
 

 

 

Memòria justificativa de recerca per a les convocatòries ACOM, AJOVE, 
ARAFI, ARIE, FJOVE, ISPC, PBR 
 
 
La memòria justificativa consta de dues parts: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 

1.- Dades bàsiques i resums 
 

Nom de la convocatòria  

PBR 
 
Llegenda per a les convocatòries: 

ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 

AJOVE Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya 
 

ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 
Catalunya 

ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 
educativa no universitària 

FJOVE Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut 

ISPC Ajuts per a la realització de projectes de recerca, estudi i anàlisi sobre seguretat a Catalunya 

PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les 
Ciències Socials i les Humanitats 
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Resum en català  (màxim 300 paraules) 

El principal objectiu del projecte és analitzar el desenvolupament de l’entonació de tres llengües, el català, el castellà i 
l’anglès. Pretenem investigar el desenvolupament dels diferents patrons entonatius que trobem en la producció 
primerenca, avaluant si, efectivament, aquests primers contorns produïts pels nens reflecteixen o no les propietats 
prosòdiques específiques de la llengua input dels adults. En resum, l'objectiu és poder esbrinar com l'infant va 
configurant la seva gramàtica entonativa així com el significat que va associat a aquestes produccions entonatives.  
 
Pretenem analitzar dos tipus de dades. Per una banda, un corpus d’entonació que conté els diàlegs controlats entre 36 
nens i 36 adults (12 nens de cada llengua de 2, 4 i 6 anys) i que permet de comparar les mateixes frases produïdes 
pels adults i pels nens. Per altra banda, els corpus longitudinals de CHILDES que ens permeten analitzar dades sobre 
actes de parla i formes entonatives (corpus Serra-Solé per al català, corpus Ornat i Llinàs-Ojea per al castellà i el 
corpus Providence per a l'anglès americà i el Forrester per a l'anglès britànic). 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 

 The main goal of this project is to investigate the development of the prosodic and intonation pattern in three 
languages, namely Catalan, Spanish and English. We intend to investigate the development of a variety of 
intonation patterns that found early in the production, assessing whether the production of these first contours 
produced by children reflect the specific prosodic properties of the input language. In summary, the main goal 
is to find out how the child sets up his or her intonational grammar and whether he/she is able to associate 
intonational contours with specific pragmatics meanings. 
 
We will analyze two types of data. On the one hand, a corpus containing target dialogues among 36 children 
and 36 adults (12 children in each language of 2, 4 and 6 years). This type of database allows for a strict 
comparison between target sentences produced by adults and by children. Furthermore, several corpus 
containing longitudinal data (and available in CHILDES) will allow us to analyze speech acts and intonation 
forms (e.g., Serra-Solé corpus for Catalan, López Ornat and Ojea-Llinàs for Spanish and Forrester corpus for 
British English)    

 



 

 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 

 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 

 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 

 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 

 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 

5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 

Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 

 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 

 

 
 

Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 
 manera clara i directa.  

 



L'adquisició de l'entonació en català, castellà i anglès 
 

Projecte PBR 2009-00018 
Investigador Principal: Pilar Prieto (ICREA-UPF) 

 
 
Introducció 

 
Estudis recents sobre el desenvolupament de la prosòdia s’han centrat en les propietats fonètiques dels 

primers contorns entonatius (Kehoe et al., 1995; Prieto i Vanrell, 2007; Frota i Vigário, 2008; DePaolis et al., 
2008; Astruc et al., 2009; Prieto et al., 2008). Una de les conclusions importants d’aquests estudis és que les 
característiques d’alineació tonal dels contorns es dominen ben aviat, gairebé des de la producció de les 
primeres paraules.  
 Alguns estudis han identificat problemes en el control del camp tonal en les primeres produccions 
infantils (Snow i Balog, 2002; Prieto i Vanrell, 2007; Prieto et al., 2008. Com assenyalà Snow i Balog (2002), tot i 
que es troben pocs estudis quantitatius que tractin el camp tonal en la literatura sobre el desenvolupament 
prosòdic, sí que s’ha documentat una alta proporció de “contorns suspesos” en la producció dels infants (vg. 
Snow i Balog (2002: 1035) per a una revisió), la qual cosa indica que els infants en el període d’una paraula 
estan aprenent encara a implementar els patrons de camp tonal corresponents a les diferents unitats tonals.  

Mentre que existeixen dades perceptives relativament abundants sobre el desenvolupament entonatiu en el 
primer any de vida (Vihman et al. 2006), les dades de producció són més aviat escasses. La majoria d’estudis 
analitzen dades longitudinals a partir d’una perspectiva holística que fa prevaldre la forma general o la direcció 
del contorn per damunt de la realització fonètica específica dels diferents targets tonals. Aquesta aproximació ha 
estat adequada per descriure l’entonació del balbuceig o de les produccions d’una paraula, però resulta 
clarament insuficient per a les produccions de més d’una paraula (Chen i Fikkert, 2007). Concretament, no 
permet analitzar amb detall les característiques d’alineació i de camp tonal dels targets entonatius en relació 
amb els segments.  

A partir d’aquest rerefons, l’objectiu d’aquest projecte era examinar a través de diferents treballs els patrons 
d’alineació i d’altura tonals en les primeres produccions de frases declaratives (amb un i dos accents tonals) de 
nens anglesos, catalanoparlants i castellanoparlants. Per una banda, volem  investigar si els infants a l’edat de 
dos anys són capaços de produir bé els patrons d’alineació dels accents tonals i dels tons de frontera i, en 
concret, si han adquirit, també, el contrast d’alineació que existeix entre la posició prenuclear i la nuclear. Per 
altra banda, també volem investigar de forma experimental la diferència temporal que sembla que hi ha entre 
l’adquisició dels patrons d’alineació i els de camp tonal. Aquest projecte concret és part d’un projecte de recerca 
més ampli que pretén investigar els processos d’adquisició de les propietats rítmiques i entonatives de l’anglès, 
el català i l’espanyol com a primera llengua (Astruc et al., 2009; Payne et al., sota revisió; Prieto et al., 2008). 
 
Metodologia 
 
 El corpus principal del projecte va consistir en l’enregistrament de dotze nens d’aproximadament dos, 
quatre i sis anys interactuant amb les seves mares i l’enregistrament de les mares interactuant amb un adult, en 
aquest cas, l’investigador. El que es pretenia era poder comparar els patrons prosòdics produïts pels nens amb 
els patrons prosòdics dels adults (tant en parla dirigida a nens com en parla dirigida a d’altres adults). Es van 
analitzar les produccions de sis nens catalanoparlants, sis nens castellanoparlants i sis nens anglesos. També 
es varen analitzar les produccions de tres parlants adults (un per a cada llengua) com a control per a l’anàlisi 
d’altura tonal. 

Les dades es varen obtenir mitjançant un joc en el qual un nen descrivia una escena que apareixia en un 
clip animat a la pantalla d’un ordinador portàtil. Aquestes escenes es podien visualitzar mitjançant una 
presentació de PowerPoint, i consistien en un nen i una nena que interactuaven amb un determinat objecte o 
amb un altre nen. Per exemple, en una escena es podia veure un nen que tocava la trompeta. La mare havia de 
demanar al seu nen que descrivís el que estava succeint en cada una de les diapositives i, després, la mare 
havia de repetir el que el nen havia dit. És important destacar que a la primera diapositiva el nen rebia 
instruccions llegides per la seva mare sobre com s’havia de desenvolupar el joc: el nom dels dos protagonistes 
de la història (la Lisa i el Tom) i el tipus de tasca que havien de fer, és a dir, dir el que estaven fent els 
protagonistes de la història a cada diapositiva. A continuació teniu un exemple d’un dels diàlegs que es podia 
produir a partir de la diapositiva que apareix al següent exemple.  
 
Mare: Què hi ha aquí? Què fan? 
Nen: La Lisa toca la trompeta. 
Mare: Molt bé! La Lisa toca la trompeta. 
 



 
Exemple d’una de les diapositives dissenyades per obtenir frases declaratives.  
 
 Com que preteníem comparar les produccions dels nens amb les de l’adult (i en parla dirigida a adults), 
també es varen enregistrar les mares fent la mateixa tasca i el mateix paper que el que feien amb el nen, però, 
aquest cop, qui responia a les seves demandes d’informació era l’investigador, el qual aportava informació sobre 
el clip animat que apareixia a l’ordinador.  
 
 Les gravacions es van digitalitzar i processar mitjançant el programa Praat (Boersma i Weenink, 2005). 
La base de dades es va transcriure ortogràficament i prosòdicament usant els sistemes Cat_ToBI i Sp_ToBI 
(Prieto et al., 2009, Prieto en premsa; Estebas-Vilaplana i Prieto, 2009, 2010). A més, també es va codificar si les 
oracions presentaven una o dues paraules prosòdiques, el nivell d’èmfasi (0= sense èmfasi, 1= èmfasi mitjà, 2= 
emfàtic), i la posició de l’accent (0 = oxítons, 1 = paroxítons, 2 = proparoxítons). Finalment, es varen etiquetar a 
mà 2 punts segmentals i fins a 9 punts tonals. 
 
 En relació a l’alineació del to amb els segments, es varen extreure dues mesures d’alineació dels tons 
H (‘alt’) i L (‘baix’), analitzades posteriorment en termes estadístics: (i) la distància en mil·lisegons entre el punt L i 
el començament de la síl·laba que porta l’accent L+H* i (ii) la distància entre el punt H i el final de la síl·laba que 
porta l’accent L+H*. L’altura tonal es va mesurar de la manera següent: (i) diferència en sem itons entre el pic 
tonal de l’accent L+H* i el valor inicial d’f0 (altura tonal inicial) i (ii) la diferència en semitons entre el valor del pic  
tonal de l’accent L+H* i el valor final més baix d’f0 (altura tonal final). Les anàlisis ToBI de Prieto et al. (2009) i 
Estebas-Vilaplana i Prieto (2009) demostren que no hi ha diferències entre el català i l’espanyol en la realització 
del to prenuclear (en les produccions de dues paraules) i el to nuclear (en les produccions d’una paraula) L+H* 
de les declaratives. 
 
Resultats 
 
 Resultats de camp tonal 

  
Els resultats demostren que hi ha una diferència important en el valor de la mediana del camp tonal final 

entre els infants de dos anys i els altres dos grups (mediana= 5,91 per als adults, mediana= 3,08 per als infants 
de dos anys, mediana= 6,06 per als infants de quatre anys), la qual és significativa (ANOVAs univariants F(2, 
122)=15.578, p<.001). Les anàlisis post-hoc confirmen que els infants de dos anys difereixen de la resta de 
grups (Tukey p<.05), però que, en canvi, no hi havia diferències significatives entre les produccions dels adults i 
els infants de quatre anys. Així, com s’ha suggerit en estudis anteriors (Snow i Balog, 2002), podem concloure 
que els infants més petits tenen problemes a l’hora de controlar el camp tonal final. 

 
Resultats d’alineació 

  
Els resultats de les anàlisis ANOVAs univariants demostren que ni l’edat ni la posició de l’accent L+H* (és a dir, 
posició prenuclear o posició nuclear), tenen un efecte significatiu sobre l’alineació de la vall tonal. Això vol dir 
que el target L de l’accent L+H* està sistemàticament ben alineat amb l’inici de la síl·laba que porta l’accent 
tonal L+H* tant en els infants de dos anys com en els de quatre, tal i com mostra la figura. 
 
 En canvi, separant les dades per posició de l’accent L+H* (prenuclear o nuclear depenent de si es 
tracta d’una producció d’una o dues paraules prosòdiques) no exerceix un efecte significatiu en l’alineació del pic 
tonal H (F(1, 95)=13.072, p<.001). Això reflecteix el patró que s’esperaria per a les produccions adultes en català 
o castellà (Estebas-Vilaplana, 2000; Beckman et al., 2002; Face i Prieto, 2007), on els accents prenuclears 
ascendents tenen el pic més retardat (L+>H*), mentre que els accents nuclears ascendents el tenen més 
avançat. Atès que l’edat sembla que no té cap efecte en l’alineació del pic, concloem que els infants de dos i 
quatre anys catalanoparlants i castellanoparlants realitzen acuradament els patrons d’alineació tonal tant dels 
pics prenuclears com dels nuclears, igual que en la llengua adulta.  
 
Conclusions 
 
 Les anàlisis de les dades de producció corroboren la proposta d’una adquisició primerenca, per part 
dels infants, dels patrons d’alineació d’accents tonals i tons de frontera (e.g., Prieto i Vanrell 2007, Astruc et al. 
2009, entre d’altres). Tant en posició prenuclear com en posició nuclear, els infants de dos anys varen ser 
capaços de sincronitzar de manera acurada els tons a la cadena segmental. Els nens sincronitzen 
adequadament els tons baixos L amb l’inici de la síl·laba accentuada, així com els tons alts al final de la síl·laba 



accentuada en el cas dels accents nuclears L+H* i en la síl·laba posttònica en el cas dels accents prenuclears 
L+>H*. Això vol dir que una part important de la realització fonètica de l’accent lèxic del mot ja es produeix aviat i 
de manera adequada en el desenvolupament del llenguatge.  
 No obstant això, hem vist com les propietats de camp tonal no s’adquireixen tan aviat com les 
propietats d’alineació. Els resultats de l’anàlisi dels patrons d’altura tonal demostren que els infants més petits, 
els de dos anys, produeixen una gran proporció de contorns suspesos, cosa que confirma experimentalment les 
observacions que s’havien fet en treballs anteriors (Prieto i Vanrell, 2007; Astruc et al., 2009; Prieto et al., 2008). 
 
 
Impacte previst 
 
Els resultats d’aquest projecte Batista i Roca i l’anterior s’expliquen en la següent pàgina web del projecte que 
anomenem APRIL, Acquisition of PRosody In L1:  
 
http://april-project.info/ 
 
En la pàgina del Corpus es pot obtenir accés als enregistraments i etiquetatges d’una part del corpus: 
 
http://april-project.info/corpus/ 
 
A banda de les presentacions en congressos internacionals, els resultats del projecte s’han publicat i estan en 
vies de publicació en diversos fòrums internacionals. La llista de les publicacions és la següent:  
 
Articles publicats: 
 
    * Astruc, Lluïsa, Pilar Prieto, Elinor Payne, Brechtje Post, Maria del Mar Vanrell (to appear). Acquisition of tonal 
targets in Catalan, Spanish, and English. Cambridge Occasional Papers in Linguistics. 
 
    * Payne, Elinor, Brechtje Post, Lluïsa Astruc, Pilar Prieto, and Maria del Mar Vanrell (2009). Rhythmic 
modification in Child Directed Speech. In O. Parker Jones and E. Payne (eds) Oxford University Working Papers 
in Linguistics, Philology and Phonetics, Volume 12, Papers in Phonetics and Computational Linguistics, 123-144 
(http://www.ling-phil.ox.ac.uk/publications) 
 
    * Payne, Elinor, Brechtje Post, Lluïsa Astruc, Pilar Prieto, and Maria del Mar Vanrell (to appear). Rhythmic 
modification in Child Directed Speech. In M. Russo (Ed.) Atti del convegno di Prosodia. Gli universali prosodici: 
confronto e ricerche sulla modellizzazione ritmica e sulle tipologie ritmiche. Roma: Aracne Biblioteca di 
Linguistica. 
 
Articles enviats a revistes: 
 
    * Astruc, Lluïsa, Pilar Prieto, Elinor Payne, Brechtje Post, Maria del Mar Vanrell (submitted). Tonal targets in 
early child Catalan, Spanish, and English. 
 
    * Payne, Elinor, Brechtje Post, Pilar Prieto, Maria del Mar Vanrell and Lluïsa Astruc (submitted). Measuring 
child rhythm. Language and Speech. 
 
    * Prieto, Pilar, Maria del Mar Vanrell, Lluïsa Astruc, Elinor Payne, and Brechtje Post (submitted). Prosodic 
temporal organization and speech rhythm. Evidence from Catalan, English, and Spanish. Speech Communication 
 
Conference proceedings 
 
    * Astruc, Lluïsa, Elinor Payne, Brechtje Post, Pilar, Prieto,  and Maria del Mar Vanrell (submitted). Word 
prosody in early child Catalan, Spanish and English. Speech Prosody 2010, Chicago. 
 
    * Payne, Elinor, Brechtje Post, Lluïsa Astruc, Pilar Prieto, and Maria del Mar Vanrell (submitted). A cross-
linguistic study of prosodic lengthening in child-directed speech. Speech Prosody 2010, Chicago. 
 
    * Prieto, Pilar, Maria del Mar Vanrell, Lluïsa Astruc, Elinor Payne, and Brechtje Post (submitted). Speech 
rhythm as durational marking of prosodic heads and edges. Evidence from Catalan, English, and Spanish. 
Speech Prosody 2010, Chicago. 
 
    * Vanrell, Maria del Mar, Pilar Prieto, Lluïsa Astruc, Elinor Payne, and Brechtje Post (submitted). Early 
Acquisition of F0 Alignment and Scaling Patterns in Catalan and Spanish. Speech Prosody 2010, Chicago. 
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