈɕam.bla]),  

elxà ([eʎ̞ˈɕa]), paixtu ([bajˈt͡ɕu]); 

b) cavalls ([kaˈpaɕ]), peix 

([ˈpeɕ̞]),  

Caixmir ([ˈkajɕ|mi]),  

cavalls ([kaˈpaɕ]);  

anys ([ˈanʈ͡ʂh]); Elx ([ˈeʎ̞t͡ɕ]); 

c) gaspatxo ([kasˈpa.t͡ɕho]̞),  

txetxè ([t͡ɕhe̞̍ t͡ɕhe]̞) 

Interf. L1 Referència a l’anglès. 

2. Canvi de mode d’articulació 2.1. Laterals 

a) Despalatalització 

d’obertura/coda [ʎ]:  

> [l] normal o curta  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 14, 15, 16, 

17); 

b) Obertura/coda [ʎ] > 

[ʝ, ʒ] (V. A.2.5, 8.4)  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 13, 15, 18); 

c) Obertura [ʎ] > [ʐ] 

 (Inf. 12) 

 

 

B, M, 

A 

 

 

B, M, 

A 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

A 

a) enllaç ([ənˈlas]), coll ([ˈko̞l]); 

b) faldilla ([falˈdi.ʝa]);  

Casa Batlló ([ˈka.sa.paˈdʒ͡o]̞); 

c) llengua ([ˈʐəŋ.gwɐ]) 

Interf. L1, L3 

[ʎ]: Articular [l] i palatalitzar-la 

([lj]): disposar els òrgans 

articulatoris com per pronunciar 

[l] i dir [j]. 

a) Coda [ɫ] > [d] abans 

d’oclusiva (Inf. 4, 17);  

b) Codes [l, ʎ] > [n, ŋ]  

(Inf. 1, 5, 9, 12); 

c) Coda [ɫ] > [w] (Inf. 4) 

B, A 

 

B, M 

 

B 

 

 

A 

a) alvocat ([ad.bo̞̍ kat]);  

b) molt ([ˈmon̞t]), vals ([ˈpaːnt͡s]),  

vals ([ˈbaŋt͡s]),  

vermell ([vəɾˈmen̞]); 

c) films ([ˈfiwms]) 

[ɫ]: Referència a l’anglès 
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Deslateralització 

d’obertura/coda [ʎ]: > [j] 

(> [j] curta per 

diftongació amb <e>; > 

[ɥ] per monoftongació de 

[ju])  

(Inf. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19) 

 

 

B, M, 

A 

 

 

B 

faldilla ([falˈdi.ja]),  

cavalls ([kaˈvajs]),  

cabells ([kaˈvej̞s]),  

dilluns ([diˈ2ɥus]) 

[ʎ]: Articular [l] i palatalitzar-la 

([lj]). 

Coda /ʎ, l/ [ʎ] > [lj]  

(Inf. 8, 11) 
B B 

vermell ([beɾ̞ˈmel̞j]), coll ([ˈko̞lj]), 

Elx ([ˈel̞jʃ]) 

Suficient amb una [l] 

palatalitzada. 

2.2. Manca d’aproximantització: 

a) [β] > [b] (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); 

b) [ð] > [d] (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); 

c) [ɣ] > [g] (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18) 

 

 

B, M, 

A 

 

 

B 

a) alvocat ([al.bo̞̍ kaːth]), 

abril ([aˈbɾil]); 

b) set-cents dos 

([ˌset̞.3sənt͡sǀˈdos̞]),  

catedral ([ˈka.te̞̩ dɾal]); 

c) agost ([aˈgos̞t]) 

Interf. L1 Allargar i suavitzar l’articulació. 

2.3. Ròtiques: 

a) Lateralització d’obertura/coda /ɾ, r/ > [l]  

(Inf. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 19); 

b) Afebliment d’obertura [r] > [ɾ]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 19); 

c) Aproximantització d’obertura/coda /ɾ, r/ > [ɹ, ɹ,̥ 

ɻ] (Inf. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19); 

d) Coda /ɾ/ > [d] (Inf. 10) 

 

 

B, M, 

A 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

A 

a) sagrada ([saˈgla.da]),  

etcètera ([et̞h|ˈse.̞de.̞la]),  

la Rambla ([laˈlam.bla]),  

morts ([ˈmol̞t]), cor ([ˈko̞l]); 

b) riure ([ˈɾiw.ɾe]̞), serra 

([ˈse.̞ɾa]), 

Israel ([iz.ɾaˈel̞]); 

c) bolígraf ([bo̞̍ li.gɹaf]),  

fred terrible ([ˌfɾet̞|taˈɹi.ble]̞), 

març ([ˈmanɹs]), cor ([ˈko̞ɹ]); 

triomfs ([th͡ɹe̥ ̞̍ oɱfs]); 

Interf. L1, L2 

[ɾ]: Referència a l’anglès americà 

o a l’espanyol; 

[r]: Articular amb més esforç. 
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riure ([ˈɻiw.ɻe]̞), surf ([ˈsuɻf]),  

dimarts ([diˈ2maɻs]),  

carn ([ˈkaɻn]), dorms ([ˈdo̞ɻms]); 

d) argüiu ([adˈgwiw]) 

2.4. Transferència de [v] de l’anglès: 

a) <v, b> /b/ > [v] (> [w] per transferència del 

xinès) (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 18); 

b) <p> /p/ > [v] (Inf. 16) 

 

B, M, 

A 

 

A 

 

 

A 

a) novembre ([no̞̍ vəm.bɾə]), 

verbs ([ˈvɛrps]); vals ([ˈwals]), 

cabells ([kaˈvel̞s]),  

cabra ([ˈka.2vɾa]), 

b) pou ([ˈvow̞]) 

Interf. L2 

a) Referència a l’ortografia de 

/b/. 

b) Referència a [p]. 

2.5. Transferència de [ʝ] del castellà: 

a) Obertura inicial o intervocàlica [ʒ] > [ʝ] (Inf. 1); 

b) Obertura/coda [j] > [ʝ]  

(Inf. 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 18) 

 

B 

B, M, 

A 

 

A 

a) dijous ([diˈʝunts͡]), joc ([ˈʝok̞]); 

b) io-io ([ˈʝu.ʝu]), noi ([ˈnoʝ̞]), 

noia ([ˈno.̞ʝa]) 

Interf. L3 

[ʒ]: Referència a [ʒ] de l’anglès, 

o articular [ʐ] del xinès i evitar la 

rotacització. 

2.6. Semivocals:  

Codes [j, w] > [n] (Inf. 7, 17) 
B, A A 

aigüera ([ənˈgwe.̞ɾa]);  

creueu ([kɾe̞̍ βen̝], [ˈkɾe.̞wen̞]) 
Interf. L1 Referència a l’anglès. 

2.7. Oclusius i seqüència consonàntica: 

a) Coda /t, d/ [t/k, b (d)] > [l] (Inf. 6, 14); 

Coda <d> [m (d)] > [l, s] (pel pas de [ð] i 

d’ensordiment) (Inf. 8, 15); 

b) Coda /d/ [t] > [n] (Inf. 5); 

c) <x> [g.z] > [x.s, g.dʒ͡] amb ensordiment  

(Inf. 9, 18) 

 

B, M 

B, M 

 

B 

B, A 

 

 

A 

a) fet cabdal ([ˌfel̞|kabˈdal]),  

advocat ([al.vo̞ˈkat]),  

admirar ([al.miˈɾa]); 

admirar ([as.miˈ2ɾa]); 

b) fred terrible ([ˌfɾen̞.te̞̍ ri.pla]) 

c) examen ([ex̞ˈsa.mən]);  

exempt ([eg̞ˈdʒ͡em̞t]),  

exempts ([eg̞ˈd͡ʒem̞ts͡]) 

Interf. L1, L3 

Pronunciar /k, b, m, t/ més 

lentament i allargar-los. 

Referència a l’anglès: example. 

3. Ensordiment 

3.1. Oclusives/aproximants: 

a) /b/: [b, β] > [p]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18); 

b) /d/: [d, ð] > [t] (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 15, 16, 18); 

c) /g/: [g, ɣ] > [k] (> [kh], V. A.7.1) (Inf. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 

 

 

B, M, 

A 

 

 

A 

a) van ([ˈpan]), 

Casa Batlló ([ˈka.sa.padˈʝo]̞); 

b) desdir ([tes̞ˈti]),  

quadre ([ˈkwa.tɾa]); 

c) gaspatxo ([kasˈpa.tɕ͡ho]̞), 

set gegants ([ˌset̞ǀˈdʒ͡e.̞kant͡sh]), 

gats ([ˈkhæt͡s]) 

Interf. L1 

Referència a /b, d, g/ 

intervocàliques de l’anglès, o bé a 

[b, d, g] del xinès per 

sonorització de /p, t, k/ en 

posicions intervocàliques no 

emfatitzades. 
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3.2. Fricativa/africada alveolars i seqüència 

consonàntica: 

a) Obertures [z, d͡z] > [s, ts͡] (V. A.4.1 i A.5.1)  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18); 

b) <x> [g.z] > [k.s, x.s, k.ʃ] (V. A.1.2) (Inf. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19) 

 

 

B, M, 

A 

 

 

A 

a) zero ([ˈse.̞2ɾu]), 

mosaic ([mo̞̍ sajk]),  

zero ([ˈt͡se.̞ro]̞), onze ([ˈo̞n.t͡sa]), 

catorze ([kaˈtoɾ̞.t͡sa]);  

dotze ([ˈdo.̞sɐ]), dotze ([ˈdo.̞t͡sa]); 

b) examen ([ek̞ˈsa.mən]),  

exempt ([ek̞ˈsem̞t]),  

examen ([ex̞ˈsa.mən]), 

exempt ([ek̞ˈʃampt]) 

Interf. L1 o 

resultats 

coarticulatoris 

[z]: Referència a l’anglès. 

[d͡z]: Referència al xinès <z> 

[d͡z] per sonorització de /ts͡/ en 

posicions intervocàliques no 

emfatitzades; 

[g.z]: Referència a l’anglès. 

3.3. Fricativa/africada prepalatals (V. A.1.2): 

a) Obertura [ʒ] > [t͡ʃ, ʈ͡ʂ, tɕ͡, ʃ] (V. A.4.2)  

 (Inf. 4, 5, 6, 13, 16); 

b) Obertura <tj> [d͡ʒ] > [ʃ , tɕ͡] (V. A. 5.2)  

(Inf. 1, 18) 

 

B, M, 

A 

B, A 

 

 

A 

a) joier ([t͡ʃo̞̍ je]̞), 

dijous ([diˈʈ͡ʂow̞s]), 

juny ([ˈ2t͡ɕʉn]), joc ([ˈʃok̞]); 

b) platja ([ˈpla.ʃə]),  

platja ([ˈpla.t͡ɕa]) 

Interf. L1 

Referència a [ʒ, dʒ͡] de l’anglès, o 

bé a <r, zh>  

[ʐ, ɖ͡ʐ] del xinès ([ɖ͡ʐ] per 

sonorització de /ʈʂ͡/ en posicions 

intervocàliques no emfatitzades. 

3.4. Fricativa labiodental: 

<v> /b/ > [f] (pel pas de [v]) (Inf. 1) 
B A anxova ([anˈʈ͡ʂho.̞2fa]) Interf. L2, L1 Referència a l’ortografia de /b/. 

4. Africació de fricatives 

4.1. Africació intervocàlica o després de 

vocal/fricativa/nasal/líquida/oclusiva: 

a) Coda [s] > [t͡s] (Inf. 1, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 19); 

b) Obertura [ʒ] > [d͡ʒ, dʑ͡, ʈʂ͡, t͡ɕ] (V. A.3.3) (Inf. 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); 

c) Coda /ʃ/ [ʒ] > [dʒ͡] (Inf. 19) 

 

 

B, M, 

A 

B, M, 

A 

 

A 

 

 

A 

a) aquós ([aˈkwot̞͡s]), 

golfs ([ˈgol̞ft͡s]), temps 

([ˈthɛmt͡s]), vals ([ˈbalt͡s]), calbs 

([ˈkalpt͡s]); 

b) dijous ([diˈ2dʒ͡ow̞s]),  

dijous ([diˈdʑ͡ow̞s]),  

dijous ([diˈʈ͡ʂow̞s]),  

dijous ([diˈt͡ɕjow̞s]),  

objectiu ([ob̞ˈd͡ʒek̞.thiw]); 

c) Caixmir ([kadʒ͡ˈ2miɾ]) 

Interf. L1/L2 o 

resultats 

coarticulatoris 

Evitar l’oclusió. 

4.2. Africació inicial o després de líquida/nasal: 

a) Coda [s] > [ts͡] (> [t͡sh], V. A.7.2)  

(Inf. 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19); 

 

 

 

 

 

 

a) gasoils ([gaˈsol̞t͡s]), 

març ([ˈmaɾt͡s]), 

carns ([ˈkaːnt͡s], [ˈkaɾt͡sh]); 
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b) Obertura [z] > [d͡z, ts͡] (V. A.3.2)  

(Inf. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19); 

c) Obertura [ʒ] > [d͡ʒ, dʑ͡, ɖʐ͡, t͡ʃ, tɕ͡, ʈʂ͡]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19); 

d) Obertura [ʃ] > [tʃ͡, tɕ͡h, ʈʂ͡h, t͡s] (Inf. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); 

e) Coda [ʃ] > [tʃ͡, ts͡, tɕ͡]  

(Inf. 2, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19); 

f) Coda /s, ʃ/ [ʃ] > [t͡ʃ, ts͡, ʈʂ͡h, t͡ɕ] (Inf. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 

 

B, M, 

A 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

E 

b) zero ([ˈd͡ze.̞ɾu], [ˈt͡se.̞ro]̞),  

catorze ([kaˈtoɾ̞.d͡zə], 

[kaˈto̞ɾ.t͡sa]),  

onze ([ˈuŋ.d͡zə], [ˈon̞.t͡sa]); 

c) gener ([d͡ʒaˈneɾ̞]),  

juny ([ˈdʑ͡yn], [ˈ2t͡ɕʉn], [ˈʈ͡ʂun]), 

diumenge ([djuˈmeɲ̞.dʒ͡ɐ], 

[diwˈmen̞.ɖ͡ʐə]), joier ([t͡ʃo̞̍ je]̞); 

d) xampú ([t͡ʃamˈpu]), 

elxà ([el̞ˈt͡ʃa], [el̞ˈt͡sa]),  

carxofa ([kaɾˈt͡ʃo.̞fa], kaɾˈt͡ɕho.̞fɐ]), 

anxova ([anˈt͡ʃo.̞va], 

[anˈʈ͡ʂho.̞2fa]); 

e) guerx ([ˈke̞ː t͡ʃ], [ˈgeɾ̞t͡s]), 

Elx ([ˈel̞t͡s], [ˈel̞t͡ʃ], [ˈeʎ̞t͡ɕ]); 

f) anys ([ˈant͡ʃ], [ˈant͡s], [ˈanʈ͡ʂh], 

[ˈant͡ɕ]), ponx ([ˈpoŋ̞t͡s]) 

5. Desafricació 

5.1. Africades alveolars: 

a) Obertura <tz> [d͡z] > [s, z] (V. A.3.2)  

(Inf. 1, 2, 7, 9, 11, 12, 16) 

b) Obertura <tc, ts> [ts͡] > [s, sː, z, t̬͡s]  

(Inf. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16) 

c) Coda final <ds> [ts͡] > [z, s, ʃ] (V. A.8.4)  

(Inf. 1, 3, 9, 11, 12, 17) (V. B.3.1); 

d) Coda no final <ds> [ts͡] > [s] (V. B.3.1) 

(Inf. 2, 3, 4, 8, 10, 13, 15, 16, 18) 

 

 

 

B, M, 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

E 

a) dotze ([ˈdo.̞sɐ]), 

tretze ([dɾe̞̍ se]̞), dotze ([ˈdo.̞za]); 

b) set-cents dos ([se̞̍ sen̞sˌdo̞s]),  

etcètera ([esˈse.̞te.̞ɾa]),  

potser ([puˈse]̞), tse-tse ([ˈse|̞se]̞), 

etcètera ([e̞̍ ze.̞ðɾa]),  

etcètera ([e̞̍ t̬͡se.̞dəɾa]); 

c) fluids ([fɾuˈiz]), fluids 

([fɾuˈis]),  

fluids ([ˈfɾujʃ]); 

d) adscriure ([asˈkɾiw.ɾa]) 

Interf. L1,  

L3,  

L2 

[d͡z]: Referència al xinès <z> 

[d͡z] per sonorització de /ts͡/ en 

posicions intervocàliques no 

emfatitzades; o bé a [dz͡] de 

l’anglès. 

[t͡s]: Referència al xinès. 

5.2. Africades prepalatals: 

a) Obertura <tx> [t͡ʃ] > [ʃ, s] (V. A.1.2)  

 

B, M 

 

 

a) txetxè ([ʃe̞̍ ʃe]̞), 

cotxes ([ˈko.̞ʃes̞]), 
Interf. L3 

Referència a l’ortografia de [tʃ͡, 

dʒ͡]. 
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(Inf. 2, 5, 8, 9, 11); 

b) Obertura <tj> [d͡ʒ] > [ʃ, ʒ] (V. A.3.3)  

(Inf. 1, 2, 3, 7, 12); 

c) Coda <g> [dʒ͡, t͡ʃ] > [ʃ, ʒ] (V. A.3.3)  

(Inf. 9, 10, 12, 14, 16) 

 

B, M,  

 

B, M, 

A 

A 

 

 

E 

gaspatxo ([gasˈpa.ʃo]̞);  

txetxè ([se̞̍ se]̞); 

b) platja ([ˈpla.ʃə]),  

platja ([ˈpla.ʒa]); 

c) migtemps ([miʃˈtem̞s]),  

migdia ([ˈmiʃ.di.a]),  

migdia ([ˈmiʒ.di.a]) 

6. Pronúncia paragràfica 

6.1. Transferència de [θ, ð] del castellà: 

a) <c, ç, z, tz> [s, z, dz͡] > [θ]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15); 

b) Coda /d/ [d, m (d), t] > [θ, ð] (Inf. 6, 8, 16) 

 

B, M 

 

B, A 

 

 

A 

a) cera ([ˈθe.̞ɾa]), 

glaça ([ˈgɾa.θɐ]), 

zero ([ˈθɛ.2ɾo]̞), dotze ([ˈ2do̞.θe]̞); 

b) adjectiu ([aθ.xek̞ˈtiw]),  

admirar ([aθ.miˈlaɻ]),  

fluid ([fɾuˈ2ið]) 

Interf. L3 
Referència a l’ortografia de /s, z, 

d͡z/. 

6.2. Vacil·lació en la pronúncia de <g, j>: 

a) Obertura <g> [ʒ] > [k, g] (Inf. 4, 17); 

b) Coda <g> [tʃ͡, dʒ͡] > [k, g] (Inf. 1, 2, 3, 6, 11); 

c) Obertura <g, j> [ʒ] > [x, χ] (Inf. 1, 2, 4, 5, 6, 8) 

 

B, A 

B, M 

B 

 

A 

a) gener ([ˈke.̞neɾ̞]), 

diumenge ([diwˈməŋ.ga]); 

b) migtemps ([mikˈtem̞]),  

migdia ([migˈdi.a]); 
c) diumenge ([di.juˈməŋ.xe]̞),  

taronja ([taˈɾoŋ̞.xa]);  

objectiu ([op̞ˈχe.̞tiw]) 

Interf. L1, L3 Referència a /ʒ, t͡ʃ, dʒ͡/. 

6.3. Coda <ç> [s] > [k, kh] (Inf. 4, 5, 8) B A març ([ˈ2maːk]), braç ([ˈbɾakh]) Interf. L3 Referència a /s/. 

6.4. Oclusives en coda: 

a) Coda <d> [k] ([t]) > [d] (Inf. 17); 

b) Coda <b> [p] > [b, bː, bˑ] (Inf. 7, 12, 18); 

c) Coda <d> [t] > [t,̬ t ̬ˑ ] (Inf. 7) 

 

A 

B, M, 

A 

B 

 

A 

 

B 

a) adquirir ([ad.kiˈ2ɾi]);  

b) calb ([ˈkalb]), calbs ([ˈkalbːs]),  

calb ([ˈkalbˑ]); 

c) fluid ([ˈflujt]̬),  

adscriure ([at ̬ˑ s|ˈkɾi.uːˑ.ɾə]) 

Interf. L2 Referència a [k, p, t]. 

7. Aspiració 

7.1. Oclusives: 

a) [p] > [ph] (Inf. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 15, 18); 

b) [t] > [th] (Inf. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

 

B, M, 

A 

 

 

B 

a) xampú ([ʃamˈphu]), 

Casp ([ˈkasph]); 

b) text ([ˈthek̞st]),  

Interf. L1 
Referència a /p, t, k/ de 

l’espanyol evitant l’aspiració. 
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14, 15, 16, 17, 18); 

c) [k] > [kh] (Inf. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 

18) 

alvocat ([al.vo̞̍ gath]); 

c) camp ([ˈkhaph]), xoc ([ˈʃo̞kh]) 

7.2. Fricativa/africades: 

a) Codes [s, ts͡] > [ts͡h] (Inf. 2, 4, 12) 

b) Obertura/coda [ʃ] > [ʈʂ͡h, t͡ɕh] 

 (V. A.1.2, A.4.2) (Inf. 1, 4); 

c) Obertura [t͡ʃ] > [t͡ɕh] (V. A.1.2) (Inf. 1, 4) 

 

B, M 

 

B 

B 

 

 

B 

a) carns ([ˈkaɾt͡sh]), gats 

([ˈkat͡sh]); 

b) anxova ([anˈʈ͡ʂho.̞2fa]),  

carxofa ([kaɾˈt͡ɕho.̞fɐ]),  

anys ([ˈanʈ͡ʂh]); 

c) txetxè ([t͡ɕhe̞̍ t͡ɕhe]̞) 

Interf. L1 Evitar l’aspiració. 

8. Ultracorrecció 

8.1. Substitució d’oclusives sordes per sonores en 

obertures de síl·labes inicials o tòniques/de sonora 

per aproximant: 

a) [p] > [b, β, b]̞ (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17); 

b) [t] > [d, ð] (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 19); 

c) [k] > [g, ɣ] (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 16, 17); 

d) [g] > [ɣ] (Inf. 10) 

 

 

 

B, M, 

A 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

A 

a) pot ([ˈbot̞]), 

xampany ([ʃamˈbaɲ]), 

pel·lícula ([be̞̍ li.ku.lə]);  

paper ([paˈβer̞]);  

tapes ([taˈ2ba̞s]); 

b) tretze ([ˈdɾe.̞θe]̞),  

triangle ([driˈaŋ.glə]);  

dit petit ([ˌdits͡|paˈ2ðiːth]); 

c) cavalls ([gaˈβajs]),  

cotxes ([ˈgo.̞t͡ʃes̞]);  

bicicleta ([pi.siˈɣle.̞ta]); 

d) gats ([ˈɣat͡s]) 

Interf. L1 

a-c) Referència a fonemes /p, t, 

k/, i articular amb més esforç. 

d) Pronunciar amb més esforç. 

8.2. Substitució de laterals per ròtica/aproximant, de 

bategant per vibrant o d’oclusiu per bategant: 

a) Obertura/coda [ɫ] > [ɾ, r]  

(Inf. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18); 

Obertura/coda [ɫ] > [ɻ] (Inf. 3, 16); 

b) [ʎ] > [ɾ, r] en obertura (pel pas de [l], V. A.2.1) 

(Inf. 3, 6, 9, 17); 

c) [ɾ] > [r] en obertura simples/complexa  

(Inf. 1, 3, 4, 8, 11); 

 

B, M, 

A 

 

 

 

B, A 

 

B, M 

 

 

A 

a) juliol ([ʒu.ɾiˈol̞]), 

classe ([ˈkɾa.sa]), 

Israel ([iz.ɾaˈeɾ̞]), elxà ([ˈɛɾ.ʃa]), 

col ([ˈko̞r]); 

glaça ([ˈpɻa.sa]), molt ([ˈmoɻ̞t]); 

b) Casa Batlló ([ˈka.sa.baˈtɾo]̞),  

porta ulleres ([ˌpoɾ̞.ta.uˈɾe.̞ɾas]), 

llei ([ˈrej̞]); 

c) zero ([ˈts͡e.̞ro]̞),  

Interf. L1, L2 

a-b) Referència a fonemes  

/l, ʎ/. 

c) Referència al fonema /ɾ/. 

d) Referència a l’ortografia de /t͡s, 

m/. 
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d) /t, d/ [t, m (d)] > [ɾ] (Inf. 2, 3, 11)  

B, M 

fred terrible ([ˈfret̞|taˌri.βla]), 

croquetes ([kro̞̍ ke.̞ðas]); 

d) set-cents dos ([ˈseɾ̞.sen̞ˌdos̞]),  

adscriure ([aɾsˈkɾiw.lə]),  

admirar ([aɾ.miˈɾal]) 

8.3. Substitució de fricativa/africada alveolars sordes 

per les sonores, o de la alveolar per la prepalatal: 

a) Obertura [s] > [z, θ] (Inf. 1, 12); 

b) Coda /s/ [s, z/r] > [ʃ] (Inf. 3, 17); 

c) Obertura [t͡s] > [dz͡] (Inf. 18) 

d) Coda <ds> [ts͡] > [z] (V. A.5.1) (Inf. 9) 

 

 

B, M 

B, A 

A 

B 

 

 

A 

a) serra ([ˈzɛn.ra]), cera 

([ˈzɛ|ra]), 

segle ([ˈθe.̞ɣɾɐ]); 

b) cuirs ([ˈkwiʃ]), Israel 

([iʃ.ɾaˈe]̞); 

c) etcètera ([e̞̍ d͡ze.̞tɾa]) 

d) fluids ([fɾuˈiz]) 

Interf. L1, L2 

Transferència positiva a  

/s, t͡s/ del xinès per evitar la 

ultracorrecció. 

8.4. Altres: 

a) Obertura [j] > [ʒ, dʒ͡] (Inf. 13, 14, 18); 

b) Obertura [n] > [ɲ] (Inf. 4); 

c) Obertura [w] > [β] (Inf. 17);  

d) Obertura [f] > [v] (Inf. 10)  

 

M, A 

B 

A 

B 

 

 

A 

a) joier ([ʒuˈʒe]̞), ioga 

([ˈd͡ʒo.̞ɣa]); 

b) tenir ([te̞̍ ɲiɾ]); 

c) creueu ([kɾe̞̍ βen̝]); 

d) faldilla ([valˈdi.ʝa]) 

Interf. L1, L3 
Referència positiva al xinès per 

evitar la transferència. 

9. Canvis de durada de 

consonants 

9.1. Reducció de durada: 

a) [p, β, d, ð, k, ɣ, ɾ, w] en obertura simple o 

complexa  

(Inf. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19); 

b) [p, t, d, k, g, s, ɾ, l, m, n, ɲ, ŋ, j, w] en coda  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19) 

 

 

B, M, 

A 

 

 

B 

a) Paraguai ([pa.ɾaˈɣwaj]), 

aprovar ([a.βɾuˈβaɾ]), 

platja ([ˈpla.d͡ʒa]),  

droga ([ˈdɾɔ.ɣa]), 

catedral ([ka.te̞̍ ðɾal]),  

compres ([ˈkom.blas]),  

aigua ([ˈaj.ɣwa]), arbre 

([ˈ2al.bɾa]), 

adquirir ([a.kiˈɾi]),  

quota ([ˈbwo.̞ta]); 

b) Casp ([ˈkasp]), vot ([ˈbot̞]),  

set gegants ([ˌsed̞|ʒeg̞ˈgants͡]), 

Interf. L1 
Articular més lentament els sons 

reduïts. 
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txec ([ˈtʃ͡ek̞]), cor ([ˈko̞ɹ]), 

augment ([awgˈmen̞]),  

Casps ([ˈkasps]),  

transport ([tɾansˈpo̞ɾ]),  

fet cabdal ([ˌfet̞.kapˈtal]),  

setembre ([se̞̍ təm.bɾa]),  

segment ([ˈseg̞.mãn]),  

concret ([kuŋˈkɾet̞h]),  

remei ([re̞̍ mej̞]),  

creieu ([ˈkɾe.̞jəw]) 

9.2. Allargament: 

a) [b, β, t, d, ð, k, ɣ, f, s, ʃ, n, ɲ, m, l, j] en obertura  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14); 

b) [p, t, d, g, f, s, ŋ, j, w] en coda  

(Inf. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16); 

c) [t, d] en obertura (Inf. 3, 10, 12, 13, 16, 18) 

 

 

B, M, 

A 

 

B, M 

 

B, M, A 

 

E 

a) blat ([ˈbːlat]), 

Bíblia ([ˈbib.bli.a]), 

quota ([ˈkwɔt.ta]),  

etcètera ([et̞ˈt͡se.̞ðe.̞ɾa]),  

adequat ([ad.daˈkaːts]),  

adscriure ([a.dəskˈkɾiw.ɾə]), 

 set gegants ([ˌsed̞|ʒeg̞ˈgants͡]),  

fluid ([ˈfːlwiːth]),  

etcètera ([esˈse.̞te.̞ɾa]),  

baixa ([ˈ4baʃ.ʃa]),  

finestra ([finˈnes̞.tɾa]),  

tenyir ([təɲˈɲiɾ]),  

examen ([egˈzam.mən]), 

l’Alhambra ([lalˈlam.bɾa]),  

dèieu ([ˈdej̞.jew̞]); 

b) naps ([ˈnapːs]),  

calbs ([ˈkalbːs]), calb ([ˈkalbˑ]),  

advocat ([adˑ.po̞ˈkat]),  

augment ([awgˑˈmənt]),  

surfs ([ˈsurfːs]), texts ([ˈtek̞sː]), 

Interf. L1 
Millorar la fluïdesa; pronunciar 

més breu els sons allargats. 



Annex I Resum de les explicacions dels problemas detectats 

240 

 

banc ([ˈbaŋːkh]), rauc ([ˈrawːk]) 

mosaic ([mo̞̍ sajːk]); 

c) set-cents dos ([set̞ˈt͡sen̞ts͡|ˌdo̞s]);  

adjectiu ([adˈdʒ͡ek̞.tiw]),  

set gegants ([ˌsed̞.d͡ʒe̞̍ gants͡]) 

10. Vocals 

10.1. Manca de 

distinció entre  

/e/ - /ɛ/ 

a) [ˈɛ] > [ˈe,̞ ˈe̞ː ]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19); 

b) [ˈɛ] > [ˈe, ˈe]̝ 

(Inf. 1, 7, 10, 16, 17);  

c) [ˈe] > [ˈɛ]  

(Inf. 1, 5, 6, 8, 10, 11, 17) 

 

B, M, 

A 

 

B, A 

 

B, M, 

A 

 

 

 

A 

a) deu ([ˈdew̞]), cera ([ˈse̞ː ɾa]);  
b) creueu ([kɾewˈew]),  

vermell ([ˈpel̞.mej]),  

creueu ([kɾe̞̍ βen̝]); 

c) temps ([ˈtɛms]), text ([ˈtɛkst]) Interf. L1, L3 

[e]: Referència a <ei> [ej̞] del 

xinès, o bé a [eɪ] de l’anglès, tot 

evitant la diftongació. 

[ɛ]: Referència a <a> [ɛ]̞ del 

xinès, que es presenta en context 

limitat (entre [j] i [n]), o bé a [æ] 

de l’anglès. 
[ˈe] > [ˈe,̞ ˈe̞ː ]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19) 

 

B, M, 

A 

 

B 
Déu ([ˈdew̞]), febrer ([fe̞̍ βɾe̞ː ]) 

10.2. Manca de 

distinció entre  

/o/ - /ɔ/ 

a) [ˈɔ] > [ˈo,̞ ˈo̞ː ]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19); 

b) [ˈɔ] > [ˈo, ˈo]̝  

(Inf. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 15, 

16, 17, 19) 

 

 

B, M, 

A 

 

 

A 

a) dona ([ˈdo.̞na]), 

morts ([ˈmo̞ː t͡s]); 

b) quota ([ˈkwo.ta]),  

troca ([ˈdɾo.1ka]), porc ([ˈpoɾ̝k]) 
Interf. L1, L3 

Referència a <ou> [ow̞] i <ao> 

[ɑw] del xinès, tot evitant la 

diftongació, o bé a [ɔ:, ɒ] de 

l’anglès britànic. 
[ˈo] > [ˈo̞, ˈo̞ː , ˈo̝]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19) 

 

B, M, 

A 

 

B 

dóna ([ˈdo.̞na]),  

troncs ([ˈtɾo̞ː ŋks]),  

diftong ([difˈtoŋ̝]) 

10.3. No pronunciació de la vocal neutra [ə]:   dimecres ([diˈme.̞kɾas]),  Interf. L3 Referència a <e> [ə] del xinès: 



Annex I Resum de les explicacions dels problemas detectats 

241 

<e, a> [ə] > [a, aː, ɐ]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19) 

B, M, 

A 

B abril ([aˈβɾil]);  

addicció ([aː.dikˈsjo]̞),  

onze ([ˈo̞ŋ.3ðaːŋ]),  

agost ([aˈgo̞st]), signe ([ˈsig.nɐ]) 

al·lòfon i pronúncia feble de [ɤ] 

entre dos nasals, o bé a [ə] de 

l’anglès britànic. 

10.4. Pronúncia paragràfica: 

a) <e> [ə] > [e,̞ ɛ, e, e,̝ e̞ː ] (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); 

b) <o> [u] > [o̞, ɔ, o, o̝] (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); 

c) <a> [ə] > [a] (Inf. 4) 

 

 

B, M, 

A 

 

 

B 

a) diumenge ([diwˈmeɲ̞.dʒ͡e]̞), 

febrer ([fɛˈβɾɛl]),  

creueu ([kɾewˈew]),  

remei ([re̝̍ mej̞]),  

pregunta ([pɾe̞ː ˈɣun.ta]),  

riure ([ˈriw.ɾej̞]); 

b) advocat ([ad.vo̞̍ kat]),  

obscur ([ɔpsˈkul]),  

Montcada ([moŋˈka.ða]),  

Montcada ([moŋ̝tˈka.ða]); 

c) abril ([aˈβril]), dona ([ˈdo̞.na]) 

Interf. L1, L3 

Referència a l’ortografia de  

/ə, u/. És una qüestió de nivell de 

la llengua, de prioritat baixa o 

atenció esporàdica, atès que 

coincideix amb el cat. occidental. 

10.5. Obertura: 

a) [ˈɛ, ˈe] > [ˈa, ˈɐ, ˈæ]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16); 

b) [i, ˈi] > [e,̞ ˈe,̞ ˈe] (Inf. 1, 2, 5, 6, 17, 11); 

 c) [ˈu] > [ˈo,̞ ˈo, ˈʊ] (Inf. 6, 8, 16); 

d) <o> [u] > [a, ɐ] (Inf. 5, 6, 8) 

 

B, M, 

A 

 

B, M 

B, A 

B 

 

 

 

A 

a) Elx ([ˈalks]), 

migtemps ([mikˈtamps]),  

divendres ([diːˈbɐn.dɾɐs]), 

set-cents dos ([se̞̍ sɐnts͡ˌdos̞]),  

segle ([ˈsæ.gla]); 

b) triangle ([tɾe̞̍ aŋ.gla]),  

pingüí ([ˈpiŋ.gwe]̞),  

nyic-nyac ([ˈnjekˌnjak]),  

films ([ˈfen̞ts͡]); 

c) dilluns ([diˈjoŋ̞s]),  

dilluns ([diˈjons]),  

iogurt ([juˈɣʊɾ]); 

d) octubre ([akˈtum.2bɾan]), 

objectiu ([ɐb.dʒ͡ek̞ˈtiw]) 

Interf. L1, L2, 

ultracorrecció 
Referència a /e, ɛ, i, u/. 



Annex I Resum de les explicacions dels problemas detectats 

242 

 

10.6. Tancament: 

a) [ˈo, ˈɔ] > [ˈu, ˈuː] (Inf. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 19) 

b) [ˈa] > [ˈæ, ˈe,̞ ˈɛ, ˈɐ] (Inf. 1, 2, 4, 10, 11, 14, 16); 

<a> [ə] > [e,̞ e] (Inf. 6, 11); 

c) <e> [ə] > [i] (Inf. 1, 5, 10, 14, 16);  

d) [ˈe, ˈɛ] > [ˈi] (Inf. 1, 2, 7, 8) 

 

 

B, M, 

(A) 

 

 

B 

 

 

 

A 

a) io-io ([ˈʝu.ʝu]), col ([ˈkul]), 

tomba ([ˈtum.ba]),  

taronja ([taˈɾuŋ.dʒ͡a]),  

compres ([ˈguːm.bɾas]); 

b) gats ([ˈkhæt͡s]),  

camp ([ˈkhæmp]),  

platja ([ˈplɐ.dʒ͡a]); maig 

([ˈmet̞͡ʃ]),  

maig ([ˈmɛjç]);  

xampany ([tʃ͡em̞ˈbanj]),  

adjectiu ([e.d͡ʒek̞ˈtiw]); 

c) desembre ([diˈsem̞.bɾa]); 

d) deu ([ˈdiw]), Déu ([ˈdiw]) 

Interf. L1, L2, 

L3 o 

ultracorrecció 

Referència a fonemes  

/o, ɔ, a, e, ɛ, ə/. 

10.7. Neutralització: [ˈe, ˈɛ, ˈɔ] > [ˈə]  

(Inf. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17) 

B, M, 

A 
A 

setembre ([se̞̍ təm.2bɾa]),  

freqüència ([fɾe̞̍ kwən.θja]),  

guerx ([ˈgwəɾɕ]), quota 

([ˈkwə.tə]) 

Interf. L1 
Referència a fonemes  

/e, ɛ, ɔ/. 

11.8. Avançament: [ˈu] > [ˈy] (Inf. 6) B A juny ([ˈd͡ʑyn]), surf ([ˈsyɾf]) Interf. L1 Referència a [u]. 

10.9. Canvi de durada: 

a) Allargament de /a, ɛ, i, u, o/ (Inf. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19); 

b) Allargament <e, a> [ə] > [e̞ː , aː]  

(Inf. 2, 4, 5, 6, 8, 17); 

c) Allargament de [ˈo, ˈɔ] > [ˈo̞ː, ˈuː]  

(Inf. 2, 7, 8, 11, 13, 14, 19);  

Allargament de [ˈɛ, ˈe]: > [ˈe̞ː ]  

(Inf. 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18); 

d) Reducció de durada de [ə] final (Inf. 4, 14) 

 

B, M, 

A 

 

B, A 

 

B, M, 

A 

 

 

 

 

 

 

 

B 

a) pot gastar ([ˌpo̞t|gasˈtaːɾ]), 

fred terrible ([ˌfɾɛːt.te̞̍ ɾi.bɾe]̞),  

influir ([iɱ.fluˈiː]), fruit 

([ˈfɾuːth]), 

bicicleta ([biː.siˈgəle.̞ta]),  

molt ([ˈmoː]); 

b) creueu ([kɾe̞ː ˈwew̞]),  

addicció ([aː.dikˈsjo]̞); 

c) pot ([ˈpo̞ː th]),  

troncs ([ˈtɾo̞ː ŋks]);  

cera ([ˈse̞ː ɾa]),  

Interf. L1, L2 
Pronunciar més curtes les vocals 

allargades i més llarga la reduïda. 
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B, M concret ([ko̞ŋǀˈkɾe̞ː th]); 

d) arbre ([ˈaɾǀbɾə]) 

B. Aspectes sil·làbics 

Nivell 

de 

català 

Gradacióde 

l’error 
Paraules enquestades 

Explicació de 

l’error 
Metodologia didàctica 

1. Adaptació de sons en 

obertura/coda 

1.1. Adaptació de sons en obertura/coda: 

a) Obertura [r] > [le,̞ dɾ, ðɾ] (Inf. 2, 11, 12, 13); 

b) Obertura [ɲ] > [nj] (Inf. 11); 

c) Coda [ɲ] > [ni, jn] (Inf. 1, 7, 15, 18); 

d) Cosa [ʎ] > [i] (Inf. 2); 

e) Codes complexes [ps, fs, ks] > [t͡s, ts͡, tɕ͡]  

(Inf. 10, 17, 18); 

f)  Coda [p] > [t] abans de [t] (Inf. 9) 

 

B, M 

M 

B, M, 

A 

B 

B, A 

B 

 

 

A 

a) rauc ([le̞̍ awk]),  

remei ([dɾe̞̍ mej̞]),  

Israel ([isˈdɾa.eɫ̞]),  

serra ([ˈsə.ðɾa]); 

b) nyic-nyac ([ˈɲik|ˈnjaːk]); 

c) juny ([ˈʒu.ni]), juny 

([ˈdʒ͡ujn]); 

d) cabells ([kɐˈpa.is]); 

e) naps ([ˈnat͡s]), bufs ([ˈbut͡s]), 

calcs ([ˈkat͡s]), llargs ([ˈjat͡ɕ]); 

f) dissabte ([diˈsat.ta]) 

Interf. L1 

Articular /ɾ/ amb més esforç. 

Referència a /ɲ, ʎ/. 

Referència a l’anglès. 

1.2. Metàtesi: 

a) Coda [st] > [ts͡] (Inf. 5, 10, 12, 14); 

b) <xt> [ʃ.t] > [tʃ͡, tɕ͡] (Inf. 6, 14, 15, 17, 18, 19); 

c) Coda <x> [ks] > [sk] (Inf. 8) 

B, M 

B, M, 

A 

B 

 

A 

a) faust ([ˈflawt͡s]); 

b) paixtu ([pajˈt͡ʃu]),  

paixtu ([bajˈt͡ɕu]); 

c) texts ([ˈtes̞kts͡]) 

Interf. L1 Articular amb més cura. 

1.3. [ˈʎu] > [ˈy, ˈɨ] (pel pas de monoftongació de 

[ˈju]) (Inf. 1, 6, 7, 12) 
B, M A 

dilluns ([diˈyns]), dilluns 

([tiˈɨns]) 
Interf. L1 

Disposar els òrgans articulatòris 

com per pronunciar la [l] i dir 

[ju] lentament. 

1.4. Resil·labificació de sons en obertura  

(Inf. 1, 6, 7, 8, 9, 11, 16) 

B, M, 

A 
A 

l’Alhambra ([lal|ˈam.bɾa]);  

joier ([ʒoj̞|ˈ2e]̞), reial ([ɾej̞|ˈal]), 

dèieu ([dej̞|ˈew̞]);  

creueu ([kɾewˈew]),  

creueu ([kɾew̞ˈew̞]) 

Interf. L1 
Posar [l, j, w] a les darreres 

síl·labes. 

2. Pronúncia paragràfica 
2.1. Manca d’elisió de /ɾ/ final (tant si es realitza 

com a [ɾ], [l] o com a [ɻ])  

 

B, M, 

 

B 

gener ([dʒ͡aˈneɾ̞]),  

febrer ([fɛˈβɾɛl]),  
Interf. L1, L3 Elidir /ɾ/. 
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(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 

18) 

A desdir ([des̞ˈdiɻ]) 

2.2. Codes complexes 

Simplificació incorrecta  

(V. B.3) (Inf. 1, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 13, 15, 17, 18, 19) 

B, M, 

A 

 

A 

 

dimarts ([diˈma:t͡s]),  

morts ([ˈ2mo̞ː t]), morts ([ˈmoɻ̞t]), 

morts ([ˈmol̞t]), camp ([ˈkhaph]),  

 set gegants ([ˌsed̞.ʒe̞̍ ɣant]),  

set gegants ([ˌsed̞.ʒe̞̍ ɣant]),  

Montcada ([mwot̞ˈka.ða]),  

exempt ([ek̞ˈ2sem̞p]),  

exempt ([eˈʃamːp]),  

exempt ([ej̞ˈzɛpt]),  

exempts ([ej̞ˈzɛpt͡s]),  

molt ([ˈmo̞ː t]) 

Interf. L1, L2 

Simplificació de grups <rts, nt, 

nts, ncs, mp, mps, mpts, lt> a 

[ɾs, n/ŋ, ns, ŋs, m, ms, ms, l] 

Manca de simplificació  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19) 

 

B, M, 

A 

 

B 

morts ([ˈmor̞t͡s]),  

quant ([ˈkwant]),  

segment ([sɐgˈ2men̞t͡s]),  

Montcada ([muŋts͡ˈka.ða]),  

Montcada ([mo̞ŋtˈka.də]),  

guants ([ˈkwant͡s]), 

troncs ([ˈtɾoŋ̞ks]),  

camp ([ˈkamp]),  

migtemps ([midʒ͡ˈdem̞ps]), 

exempts ([e̞̍ sem̞pt͡s]),  

exempts ([ek̞ˈsem̞ps]),  

exempts ([akˈsem̞t͡s]),  

molt ([ˈmol̞t]) 

2.3. Vacil·lació en la 

pronúncia de 

<x, ix; ig> (V. A.1.2) 

a) Obertura <(i)x> [ʃ] > 

[k.ʃ, k.s, g.z, k.tɕ͡h] 

(Inf. 1, 2, 4, 5, 11, 16, 19); 

 

B, M, 

A 

 

 

 

a) Eixample ([ek̞ˈʃam.pla]), 

elxà ([alkˈʃa]),  

Eixample ([ek̞ˈsam.blə]), 

Interf. L1, L3 

Referència a l’ortografia de  

/ʃ, ʒ, tʃ͡/. 

Referència a [k.s, g.z] de l’anglès: 
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b) Coda <ix> [ʃ, ʒ] > 

[jdz͡, ˈiʃ, iʒ] 

(Inf. 7, 11, 13, 15) 

c) Coda <x> [ʃ] > [ks, 

kt͡s, kʃ] (Inf. 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 11, 14, 16); 

Coda <x> [ks] > [s] 

(Inf. 2); 

d) Seqüències 

consonàntiques <x> 

[g.z] > [s, ʃ, z, ʈ͡ʂ, g.dʒ͡] 

(Inf. 1, 4, 9, 10, 12, 13, 

14, 18); 

<x> [k.s, ks] > 

[s, ʃ, ɕ, tɕ͡h] (Inf. 1, 3, 8, 

10, 14, 16, 17, 18); 

e) Coda <ig> [tʃ͡] > 

[jt͡ʃ, jʃ, jʒ] 

(Inf. 2, 4, 5, 7, 9, 14); 

f) Coda <x> [ks] > [s] 

en cert context (Inf. 9, 11, 

12, 14, 17, 18) 

B, M 

 

 

B, M, 

A 

 

 

 

B, M, 

A 

 

 

 

 

 

 

B, M 

 

 

B, M, 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Eixample ([eŋ̞gˈzam.pla]),  

elxà ([ek̞ˈt͡ɕha]); 

b) Caixmir ([kajdz͡ˈmir]),  

paixtu ([paˈiʃ.tu]),  

Caixmir ([ka.iʒˈmi]) 

c) ponx ([ˈpuŋks]), Elx ([ˈel̞kt͡s]),  

ponx ([ˈpoŋ̞kʃ]); texts ([ˈthes̞ts͡]); 

d) exempts ([e̞̍ sem̞pts͡]), 

exempt ([əˈʃamt]),  

exempt ([ej̞ˈzɛpt]),  

exempt ([e̞̍ ʈ͡ʂem̞.tə]),  

exempt ([eg̞ˈdʒ͡em̞t]); 

explicar ([es̞.pliˈkaɾ]),  

auxili ([awˈʃi.li]),  

auxili ([aw.ɕiˈ2li]),  

auxili ([awˈt͡ɕhi.li]); 

e) maig ([ˈmej̞t͡ʃ]), maig 

([ˈmajʃ]), 

maig ([ˈ2mej̞ʒ]); 

f) explicar ([es̞.pliˈka]) 

boxing, taxi; example, exhaust. 

a) Obertura <ix> [ʃ] > 

[j.ɕ, j.ʃ] (Inf. 1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 13, 17, 18); 

b) Coda <ix> [ʃ, ʒ] >  

[js, jʃ, jʃ, jɕ, jʒ] (Inf. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

14, 15, 16, 17, 19) 

 

 

B, M, 

A 

 

 

B 

a) Eixample ([ej̞ˈɕam.bla]), 

baixa ([ˈpaj.ʃa]); 

b) peix ([ˈpej̞s]), paixtu 

([ˈpaj.ʃu]),  

peix ([ˈpej̞ʃ]),  

Caixmir ([ˈkajɕ|mi]), 

Caixmir ([kajʒˈmi]) 

Referència a l’ortografia de  

/ʃ, ʒ/ 
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2.4. <ue> [ˈɛ] > [uˈe,̞ uˈɛ, we,̞ ˈwə]  

(Inf. 1, 6, 8, 9, 11) 
B, M A 

guerx ([guˈeɾ̞ks]),  

guerx ([guˈɛɾʃ]),  

guerx ([ˈgweɾ̞ʃ]), guerx 

([ˈgwəɾɕ]) 

Interf. L1 Elidir [u] i fer referència a /ɛ/. 

2.5. <h> Ø > [x] (Inf. 2) B A 
l’Alhambra ([laˈxam.bɻa], 

[lalˈxam.bla]) 
Interf. L1, L2 Elidir [x]. 

3. Elisió de consonants 

3.1. Oclusius: 

a) /p, b, t, d, k, g/ en coda (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); 

b) /t, k, g/ en obertures simples o complexes  

(Inf. 11, 16, 17, 18, 19); 

c) [d] en certs contextos (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); 

d) [k] en certs contextos  

(V. B.2.3) (Inf. 6, 9, 11, 12, 17, 18)  

 

B, M, 

A 

 

 

A 

 

 

 

B 

a) naip ([ˈnaj]), verb ([ˈvəɻ]), 

Casa Batlló ([ˈka.sa.paˈjo̞]),  

fet cabdal ([ˌfe̞ː .kabˈdal]),  

setmana ([se̞̍ ma.na]),  

pot dir ([po̞ˈdiɾ]), fluid ([ˈfluj]), 

advocat ([ˌa.buˈgat͡s]),  

adscriure ([asˈkɾiw.ɾə]),  

adquirir ([a.kiˈɾiɾ]),  

objectiu ([op̞ˈχe.̞tiw]),  

mosaic ([muˈsaj]), llargs 

([ˈʎarsː]), exempt ([ej̞ˈzɛpt]),  

exempts ([ej̞ˈzɛpts͡]); 

b) paixtu ([ˈbej̞.ʃu]),  

creieu ([ɾe̞̍ jew̞]),  

pingüí ([piŋˈwi]), aigua 

([ˈaj.wa]); 

c) addicció ([a.dikˈsjo̞]); 

d) auxili ([awˈsi.li]) 

Interf. L1 

Per a la majoria dels casos, llevat 

dels de ròtica, pot fer-se 

referència a l’anglès per evitar 

l’elisió de consonants en coda. 

3.2. Líquids /ɾ, l/ en coda (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 

B, M, 

A 
A 

dorms ([ˈdom̞s]), carn ([ˈkaːn]),  

cuir ([ˈkuj]), juliol ([d͡ʒ͡uˈ2ljo]̞),  

golf ([ˈgo̞ːf]), gasoils ([gaˈsoj̞s]) 

3.3. Laterals [l, ʎ] en obertura/coda  

(Inf. 2, 8, 12, 13) 
B, M A 

faldilla ([falˈ2di.ə]), Elx ([ˈɛʃ]), 

cabells ([kaˈβe̞ː t͡s]) 
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3.4. Nasals [ɲ, n, ŋ, m, ɱ] en obertura/coda  

(Inf. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18) 

B, M, 

A 
A 

anxova ([aˈʃo̞.βa]),  

carns ([ˈgaɾts͡]),  

Montcada ([mwot̞ˈka.ða]),  

Montcada ([uŋˈka.ta]),  

compres ([ˈku.βɾas]),  

camp ([ˈkaːph]),  

exempt ([ej̞ˈzɛpt]),  

triomf ([dəɾe̞̍ uf]) 

3.5. Fricatives/africada: 

a) [f, s, z, ʃ] en coda (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); 

b) [s, t͡s] en certs contextos (Inf. 5, 8, 9, 10, 12, 14, 

16, 17, 18) 

B, M, 

A 

A 

 

B 

a) pufs ([ˈpus]), 

croquetes ([klo̞̍ ke.̞tɐ]),  

set-cents dos ([ˈseɾ̞.sen̞ˌdos̞]), 

ponx ([ˈpon̞]); 

b) posts ([ˈpo̞wts͡]), texts ([ˈtek̞sː]) 

3.6. Semivocals [j, w] en obertura/coda (Inf. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19) 

B, M, 

A 
A 

Reial ([re̞̍ al]), fruit ([ˈfɾut]),  

gasoil ([kaˈsol̞]), cofoi ([koˈ2fu]), 

freqüència ([fɾeǀ̞ˈken̞.si.a]),  

augment ([ˈa.gu.mənt]) 

4. Afegiment de consonants en 

coda 

a)  Fricativa [s] normal o curta després de /t/ en 

coda (Inf. 2, 7, 8, 13, 16); 

b) Nasals [m, n, ŋ] en coda  

(Inf. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 17, 19); 

c) [p, j, ɻ] en coda (Inf. 1, 14, 16, 17, 18, 19) 

B, M, 

A 
A 

a) Casa Batlló ([ˈka.za.bat͡s|ˈjo]̞),  

pot dir ([ˌ2pot̞͡sˈ2di]),  

pot dir ([po̞t͡sˈdiɾ]),  

adequat ([ad.daˈkaːts͡]); 

b) setembre ([se̞̍ tem̞.2bɾam]),  

octubre ([akˈtum.2bɾan]),  

març ([ˈmanɹs]), enllaç 

([eɲ̞ˈjaŋs]); 

c) setembre ([sep̞ˈtem̞.2ble]̞), 

cinquanta-quatre 

([siŋˌkwan.tajˈkwa.tɾa]),  

maig ([ˈmaɻt͡ʃ]) 

 

 

Interf. L1 

 

 

 

Interf. L3, L2 

Elidir els sons afegits. 
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5. Afegiment/elisió de vocals 

5.1. Afegiment 

Nuclis [ə, o,̞ u, i, a] a final 

de síl·labes tancades amb 

canvi de sil·labificació  

(Inf. 1, 4, 6, 12, 13, 17) 

B, M, 

A 

 

A 

calb ([ˈkal.bə]),  

exempt ([e̞̍ ʈʂ͡em̞.tə]),  

bolígraf ([bo̞̍ li.gɾa.fo]̞),  

augment ([ˈa.gu.mənt]),  

Casa Batlló ([ˈka.sa.baɾ.tiˈjo̞]), 

audaçment ([aw.da.saˈmen̞]) 

Interf. L1, L3 
Articular més ràpidament els sons 

abans de les vocals afegides. 

Nuclis [ə, i, u] curtes dins 

obertures/codes 

complexes amb canvi de 

sil·labificació (Inf. 4, 5, 6, 

9, 10, 11, 12, 13) 

B, M 
 

A 

cabra ([ˈga.bə.ɾa]),  

Àfrica ([ˈa.fə.ɾi.ga]),  

llargs ([ˈʝaɾ.gəs]),  

adscriure ([at|kiˈɾiw.ɾa]),  

droga ([duˈɾo.̞ɣa]) 

Nuclis [ə, e,̞ u, i] dins 

obertures/codes 

complexes amb canvi de 

sil·labificació (Inf. 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14) 

B, M 
 

A 

glaça ([kəˈla.sa]),  

adscriure ([aː.təsˈkɾiw.ɾe]̞),  

carn ([ˈka.rən]), carns 

([ˈkaɾ.nis]), 

dimarts ([diˈmaɾ.tes̞]),  

triomfs ([tɾiˈo̞ɱ.fus]) 

[ə] curta dins obertures 

complexes o a final de 

síl·laba tancada sense 

canvi de sil·labificació  

(Inf. 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 16, 18) 

B, M, 

A 

 

 

B 

blat ([ˈpəlat]), troncs ([ˈtəɾoŋ̞ks]),  

quadre ([ˈkwɐ.dələ]), 

prendre ([ˈplen̞.dəɾə]),  

segle ([ˈse.̞gəla]), grassa 

([gəɾaˈ2sɐ]), signe ([ˈsigə.2naːŋ]) 

5.2. Elisió/reducció de nuclis [ə, i, u] amb canvi de 

sil·labificació  

(Inf. 1, 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18) 

B, M, 

A 
A 

etcètera ([ek̞ˈsek̞.tɾa]),  

setembre ([ˈstem̞.bla]),  

adequat ([atˈkwɒt]),  

faldilla ([fal|ˈdiʝ]),  

creueu ([kɾuˈew̞]);  

bicicleta ([bisˈ2kɾe.̞tɐ]);  

Interf. L3, L2 Pronunciar més lentament. 
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etcètera ([e̞̍ se.̞dəɾa]),  

pel·lícula ([pe̞̍ ɾi.gulə]) 

Fenòmens 

de 

contacte 

6. Manca 

d’assimilació de 

sonoritat en coda 

(amb pausa entre 

mots/síl·labes) 

6.1. Manca d’assim. per a oclusives en coda: 

a) <dj, tg> [dʒ͡] > [tǀd͡ʒ, thǀdʒ͡]  

(Inf. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17); 

b) <tg> [g.g, d.g] > [t|g, thǀg, ts͡.g, ts͡|g] 

 (Inf. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18); 

c) <td> [d.d] > [tǀd, thǀd, t͡sǀd, ts͡.d, ts͡ǀd, ts͡.d]  

(Inf. 1, 2, 7, 8, 9, 13); 

d) <bd> [b.d] > [p|d] (Inf. 1, 6); 

e) <tll> [ʎ.ʎ] ([d.ʎ]) > [ts͡ǀj] (Inf. 8); 

f) <dm> [m.m] ([d.m]) > [t.m, th.m] (Inf. 1, 6); 

g) <gm> [g.m] > [k|m] (Inf. 6) 

 

B, M, 

A 

 

B, M, 

A 

 

B, M 

 

B 

B 

B 

B 

 

 

 

 

A 

a) adjectiu ([atǀd͡ʒek̞ˈtiw]),  

set gegants ([ˌset̞h|dʒ͡e̞̍ 2ɣants͡]); 

b) pot gastar ([ˌpo̞t|gasˈtaːɾ]),  

pot gastar ([ˌpo̞thǀgasˈtaɾ]),  

pot gastar ([ˌpo̞t͡s.gasˈdaɾ]), 

 pot gastar ([ˌpo̞t͡s|gasˈ2ta]); 

c) pot dir ([ˈpo̞t|di]),  

pot dir ([po̞th|ˈdiɾ]),  

pot dir ([po̞t͡sˈdiɾ]),  

pot dir ([ˌ2pot̞͡sˈ2di]); 

d) fet cabdal ([ˌfet̞.kap|ˈdal]); 

e) Casa Batlló ([ˈka.za.bat͡s|ˈjo]̞); 

f) admirar ([at.miˈɾaɾ]),  

admirar ([ath.miˈɾal]); 

g) augment ([awk|ˈmen̞t]) 
Interf. L1 

Evitar possibles intervals 

mitjançant l’augment de la 

velocitat d’elocució i avançar la 

sonoritat del 2n so. 
6.2. Manca d’assim. per a fricatives/africada: 

a) <fg> [v.ɣ] > [f.g, f|g, f.ɣ]  

(Inf. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18); 

b) <sd> [z.ð] > [s.d, s|d]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19); 

c) <çm> [z.m] > [s.m, θ.m]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18); 

d) <sr> [r, z.r] > [s.ɾ, s.r, s.l, s.dɾ, s.ɹ, ʃ.ɾ] 

(Inf. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19); 

e) <xm> [ʒ.m] > [ʃ.m, ʃ|m, ɕ|m] 

(Inf.1, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 18); 

f) <gd> [d͡ʒ.ð] > [tʃ͡.d, ʃ.d] (Inf. 3, 4, 5, 10, 18) 

 

B, M, 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B, A 

 

 

 

 

 

A 

a) Afganistan ([af.ga.nisˈtan], 

[af|ganˈnis.tan], [af.ɣa.nisˈtan]); 

b) desdir ([des̞ˈdi]),  

set-cents dos ([ˌse.̞ts͡ənsˈdos̞], 

[set̞ˈsənts͡|ˌdos̞]); 

c) audaçment ([ˌaw.dasˈmen̞t]), 

audaçment ([aw.daθˈmɐn]); 

d) Israel ([is.ɾaˈel̞]),  

Israel ([is.raˈi]), Israel ([is.laˈel̞]), 

Israel ([isˈdɾa.eɫ̞]),  

Israel ([is.ɹaˈeɫ̞]), Israel 

([iʃ.ɾaˈe]̞); 

e) Caixmir ([kaʃˈmi]),  
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Caixmir ([ˈkajʃ|miɾ]),  

Caixmir ([ˈkajɕ|mi]); 

f) migdia ([mit͡ʃˈdi.a]), 

migdia ([ˈmiʃ.di.a]) 

7. Manca 

d’assimilació de 

lloc d’articulació en 

coda 

7.1. Manca d’assim. per en coda /t, d/: 

a) <dq> [k.k] ([t.k]) > [t.k, d.k] (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17); 

b) <tb, dv> [b.b] ([d.b]) > [d.b] (Inf. 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19) 

 

 

B, M, 

A 

 

 

E 

a) adquirir ([at.kiˈɾiɾ]);  

b) futbol ([ˈfud.bol̞]),  

advocat ([ad.bo̞̍ kaːt]) 

Interf. L1 

Pronunciar /k, b/ més lentament 

i allargar-los. 

7.2. Manca d’assim. per en coda /l/: 

<lx> [ʎʃ] > [lʃ, lt͡ʃ]; <lx> [ʎ.ʃ] > [l.ʃ, l.t͡ʃ, l.ɕ] 

(Inf. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19) 

 

B, M, 

A 

 

B 

Elx ([ˈɛlʃ]), Elx ([ˈel̞t͡ʃ]),  

elxà ([alˈʃa]), elxà ([el̞ˈt͡ʃa]) 

Augmentar la velocitat d’elocució 

i avançar el lloc d’articulació del 

2n so. 

7.3. Manca d’assim. per en coda /n/: 

a) <nx> [ɲ.ʃ] > [n.ʃ, n.t͡ʃ, n|tʃ͡]  

(Inf. 3, 4, 9, 15, 17, 18); 

b) <nll> [ɲ.ʎ] > [n.j, n.ʝ]  

(Inf. 2, 8, 9, 10, 13, 17, 18); 

c) <ng> [ɲ.ʒ] > [n.dʒ͡] (Inf. 4, 9); 

d) <nc> [ŋ, ŋk] > [nːk] (Inf. 5) 

 

B, M, 

A 

B, A 

 

B 

B 

B 

a) anxova ([anˈʃo.̞va]), 

anxova ([anˈt͡ʃo.̞va], 

[an|ˈt͡ʃo.̞va]); 

b) enllaç ([en̞ˈjas]),  

enllaç ([ənˈʝas]); 

c) diumenge ([diwˈmən.d͡ʒə]); 

d) banc ([ˈpanːk]) 

Evitar possibles intervals 

mitjançant l’augment de la 

velocitat d’elocució i avançar el 

lloc d’articulació del 2n so. 

7.4. Manca d’assim. regressiva per en coda /s/: 

a) <lls> [ʎʃ] > [ʎs] (Inf. 14); 

b) <nys> [ɲʃ] > [njs] (Inf. 3) 

 

M 

B 

 

B 

a) cabells ([kaˈbeʎ̞s]);  

b) anys ([ˈanjs]) 

Mantenir la palatalitat del 1r so 

(com a [ɕ] del xinès). 

8. Manca 

d’assimilació de 

mode d’articulació 

en coda 

8.1. Manca d’assim. per en coda /t, d/: 

a) <tm, dm> [m.m] ([d.m]) >  

[d.m, t.m, th.m, ɾ.m, s.m, θ.m, l.m] (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19): 

b) <tll> [ʎ.ʎ] ([d.ʎ]) > [d.ʎ] (Inf. 6) 

 

B, M, 

A 

 

B 

E 

a) setmana ([sed̞ˈma.na]), 

admirar ([ad.miˈɾaɾ]),  

admirar ([at.miˈɾaɾ]),  

admirar ([ath.miˈɾal]),  

admirar ([aɾ.miˈɾal]),  

admirar ([as.miˈ2ɾa]),  

admirar ([aθ.miˈlaɻ]),  

Interf. L1, L2 
Pronunciar /m, ʎ/ més lentament 

i allargar-los. 
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admirar ([al.miˈɾa]); 

b) Casa Batlló ([ˈka.sa.badˈʎo]̞) 

8.2. Manca d’assim. per en coda /g/: 

<gn, gm> [ŋ.n, ŋ.m] ([g.n, g.m]) > [g.n, g.m]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 19) 

B, M, 

A 
E 

signe ([ˈsig.nɐ]),  

segment ([sagˈmen̞]) 

Referència a l’ortografia de 

<ng> al xinès. 

9. Manca de 

formació d’africada 

9.1. <tc, ts> [ts͡] > [t.s, t|s, th.s]  

(Inf. 1, 5, 7, 8, 13, 17) 

B, M, 

A 
B 

set-cents dos ([set̞ˈsənts͡|ˌdos̞]),  

potser ([pot̞ˈseɾ̞]),  

set-cents dos ([ˈset̞|sant͡sˌdo̞s]), 

tse-tse ([ˈset̞|ˈse]̞),  

etcètera ([et̞h|ˈse.̞de.̞la]) 
Interf. L1 

Referència a [t͡s, dʒ͡] de l’anglès i 

[t͡s] del xinès. 

Evitar possibles intervals 

mitjançant l’augment de la 

velocitat d’elocució i mantenir 

l’oclusió de la 2a síl·laba. 
9.2. <tg, dj> [d͡ʒ] > [d|ʒ, d.ʒ, dǀʒ]  

(Inf. 2, 11, 13, 14, 15) 
B, M B 

set gegants ([ˌsed̞|ʒe̞̍ gants͡]),  

adjectiu ([ad.ʒek̞ˈtiw]),  

set gegants ([ˌsed̞|ʒeg̞ˈgant͡s]) 

10. Manca de 

simplificació de 

vocals àtones en 

contacte 

10.1. Manca d’elisió: 

<oo> [u] > [o̞.o,̞ o.u, o.̞o, ow̞]  

(Inf. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18); 

> [o̞|o,̞ u|u, o|̞u] (Inf. 3, 7, 13, 16) 

B, M, 

A 
A 

microordinador 

([ˌmi.kɾo.̞oɾ̞.di.naˈðoɾ̞]), 

microordinador 

([ˌmi.kɾo.uɾ.di.naˈ3do̞]), 

microordinador 

([ˌmi.khɾo.̞ol.ti.naˈdo̞ɻ]), 

microordinador 

([ˌmi.kəɾow̞ɾ.ði.naˈðo̞ɾ]), 

microordinador 

([ˌmi.kɾu|uɾ.di.naˈdoɾ̞]),  

microordinador 

([ˌmi.kɾo|̞uɾ.di.naˈdo̞]),  

microordinador 

([ˌmi.kɾo|̞oɾ̞.di.naˈðo̞]) 

Interf. L1/L3 

Referència a l’ortografia de [u], o 

bé a <oo> [uː] de l’anglès. 

Evitar possibles intervals 

mitjançant l’augment de la 

velocitat d’elocució. 
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10.2. Ni elisió ni formació de diftong (opcional):  

<au> [u/əw] > [a.u, ə.u]  

(Inf. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 19); 

> [a|u, ə|u] (Inf. 3, 8, 10, 13, 15, 18) 

 

B, M, 

A 

 

B 

porta ulleres ([ˌpor̞.ta.uˈʒe.̞ɾes̞]),  

porta ulleres ([ˌpor̞.tə.uˈʝe.̞ɾes̞]), 

porta ulleres ([ˈpoɾ̞.ta|uˌje.̞ɾes̞]), 

porta ulleres ([ˌpoɾ̞.tə|uˈje.̞ləs]) 

Referència a [u/əw]. 

Evitar possibles intervals 

mitjançant l’augment de la 

velocitat de l’elocució. 

11. Sonorització d’oclusives a 

posicions àtones no-inicials 

a) [p] > [b, β]  

(Inf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17); 

b) [t] > [d, ð]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19); 

c) [k] > [g, ɣ]  

(Inf. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19) 

B, M, 

A 
A 

a) Eixample ([ajˈʃam.ble]̞), 

aprovar ([a.βɾo̞̍ βa]); 

b) pregunta ([pɾe̞̍ ɣun.da]),  

etcètera ([et̞ˈts͡e.̞ðe.̞ɾa]); 

c) troca ([ˈdɾo.̞gə]),  

dimecres ([diˈme.̞ɣɾes̞]) 

Interf. L1 
Articular amb més esforç, com a 

[p, t, k] emfatitzades del xinès. 

12. Manca de simplificació per 

dissimilació 

12.1. <pr> [p] > [pɾ, pl]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 

B, M, 

A 
A 

prendre ([ˈpɾən.dɾa]),  

prendre ([ˈplan|2tɾa]) 

Interf. L1, L3 Elidir /ɾ/. 
12.2. <r> Ø {/ɾ/} > [ɾ, ɾ, r, ɻ, ɻ, l] (Inf. 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 

B, M, 

A 
B 

arbre ([ˈaɾ.bɾə]), arbre ([ˈaɾ.βɾə]),  

arbre ([ˈar.bɾa]), arbre ([ˈaɻ.bla]),  

arbre ([ˈaɻ.pla]), arbre ([ˈal.blɐ]) 

13. Manca d’allargament 

<bl> [b.bl] {[p.pl], [pl]} > [pl, bl, bɾ, βl, βɾ]  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19); 

<gl> [g.gl] {[k.kl], [kl]} > [kl, gl, kɾ, gɾ, ɣl, ɣɾ] 

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19) 

B, M, 

A 
B 

fred terrible ([ˌfɾen̞.te̞̍ ri.pla]),  

cable ([ˈka.bla]),  

fred terrible ([ˌfɾɛːt.te̞̍ ɾi.bɾe]̞),  

fred terrible ([ˈfret̞|taˌri.βla]),  

cable ([ˈka.βɾə]); segle 

([ˈse.̞kla]),  

segle ([ˈse.̞glə]), segle ([ˈse.̞kɾa]),  

segle ([ˈse.̞gɾa]), segle ([ˈse.̞ɣlə]),  

segle ([ˈθe.̞ɣɾɐ]) 

Interf. L1, L3 
Pronunciar /b, g/ més lentament 

i allargar-los. 

14. Diftongació sense canvi 

d’accentuació 

14.1. Diftongació de dues vocals seguides: 

a) [iˈo, iˈɔ] > [ˈjo̞, ˈju] (Inf. 2, 5, 6, 12, 14, 15, 17, 

18); 

b) [uˈi] > [ˈwi] (Inf. 16) 

 

B, M, 

A 

A 

 

A 

a) triomf ([ˈtɾjoɱ̞f]), 

juliol ([dʑ͡uˈljol̞]);  

triomf ([ˈtɾjuɱf]); 

b) influir ([iɱˈflwi]) 

Interf. L1, L3 Evitar la diftongació. 
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14.2. Diftongació de vocals mitjanes 

baixes/tancada/neutra: 

a) <o> [ˈɔ, u] > [ˈəʊ, ˈo̞w, ˈo̞w, ˈwo,̞ ow̞, wo]̞  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15); 

b) <e> [ˈɛ, ə] > [ˈej̞, ej̞, ˈje]̞ (Inf. 1, 4, 5, 9, 10); 

c) [i] > [ej̞] (Inf. 6) 

 

 

B, M 

 

B 

B 

 

A 

a) posts ([ˈphəʊst]), cor ([ˈkwoɾ̞]), 

posts ([ˈbow̞ts͡]),  

quota ([ˈkwow̞.ta]),  

potser ([ˈpow̞.ts͡eɾ̞]), 

novembre ([now̞ˈvəm.bɾə]), 

Montcada ([mwot̞ˈka.ða]); 

b) dèieu ([ˈ4tej̞.jew̞]),  

riure ([ˈriw.ɾej̞]), guerx ([ˈgjeɾ̞ʃ]); 

c) microordinador 

([ˌmej̞.kɾo.̞oɾ̞.di.naˈðo]̞) 

14.3. Diftongació de vocals mitjanes altes: 

a) <o> [ˈo] > [ˈow̞] (Inf. 2, 4, 5, 15); 

b) <e> [ˈe] > [ˈej̞, ej̞, ˈje]̞ (Inf. 9, 10, 18) 

 

B, M 

B, A 

 

B 

a) aquós ([aˈkwow̞s]); 

b) tse-tse ([ˈtse.̞tsej̞]) 

15. Monoftongació 

a) [ˈɔw] > [ˈu] (Inf. 1, 3, 12); 

b) [ˈjɛw] > [u] (Inf. 1); 

c) [wə] > [o]̞ (Inf. 1); 

d) [ˈwɛ] > [ˈu] (Inf. 16); 

e) <ai> [ˈaj] > [ˈe]̞ (Inf. 11) 

B, M, 

A 
A 

a) dijous ([diˈʒus]); 

b) creieu ([ˈkɾej̞.u]); 

c) aigua ([ˈaj.ɣo]̞); 

d) freqüència ([fɾe̞̍ kun.sja]); 

c) naips ([ˈnep̞hs]) 

Interf. L1 Articular més lentament. 

16. Canvi segmental de diftongs 

a) [ˈaj] > [ˈaɪ] (Inf. 10); 

b) <ai> [ˈaj, əj] > [ˈej̞/ej̞, ej̞] (Inf. 2, 16); 

 

c) [ˈɛw, ˈew] > [ˈiw] (Inf. 2, 7, 8); 

d) [ˈoj] > [ˈuj] (Inf. 19); 

e) [ˈjo] > [ˈju] (Inf. 1, 8); 

[ˈjɔ] > [ˈjow̞] (Inf. 1), [ˈjo]> [ˈjow̞] (Inf. 2, 4, 11, 15); 

[ju] > [jow̞] (Inf. 2, 11); 

f) [ˈwɛ] > [ˈwa] (Inf. 1, 8),  

[ˈwɛ] > [ˈwə] (Inf. 4, 10, 12, 17); 

g) [ˈwe] > [ˈwej̞] (Inf. 10); 

 h) [ˈwi] > [we]̞ (Inf. 11); 

B, M, 

A 
A 

a) naip ([ˈnaɪp]); 

b) naip ([ˈnej̞]), naips ([ˈnej̞ps]),  

naips ([ˈnej̞ps]),  

aigüera ([ej̞ˈgwe.̞la]); 

c) deu ([ˈdiw]), Déu ([ˈdiw]);  

d) cofoi ([ko̞ˈfuj]); 

e) io-io ([ˈʝu.ju]),  

addicció ([a.diˈθjuŋ]); 

ioga ([ˈjow̞.ga]), io-io ([ˈjow̞.jow̞]); 

iogurt ([ˈjow̞.guɾt]); 

f) freqüència ([fɾe̞̍ kwan.sja]); 

freqüència ([fɾe̞̍ kwən.sja]); 

Interf. L2, L1 Referència a /aj, ɛ/. 
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i) [ˈwa] > [ˈwə] abans de nasal (Inf. 7),  

[ˈwa] > [ˈwɐ] (Inf. 10); 

j) [ˈwɔ] > [ˈwə] (Inf. 13),  

[ˈwɔ, ˈwo] > [ˈwow̞] (Inf. 2, 3); 

k) [ˈjɛw] > [jow̞] (Inf. 2) 

g) aigüera ([aj|ˈgwej̞.ɹa]); 

h) pingüí ([ˈpiŋ.gwe]̞); 

i) cinquanta-quatre 

([siŋˈgwən.daˌkwa.dɾa]); 

cinquanta-quatre 

([siŋˌkwan.taˈkwɐ.tɾə]); 

j) quota ([ˈkwə.tə]);  

quota ([ˈkwow̞.ta]),  

aquós ([aˈkwow̞s]); 

k) creieu ([ˈkle.̞jow̞]) 

17. Manca de realització de 

diftong/triftong amb canvi de 

sil·labificació (no causant canvis 

d’accentuació) 

17.1. Diftongs: 

a) [ˈwo, ˈwɔ] > [uˈo]̞ (Inf. 7, 11, 19): 

b) [ˈwi] > [uˈi] (Inf. 1, 8, 12, 14); 

c) [ˈiw] > [ˈi.u, ˈi.uːˑ] (Inf. 7, 10, 11); 

d) [ˈɔj] > [ˈo̞.i, ˈo.e]̞ (Inf. 3, 10); 

e) [ˈwɛ] > [uːˈe]̞ (Inf. 5); 

f) [iw] > [i.ju, ju, juː] (Inf. 1, 2, 10) 

 

B, M, 

A 

B, M 

B, M 

B 

B 

B 

 

 

 

A 

a) aquós ([a.kuˈos̞]), 

quota ([kuˈo.̞ta]); 

b) pingüí ([piŋ.guˈi]); 

c) riure ([ˈɾi.u.lə]),  

adscriure ([at ̬ˑ s|ˈkɾi.uːˑ.ɾə]); 

d) gasoil ([kaˈso.̞i]), 

gasoil ([gaˈso.el̞]); 

e) freqüència ([fɾeǀ̞kuːˈen̞.si.a]); 

f) diumenge ([di.juˈməŋ.xe]̞),  

diumenge ([djuˈmeɲ̞.dʒ͡ɐ]),  

diumenge ([djuːˈmənʈ͡ʂh]) 

Interf. L1 

Referència a /o, ɔ, ɛ/ i pronunciar 

més breu les [i, u] per convertir-

les en semivocals. 

17.2. Triftongs: 

a) [ˈwɛw] > [uˈew̞] (Inf. 4, 5, 14); 

b) [ˈwiw] > [uˈiw, uˈi]  

(Inf. 1, 4, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18); 

c) <ieu> [ˈjɛw] > [ˈew̞, ˈiw] (Inf. 9, 11); 

d) [jəw]> [iw, ˈiw, ew̞] (Inf. 2, 9, 14) 

 

B, M  

B, M, 

A 

 

B, M 

B, M 

 

 

 

A 

 

 

a) creueu ([ˈkre.̞u.ew̞]), 

creueu ([kɾuˈew̞]); 

b) argüiu ([ar.guˈiw]),  

argüiu ([al.ɣuˈ2i]); 

c) creieu ([ˈkəɾew̞]),  

creieu ([kɾe̞̍ iw]); 

d) dèieu ([ˈte.̞iw]); dèieu 

([ˈde̞ː w]) 

Interf. L1 

Pronunciar més breu la primera 

[u] per convertir-la en semivocal. 

Referència a [ˈjɛw]. 

Referència a [jəʊ] de l’anglès; o 

bé pronunciar més suaument el 

triftong xinès [jo̞w]. 
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18. Canvi d’accentuació 

18.1. Canvis no causats per resil·labificació: 

a) Agut > pla (Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18); 

b) Pla > agut (Inf. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 19); 

c) Pla > esdrúixol (Inf. 2, 3, 8, 15); 

d) Esdrúixol > pla (Inf. 11); 

e) Agut > esdrúixol (Inf. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9); 

f) Altre (Inf. 9) 

 

B, M, 

A 

B, M, 

A 

B, M 

M 

B 

B 

A 

a) futbol ([ˈfud.bo̞l]),  

adjectiu ([aˈdʒ͡ek̞.tiw]),  

diftong ([ˈdif.toŋ]),  

creieu ([ˈkɾej̞.u]); 

b) octubre ([o̞.tuˈ2bɾa]),  

onze ([o̞ŋˈ2se]̞), dèieu ([de̞̍ iw]), 

paixtu ([bajˈt͡ɕu]); 

c) gaspatxo ([ˈkɐs.pa.t͡ʃo]̞); 

d) Bíblia ([biˈbli.a]); 

e) juliol ([ˈd͡ʒu.li.ol̞]),  

creueu ([ˈkre.̞u.ew̞]),  

triomf ([ˈtri.uɱ.fo̞]),  

aprovar ([ˈa.blo.̞βaɾ]); 

f) etcètera ([ˈek̞.se.̞tə.ɾa]) 

Interf. L3, L1 Millorar la fluïdesa. 

18.2. Canvis de 

diftongs/triftong i 

diftongació 

Manca de realització amb 

canvis de sil·labificació: 

a) [ˈuj] > [uˈi, uˈiː]  

(Inf. 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19); 

b) [ˈaj] > [aˈi]  

(Inf. 13, 14, 19); 

c) [ˈaw] > [aˈu]  

(Inf. 3, 8, 13, 19); 

d) [ˈɔj] > [o̞ˈi, uˈi]  

(Inf. 7, 8, 12, 13, 15); 

e) [ˈwiw] > [ˈu.i, ˈuj, 

uˈi|ˈu] (Inf. 3, 6, 11) 

f) [ˈuw] > [uˈu] (Inf. 11) 

g) [ˈwo] > [ˈu.o]̞ (Inf. 4) 

 

 

B, M, 

A 

 

 

M, A 

 

B, M, 

A 

B, M 

 

B, M 

 

M 

B 

A 

a) cuir ([kuˈiɾ]), fruit ([fɾuˈiːt]) 

b) naip ([naˈip]); 

c) rauc ([raˈu]), plau ([blaˈ2u]); 

d) gasoils ([ga.so̞̍ ils]),  

gasoil ([ka.suˈil]); 

e) argüiu ([a|ˈgu.i]), 

argüiu ([aɾˈkuj]),  

argüiu ([a|guˈi|ˈu]) 

f) duu ([duˈu]) 

g) aquós ([aˈku.os̞]) 

Interf. L1, L3 

Millorar la fluïdesa i evitar el 

possible interval mitjançant 

l’augment de la velocitat 

d’elocució. 
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Decreixent > creixent: 

 [ˈuj] > [ˈwi, ˈwiː, ˈwe]̞  

(Inf. 2, 3, 5, 10, 16) 

B, A 

 

A 

 

cuirs ([ˈkwiʃ]), fluids ([ˈflwiːt͡s]),  

cuirs ([ˈkwes̞]) 

Diftongació: 

[iˈɔ, iˈo] > [ˈiw]  

(Inf. 8, 4);  

[uˈi] > [ˈuj] (Inf. 2) 

B A 

juliol ([dʒ͡uˈ2ɾiw]),  

triomfs ([təˈriwɱ.fəs]);  

influir ([iɱˈflujɾ]) 

18.3. Avançament de 

l’accent primari per a 

paraules compostes 

Sense desaccentuació i 

canvi de timbre vocàlic a 

les síl·labes tòniques  

(Inf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19); 

B, M, 

A 

 

 

B 

 

 

 

set-cents dos ([ˈse.̞dənˌdo̞s], 

[ˈseɾ̞.sen̞ˌdos̞]),  

set-cents dos ([saˈt͡sen̞ˌdo̞s]), 

cinquanta-quatre 

([θiŋˈkwan.taˌkwa.tɾa]),  

migdia ([ˈmit͡ʃ.di.a]),  

io-io ([ˈjo.jo]), tse-tse ([ˈts͡e.̞ts͡e]̞), 

potser ([ˈpo̞w.ts͡eɾ̞]),  

nyic-nyac ([ˈnjekˌnjak]) 

Interf. L1 

Atenció esporàdica, endarrerir 

l’accentuació. 

Referència a /e/. 

Amb desaccentuació i 

canvi de timbre vocàlic a 

les síl·labes tòniques  

[ˈe, ˈɛ] > [ə, a] (Inf. 1, 2, 

4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 18);  

[ˈo] > [u] (Inf. 19) 

B, M, 

A 
A 

audaçment ([awˈdas.mənt]), set-

cents dos ([ˌset̞.3sənt͡sǀˈdos]); set-

cents dos ([ˈset̞|sants͡ˌdos̞]), set-

cents dos ([saˈts͡en̞ˌdo̞s]); 

io-io ([ˈjo.̞ju]) 

18.4. Síl·labes inicials 

Afegiment d’accent 

secundari a les síl·labes 

inicials  

(Inf. 2, 3, 6, 11, 12, 16, 

17) 

 

B, M, 

A 

 

B 

 

explicar ([ˌaks.pliˈkaɾ]),  

catedral ([ˌka.te̞̍ ðɾal]),  

Afganistan ([af|ˌkɐ.nisˈtan]), 

Paraguai ([ˌpa.ɾaˈwaj]) 
Interf. L1 Suavitzar les síl·labes inicials. 

Accentuació de les síl·labes 

inicials i xoc accentual 

 

B, M, 

 

A 

aprovar ([ˈa.bɾo̞̩ βaɾ]),  

catedral ([ˈka.te̞̩ dɾal]); 
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(amb possible pausa entre 

síl·labes)  

(Inf. 2, 5, 9, 10, 11, 16, 

17) 

A remei ([ˈre̞̍ mej̞]),  

nyic-nyac ([ˈɲik|ˈnjaːk]),  

auxili ([ˈawkˈʃi.ɾi]),  

obscur ([ˈop̞sˈkuɻ]) 

18.5. Pronúncia paragràfica (Inf. 7, 11, 13) B, M A paixtu ([paˈiʃ.tu]) Inter. L1 Referència a /ʃ/. 



 

258 
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ANNEX II MATERIAL DE LES ENTREVISTES 

Quins són els dies de la 

setmana?          

dilluns, dimarts,    

dimecres, dijous, 

divendres, dissabte, 

diumenge 

 Quins són els mesos de 

l’any?             

gener, febrer, març, abril, 

maig, juny, juliol, agost, 

setembre, octubre, 

novembre, desembre 

 

te 

 

te 

       

espanyol: diez años   

català: deu anys 

 

espanyol: Dios        

català: Déu 
 

Una dona (mujer) dóna 

sang (献血）. 

 

os 

       

 ós 

 

Durant l’elecció, cada 

persona pot (poder) tenir un 

vot (选票). 

 

gaspatxo 

 

tapes 

       

cap 

 

futbol 

 

tomba 

 

xinès: 律师         

català: advocat 

       

xinès: 目标         

català: objectiu 

 

cavalls 

 

alvocat 

 

tos 

       

2               

dos 

 

702        

 set-cents dos 

 

faldilla 

 

col 
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gol 

 

gats 

 

drac 

 

xinès: 考试        

català: examen 

       

 finestra 

 

bufanda 

 

    carxofa 

 

bolígraf 

       

xinès: 阿富汗         

català: Afganistan 

 

caça 

 

mosaic(s) 

 

0, 11, 12, 13, 14        

zero, onze, dotze, tretze, 

catorze 

       

xampú 

 

 xoc (crash) entre dos cotxes 

 

espanyol: juego  

català: joc 

 

   be baixa 

       

peix 

 

anxova 

 

etc.            

etcètera 

 

taronja 

       

espanyol: mediodía        

català: migdia 

 

xinès: 形容词        

català: adjectiu 

 

L’home camina per la 

platja. 

 

naps 

       

Cada 7 dies és una 

setmana. 

 

pinya 

 

Ahir ells van anar al 

banc.  

 

Ahir nosaltres vam anar a 

comprar xampany (香槟). 
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pel·lícula 

 

llengua 

 

vermell 

 

coll 

       

cor 

 

riure 

 

serra 

 

cera 

       

si us plau 

  

 

 

 

blau 

 

espanyol: bravo     

català: brau 

 

L’aeroport de Barcelona es 

diu El Prat. 

       

espanyol: trigo       

català: blat 

 

 Aquest carrer es diu la 

Rambla. 

 

l’Alhambra 

 

Aquesta zona es diu 

Eixample. 

       

cable 

 

cabra 

 

xinès: 圣经        

català: Bíblia 

  

 

 

 

pregunta 

       

La senyora està fent 

compres. 

 

braç 

 

droga 

 

   catedral 

       

quadre 

 

54           

cinquanta-quatre 

 

Es fa classe a l’aula. 

 Quan 

fa 

molt 

fred 

l’aigua es glaça. 
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més grassa (胖) 

 

bicicleta 

 

cercle 

 

tiangle 

       

Cent anys són un segle. 

 

UGT és una sigla (首字母缩

写词). 

 

croquetes 

 

Sagrada Família 

       

xinès: 具体的        

català: concret 

 

xinès: 国会      

català: congrés 

 

xinès: 流利的 (simp. & 

pl.)          

català: fluid(s) 

 

La poma és el fruit de la 

pomera. 

       

xinès: 法国        

català: França 

 

xinès: 影响        

català: influir 

 

Kenya és un país d’Àfrica. 

 

Casa Batlló 

       

aigua 

 

espanyol: remedio      

català: remei 

 

espanyol: ley, leyes      

català: llei, lleis 

 

 un noi i una noia 

 

       

De quin material és la 

jaqueta?  cuir(s) 

 

pou 

 

RAE            

Reial Acadèmia 

Espanyola 

 

espanyol: vemos      

català: veiem 

       

ioga 

 

io-io 

 

    iogurt 

 

anglès: How much?          

català: Quant? 
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guants 

 

xinès: 频率        

català: freqüència 

 

aigüera  

 

espanyol: tiempo      

català: temps 

       

pingüí 

 

espanyol: creéis   

català: creieu (creure) 

 

espanyol: cruzáis   

català: creueu (creuar) 

 

xinès: 巴拉圭  

català: Paraguai 

       

xinès: 解释       

català: explicar 

 

auscultar (听诊) 

 
espanyol: oscuro      

català: obscur 

 

xinès: 课文          

català: text(s) 

       

 surf(s) 

 

golf(s) 

 

xinès: 汽油 (simp. & pl.)           

català: gasoil(s) 

 

bosc(s) 

       

espinacs 

 

porc 

 

troncs 

 

 
cabells llargs 

       

carn(s) 

 

espanyol: duermes, duerme;        

català: dorms, dorm 

 

xinès: 动词       

català: verb(s) 

 

 Arc de Triomf(s) 

       

camp 

 

espanyol: muy     

català: molt 

 

arbre  

 

espanyol: tomar     

català: prendre 
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paper 

 

xinès: 鼓掌      

català: aplaudir 

 

lila 

 

espanyol: tener      

català: tenir 

       

espanyol: enlace       

català: enllaç 

 anglès: approve      

català: aprovar 

 ?               

signe d’interrogació 
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