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2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
2.1. Introducció 
 
El concepte de similitud o proximitat entre els sons de la llengua materna (L1) i la llengua meta (L2) és 
una noció clau en les teories d’adquisició de la fonologia d’una segona llengua o llengua estrangera. Això 
és degut a per a què l’aprenent arribi a produir i percebre els sons de la llengua meta d’una manera 
aproximada a la del parlant nadiu, cal que estableixi categories fonètiques per la llengua meta el més 
semblants possibles a les categories pròpies dels parlants nadius. Aquesta habilitat es veu complicada pel 
fet que els aprenents (adults) de llengües ja tenen un sistema fonològic existent amb una sèrie de 
categories fonètiques pròpies que interfereixen en la creació de categories de la llengua meta. Kuhl (1991; 
Kuhl i Iverson, 1995), per exemple, explica que les categories de la L1 fan d’”imants” que atrauen els 
sons de la llengua meta cap a les categories més pròximes de la llengua materna. Segons les teories més 
recents (Flege, 1995, 2003; Best, 1995; Best i Tyler, 2007; Kuhl i Iverson, 1995, entre d’altres), el 
requisit per a establir categories acurades per la llengua meta és que els aprenents percebin diferències 
entre les categories maternes i les no natives. Per tant, les teories d’adquisició de segones llengües basen 
les seves prediccions sobre el grau de dificultat dels trets de la llengua meta en el nivell de proximitat 
entre les categories de la L1 i la L2. Això fa que el primer pas en tot estudi d’adquisició del sistema 
fonològic d’una llengua estrangera sigui determinar el grau proximitat perceptiva entre els sons de les 
dues llengües. Pel que fa al català i l’anglès, els estudis contrastius fets fins ara o bé eren comparacions 
descriptives des d’un punt de vista articulatori o bé tractaven només una petita part del conjunt de vocals i 
diftongs d’aquestes dues llengües (Recasens, 1984; Casanova, 1994; Gutiérrez, 1995; Cebrian, 2006).  
 
En aquest sentit, els objectius d’aquest projecte han estat per tant:  

 determinar el grau de similitud o proximitat perceptiva entre la totalitat de les vocals angleses i 
catalanes i una bona part dels diftongs 

 recollir dades comparables sobre els sistemes vocàlics de l’anglès i del català que serveixin de 
referència per a posteriors estudis 

 
L’estudi també ha tingut una important vessant metodològica en el seu desenvolupament de mètodes 
d’avaluació de la percepció interlingüística. Si bé els diferents models d’adquisició basen les seves 
prediccions en la noció de proximitat fonètica entre sistemes fonològics, la manera de mesurar el grau de 
proximitat és encara una qüestió per resoldre. Strange (2007) i Bohn (2002) defensen la utilització de 
tasques de percepció directes i indirectes i Bohn matisa que cap estudi fins ara no ha comparat els dos 
tipus de mètodes. El nostre estudi ha fet ús de dues tasques de percepció interlingüística diferents, una 
tasca directa en la que els oients comparaven el grau de semblança o diferència de parells d’estímuls 
acústics de les dues llengües estudiades (Rated Dissimilarity Task) i una comparació indirecta en la que 
els estímuls d’una llengua es comparen amb les representacions mentals dels sons de la llengua meta 
mitjançant la identificació interlingüística (Perceptual Assimilation Task). En aquest sentit, per tant, 
l’estudi és innovador i representa una important contribució metodològica en aquest camp. Els resultats, 
com es descriu més avall, constaten una complementarietat d’ambdues tasques i apunten cap a una 
utilització de cada tasca per a objectius diferents.  
 
L’objectiu metodològic per tant ha estat: 

 millorar el mètode de la comparació perceptiva entre dues llengües mitjançant la recollida de 
dades de similitud perceptiva amb tasques directes i indirectes  

 
 
2.2. Metodologia 
 
Tècniques de recollida de dades: 
 
a) Recollida de dades de producció. Gravacions de 10 parlants natius de català central i 10 parlants nadius 
d’anglès britànic del sud, a Barcelona (Universitat de Barcelona) i Londres (University College London), 
respectivament. Tots els participants van ser homes per a evitar diferències de gènere en les 
característiques acústiques dels estímuls.  
 

 Procediment: Les dades es van recollir amb una tasca de lectura d’unes frases que contenien les 
vocals i diftongs de cada llengua en contexts comparables.  
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o Exemple: vocals en context /b/+V+/t/ 
Català: Rima amb ‘gat’. Ara dic ‘bat’ un cop. 
Anglès: It rhymes with ‘hat’. Now I say ‘bat’ again. 
 

 Membres de l’equip que han participat: Joan Carles Mora, Juli Cebrian i Pimpila Thanaporn 
(personal de suport a la recerca) a Barcelona, Cristina Aliaga-García, Juli Cebrian i Paul Iverson 
a Londres. 

 
b) Avaluació i selecció d’estímuls per a les tasques de percepció interlingüística. Es van fer servir tasques 
de percepció com ara identificació d’estímuls amb judicis i amb temps de reacció. Aquesta darrera tasca 
es va dur a terme a la University College London amb la participació de 18 parlants natius d’anglès del 
sud.  

 
 Procediment 
 

o Identificació amb judicis: tasca de percepció en la què el participant identifica l’estímul 
acústic amb una de les alternatives presentades en una pantalla i tot seguit li dóna una 
puntuació. 

o Identificació amb temps de reacció: tasca de percepció en la què el participant identifica 
l’estímul acústic seleccionant una de les alternatives presentades en una pantalla. En 
aquest cas, la mesura és el temps que es triga en seleccionar l’opció. 

 
 Membres de l’equip que han participat:  
 

o Preselecció d’estímuls i preparació de les tasques: Pimpila Thanaporn (personal de 
suport a la recerca) i tots els investigadors 

o Tests de percepció d’identificació: Joan Carles Mora i Juli Cebrian a Barcelona, 
Cristina Aliaga-García i Paul Iverson a Londres. 

 
c) Recollida de dades de percepció interlingüística. 
Participants: 104 parlants de català i aprenents d’anglès com a llengua estrangera, reclutats entre els 
estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. 
 

 Procediment: 
 

o Rated dissimilarity task. En aquesta tasca de comparació directa entre dos estímuls, els 
participants senten parelles d’estímuls i han de jutjar el grau de dissemblança entre els 
dos membres de cada parell. 

o Perceptual assimilation task. Aquesta tasca consisteix en la identificació d’estímuls 
(sons de la llengua meta) en termes de categories de la llengua materna i el judici del 
grau de correcció o autenticitat d’aquell so. És per tant una comparació indirecta entre 
els sons de les dues llengües. 

 
 Membres que han participat: Joan Carles Mora i Cristina Aliaga-García a la U. de Barcelona, 

Juli Cebrian i Pimpila Thanaporn (personal de suport a la recerca) a la U. Autònoma de 
Barcelona. 

 
d) Anàlisi i interpretació de les dades de percepció: 
Anàlisi dels resultats de cada tasca, dels patrons d’assimilació de les vocals catalanes a les vocals 
angleses i del grau de dissemblança atorgat als diferents parells de vocals natives i no natives examinades. 
Anàlisi estadística i correlacions de les dues tasques.  
Membres que han participat: tots 
 
 
2.3. Resultats 
 
Els resultats principals d’aquest estudi es resumeixen a continuació sobre tot en relació a l’objectiu 
principal d’establir el grau de proximitat perceptiva entre el sistema vocàlic català i el sistema vocàlic 
anglès. 
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Algunes vocals angleses obtenen percentatges d’identificació com a vocals catalanes molt alts, la 
qual cosa indica un alt grau d’assimilació a categories fonètiques catalanes. Altres vocals de la 
llengua meta tenen un grau menor d’assimilació i es donen casos d’assimilació múltiple de diverses 
vocals angleses dins una única categoria fonètica catalana. Els resultats es resumeixen a continuació 
agrupats per tasca (els símbols fonètics /i ɛ æ ɒ ɔ u eɪ əʊ ɪ ɑ ɜ ʌ/ representen els sons vocàlics de les 
paraules angleses beat, bet, bat, pot, bought, boot, bait, boat, bit, Bart, Bert i but, en el mateix ordre; 
/i e ɛ a ɔ o u/ representen les vocals catalanes dels mots nit, nét, net, nat, os, ós i ús, respectivament): 
 
 Tasca d’identificació amb judicis (perceptual assimilation task)  

 
o Vocals amb percentatge alt d’identificació com a vocal de la L1 i judici també alt: /i ɛ 

æ/ com a les vocals catalanes /i ɛ a/, respectivament.  
o Vocals amb alt percentatge d’identificació com a vocal de la L1 però amb judicis 

moderats: /ɒ ɔ u eɪ əʊ/ com a /ɔ o u ei ou/ catalanes, respectivament. 

o Vocals amb baixos nivells d’assimilació a vocals catalanes i judicis baixos: /ɪ ɑ ɜ ʌ/ 

o Casos d’identificació de múltiples: /i ɪ/ com a la vocal catalana /i/; /æ ɑ ʌ/ com a la 
vocal catalana /a/.  

 
 Els resultats de la tasca directa de comparació (rated dissimilarity task) confirmen les tendències 

observades en la tasca anterior.  
 

o Alguns parells de vocals formats per una vocal catalana i una anglesa obtenen judicis de 
similitud equiparables (diferències estadísticament no significatives) a parells formats 
per dos estímuls de la mateixa vocal anglesa. Exemples: 

 /ɛ/ anglesa i /ɛ/ catalana, /i/ anglesa i /i/ catalana, /æ/ anglesa i /a/ catalana 
o Aquests casos coincideixen amb les vocals catalanes que han obtingut els graus 

d’identificació més alts com a vocals de la L1.  
 

 La combinació dels resultats de les dues tasques, directa i indirecta, reforcen les conclusions 
sobre el grau de proximitat d’ambdós sistemes vocàlics i permeten fer les prediccions sobre el 
grau de dificultat i les possibilitats d’aprenentatge de la llengua meta més sòlides.  

 
 S’observen alguns efectes de parlant. Per alguns estímuls anglesos els resultats varien segons el 

parlant a partir del qual s’han elaborat els estímuls. Això indica la necessitat d’explorar més a 
fons les possibles diferències dialectals o altres trets diferencials dels estímuls. 

 
 
2.4. Conclusions 
 
• Els objectius assolits en aquest projecte i la seva contribució en aquest camp són els següents: 
 

a) La recollida de dades de producció de totes les vocals i els diftongs del català central i de l’anglès 
britànic d’uns 10 parlants natius per cada llengua produïdes en un mateix context consonàntic i 
prosòdic. Donada la seva comparabilitat, aquestes dades són de gran importància com a dades de 
referència i punt de partida per a posteriors estudis tant del nostre grup com de la resta de la comunitat 
científica en aquesta àrea. A més, la selecció i creació d’estímuls acústics a partir de les dades de 
producció per a les tasques de percepció permet determinar els trets que són més importants pels 
parlants natius en la identificació i categorització de les vocals. 
 
b) El perfeccionament de les tasques o proves de proximitat perceptiva amb la introducció d’una tasca 
de discriminació amb judicis. Essent un dels pocs estudis que compara una tasca directa amb una 
tasca indirecta de comparació interlingüística, i l’únic que ho fa centrant-se en l’anglès i el català, 
aquest estudi és clarament innovador. La nostra proposta actual, motivada pels nostres resultats, és 
que la tasca indirecta és més adient per a mesurar la distància perceptiva inicial entre dos sistemes 
fonològics mentre que la tasca directa és més efectiva longitudinalment, és a dir, per a examinar 
variacions en la percepció de la distància perceptiva entre els sons de dues llengües a mida que el 
parlant va adquirint experiència amb la llengua meta. Aquest és un objectiu que encara estem en 
procés d’avaluar. 
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c) La recollida de dades de percepció interlingüística d’un total de 104 aprenents catalans d’anglès, 
amb la posterior anàlisi dels resultats i avaluació de la metodologia utilitzada. Aquesta anàlisi ha 
permès establir unes relacions de proximitat entre les vocals i diftongs del català i les vocals i diftongs 
de l’anglès. D’aquestes cal destacar diversos fets: 

 
 Algunes vocals angleses tenen un equivalent clar en el sistema fonològic català. Aquestes es 

podrien classificar com a gairebé idèntiques; és improbable que els aprenents catalans d’anglès 
creïn categories noves per aquests sons.  

 
 Els casos d’assimilació de múltiples categories de la llengua meta a la llengua materna indiquen 

que la producció d’algunes de les categories de la llengua meta distarà de la producció nativa. La 
creació de categories acurades i diferenciades dependrà de l’habilitat de distingir diferències 
entre les categories pròpies i noves (Flege, 1995), cosa que es veurà afavorida per l’experiència 
amb la L2.  

 
 Els diftongs de llengües com el català (o el castellà, sovint ignorats en estudis interlingüístics) 

juguen un paper molt important en la percepció de vocals estrangeres. Algunes vocals 
diftongades de l’anglès s’assimilen molt clarament a diftongs del català. 

 
• Implicacions.  
 
Aquests resultats tenen implicacions tant per a la recerca en adquisició de llengües i l’avaluació de les 
seves teories i models com per a la vessant més pràctica de l’ensenyament de llengües estrangeres ja que 
pot contribuir a la creació de materials específics per a l’aprenentatge de la pronúncia.  
 
• Limitacions.  
 
Entre les possibles limitacions d’aquest estudi en podem mencionar les següents: 
 

 Per a arribar a obtenir una valoració més completa del grau de similitud entre els sons del català i 
l’anglès, caldria complementar les dades de percepció obtingudes per catalanoparlants amb 
estímuls anglesos amb dades oposades, és a dir, dades de percepció interlingüística obtingudes 
de parlants d’anglès com a primera llengua i presentats amb estímuls catalans. Aquesta és una de 
les línies que pretenem continuar explorant. 

 La inclusió de totes les vocals i diftongs d’una llengua fa que inevitablement els experiments de 
percepció interlingüística esdevinguin d’una duració considerable. Un dels motius d’explorar 
aquestes metodologies és, com hem senyalat més amunt, concretar la utilitat de cada tasca per a 
objectius diferents a fi que no tots els participants hagin de completar totes les tasques. 

 
 
2.5. Impacte previst 
 
Un primer impacte d’aquest projecte és fruit de la tasca de recollir dades acústiques contrastives del català 
i l’anglès i d’establir les relacions de proximitat interlingüística entre els sons dels dos sistemes 
fonològics, els quals serveixen de punt de partida per a futurs estudis. Pel que fa a la difusió, els resultats i 
conclusions han estat presentats en diversos congressos internacionals sobre adquisició i sobre 
ensenyament i aprenentatge. També hem presentat parts d’aquest estudi a publicacions com ara capítols 
de llibres especialitzats. A continuació detallem aquestes contribucions agrupades per tipus.  
 
• Presentacions a congressos 
Els resultats d’aquest primer projecte els hem presentat en els següents congressos internacionals:  
 

1) Phonetics Teaching & Learning Conference. University College London, Regne Unit. Agost 2009. 
Congrés especialitzat en l’ensenyament de la fonètica i la pronúncia, organitzat per la institució 
britànica col·laboradora en aquest projecte (University College London).  

 
• Cebrian, J. Exploring the roles of instruction and word familiarity in L2 vowel identification. 
Comunicació.  
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2) New Sounds 2010. 6th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech, 
University Adam Mackiewicz, Poznan, Polònia. Maig 2010. Congrés internacional més rellevant en el 
camp de l’adquisició de segona fonologia que reuneix els experts de tot el món i on es presenten les 
novetats en el camp. 
 

• Cebrian, J., J.C. Mora & C. Aliaga García. Assessing crosslinguistic similarity by means of rated 
discrimination and perceptual assimilation tasks. Comunicació. 
 
• Pinet, M., P. Iverson & M. Huckvale. Second-language experience and speech-in-noise 
recognition: the role of talker-listener accent similarity. Comunicació. 
 
• Cebrian, J. Cross-linguistic perception of diphthongs by Spanish/Catalan speakers and English 
speakers. Pòster. 
 

 
3) European Association of Second Language Acquisition, Reggio-Emilia, Itàlia, setembre de 2010. 
Congrés anual d’experts sobre diferents aspectes de l’adquisició de segones llengües. 
 

• Mora, J.C., Cebrian, J. & Aliaga García, C. Contrasting crosslinguistic assimilation patterns with 
L2 vowel discrimination ability. Comunicació. 
 

4) 6th International Conference on Language Acquisition (CIAL), U. Pompeu Fabra, Barcelona, 
setembre de 2010. Congrés sobre diversos temes de l’adquisició de llengües maternes i llengües 
estrangeres i bilingüisme. 

 
• Cebrian, J., Mora, J.C. & Aliaga García,C. Discrimination (Perceptual dissimilarity) of Catalan 
and English vowels by Catalan learners of English. Pòster.  
 

5) Altres aspectes del projecte així com estudis en curs que sorgeixen d’aquest projecte els volem 
presentar als següents congressos (no oficialment acceptades donat que el procés de selecció encara 
no ha començat): 

-Phonetics and Phonology in Iberia, Tarragona, juny 2011. 
-Phonetics Teaching and Learning Conference, Londres, agost 2011. 
-International Congress of the Phonetic Sciences, Hong Kong, agost 2011. 

 
• Publicacions a llibres d’actes de congressos (proceedings) 
 

Cebrian, J. (2010) Cross-linguistic perception of diphthongs by Spanish/Catalan speakers and English 
speakers A K. Dziubalska-Kołaczyk, M. Wrembel and M. Kul (eds), New Sounds 2010 Proceedings 
of the 6th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech, pp. 73-76. ISBN: 
978-83-928167-9-9. 
 
Cebrian, J., J.C. Mora & C. Aliaga García. (2010) Assessing crosslinguistic similarity by means of 
rated discrimination and perceptual assimilation tasks. A K. Dziubalska-Kołaczyk, M. Wrembel and 
M. Kul (eds), New Sounds 2010 Proceedings of the 6th International Symposium on the Acquisition of 
Second Language Speech, pp. 77-82. ISBN: 978-83-928167-9-9. 
 
Cebrian, J. (2009) Exploring the roles of instruction and word familiarity in L2 vowel identification. 
M. Ashby and J. Maidment (Eds.), Proceedings of the Phonetics Teaching & Learning Conference. 
University College London (pp. 23-26). 

 
• Capítols de llibre que han passat per procés de revisió per pars: 
 
En l’actualitat estem revisant dos dels estudis presentats al congrés New Sounds per a la seva publicació 
en un volum especial publicat per l’editorial Peter Lang. Les dues publicacions han estat revisades per 
dos investigadors de l’àmbit i ja han estat acceptades. Les publicacions corresponents seran: 

Cebrian, J., J.C. Mora & C. Aliaga García. (previst 2010). Assessing crosslinguistic similarity by 
means of rated discrimination and perceptual assimilation tasks. Cross-linguistic perception of Catalan 
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and English diphthongs. In Dziubalska-Kołaczyk, K., Wrembel, M., Kul, M. (eds.), Achievements and 
perspectives in the acquisition of second language speech: New Sounds 2010, Volume 1. Peter Lang.  

Cebrian, J. (previst 2011). Cross-linguistic perception of Catalan and English diphthongs. In 
Dziubalska-Kołaczyk, K., Wrembel, M., Kul, M. (eds.), Achievements and perspectives in the 
acquisition of second language speech: New Sounds 2010, Volume 2. Peter Lang.  

• Articles en procés de revisió 
 

-Iverson, P., Preece-Pinet, M., i Evans, B. G. (en revisió). Auditory training for experienced and 
inexperienced second-language learners: Native French speakers learning English vowels. Applied 
Psycholinguistics 
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