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1. Introduccib 

El treball que presentem a continuaci6 vol reflectir part d'un estudi exploratori que 
vam realitzar sobre la contrastaci6 dels sis'temes fonbtic i fonolbgic de l'anglks i el 
catalh des de l'bptica de la lingüística contrastiva. 
Aquesta 6s una cibncia de recent implantaci6 i, tot i comptar amb alguns 
antecedents il.lustes a SAntiguitat, com assenyalen O. Szemerdnyi (1978) i T. 
Krzeszwowski (1990), no ha estat fins a la darrera meitat d'aquest segle que s'ha 
posat 1Zmfasi en la consecuci6 d'una metodologia adient i científica per a la 
comparaci6 de llengües. La intu'ici6 del lingüista com a parlant que els idiomes 
posseeixen una estructura profunda i uns conceptes comuns -que es manifesten de 
manera diferent superficialment- s'ha anat polint fins a cristal.litzar en els 
pressujhits contrastius actuals. 
El treball -de caire aplicat- que desenvolupem en aquest article pot situar-se en el 
nivell microlingüístic -segons la definici6 de James (1980:51)- dels estudis 
contrastius' i es6 relacionada amb l'anhlisi de la interllengua -en el sentit de James 
(1980:3-5)- ja que es pretdn iniciar la comparaci6 de les interferkncies fonktiques 
que es registren en individus angloparlants que tenen el catalh com a L2. 
Des de la part tebrica del treball -que aquí no desenvolupareh- es van avanpr, a 
partir de les característiques dels sistemes, que eren els nostres tertium 
comparationis, i seguint la metodologia presentada per James (1980) i 
Krzeszwowski (1990), una strie de prediccions de realitzacions, i. e. , els 
pressup6sits contrastius permetien fer una pronosticaci6 de l'error de pronúncia d'un 
angloparlant amb el catal& com a L2 - o a l'inrevds. Algunes de les prediccions a les 
quals vam arribar s6n les que es presenten a continuaci6, contrastades amb els 
resultats obtinguts a les gravacions. 
El nostre objectiu era comprovar, en primer lloc, si les previsions que es poden fer 
des de la lingüística contrastiva poden ser vhiides per a la diagnosi d'errors en 
l'aprenentatge, en aquest cas de la fonbtica, d'una L2. La segona qüestid que ens 
interessava descobrir era la diferhcia en la producci6 de dos informants, amb 
característiques similars perb amb diferent compettncia en la L2. En el nostre cas, 

Usem la terminologia estudis contrastius i ancilisi contrastiva en el mateix sentit que 
Kneszwowski (1990: 10) 
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concretament, ens interessava comparar les realitzacions de I2 -amb competbncia 
passiva en catal& i activa en castell&- i de 13- en la situaci6 contdria. 

El sistema representatiu que emprarem serh l'Alfabet FonBtic Internacional, en la 
seva darrera versi6 de 1989. 

2. Els informants 
Vam gravar tres informants anglesos (d'ara endavant 11, I2 i 13) llegint un fragment 
-pagines 90 i 91 de l'edici6 esmentada a la bibliografia- de El cant de la joventut de 
Montserrat Roig. Vam fer les entrevistes al desembre de 1993. Com que nomes era 
un estudi inicial, solament es va tenir en compte el registre mes formal. 
Els informants s6n dues dones i un home, amb unes característiques shio-culturals 
similars. Els tres tenen formaci6 universitkia -dos s6n llicenciats i una 6s 
estudianta- i treballen a Lleida en qüestions relacionades amb I'ensenyament de 
l'anglbs -dos s6n professors d'anglbs en un centre privat i una 6s au-pair. Les edats 
de tots tres no estan molt allunyades -18 anys l'informant I1 i 30 anys els altres dos. 
La procedkncia dialectal dels informants no 6s un factor que pugui influir en la seva 
pronúncia catalana -11 6s de Londres, I2 de Leeds i I3 de Cardiff. 
En principi, l'únic factor que els diferenciava de manera significativa era la seva 
relaci6 amb la L2 -el catalh. L'informant I1 havia arribat a Lleida feia escassament 
dos mesos i, per tant, el contacte que havia tingut tant amb el catalh com amb el 
castellh era exigu. No havia cursat estudis de cap de les dues llengües en el seu país 
d'origen perb, quan li vam fer l'entrevista, feia tres setmanes que estudiava castellh 
en un centre privat. 
I2 fa vuit anys que viu a Lleida. No obstant aixb, s'expressa habitualment en 
castellh, llengua que va aprendre a Anglaterra. Tt, perb, una bona competbncia 
passiva en catalh. 

I3 també fa vuit anys que resideix a la ciutat. Sol parlar en catalh. A l'arribada va 
assistir a classes de catal& per a adults. Posseeix una bona compethncia passiva en 
castellh. 
Vam triar aquests tres informants perqub, a priori, cadascun d'ells podia aportar 
informaci6 sobre un determinat nivell d'adquisici6 d'una L2, en aquest cas, el catalh. 
En primer lloc, I1 representava l'estadi inicial: l'aprenent que ha tingut un contacte 
mínim amb la llengua,i que s'hi apropa des dels pahetres de la seva L1. Les seves 
articulacions havien d'tsser, doncs, gairebe del tot intui'tives. Ens interessava 
enregistrar una persona amb aquestes característiques, perqub les prediccions de 
l'estudi contrastiu tebric s'haurien de complir en ella mts que en ningú altre, ja que 
era la que s'apropava a la llengua estrangera amb menys influbncia catalana. I2 era 
el segon esgld. Encara que no parles catalh, havia estat en contacte amb la llengua 
durant bastants anys i era d'esperar que les seves articulacions fossin més llunyanes 
del prototipus anglbs que les de Il. Ens interessava forga comparar les seves 
produccions amb les d'I3, l'últim interviuat, que era el que presentava un nivell de 
catalh mes alt i tenia plena competbncia en tots els estadis de la llengua. Haurem de 
veure si les articulacions d'I2 i d'I3 difereixen qualitativament i es reflecteix 
d'aquesta manera la importancia de la competbncia activa en l'aprenentatge d'una 
L2. 
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3. Els comentaris 
Ens ocuparem, només, d'alguns aspectes puntuals del component segmental, 
deixant per una altra ocasi6 les qüestions suprasegmentals. La qüesti6 de l'accent 
(stress) i el ritme s6n elementals a l'aprendre una L2 i és evident que un dels 
elements que més traeixen un parlant no nadiu són, junt amb la interferkncia 
fonktica, els models propis d'entonaci6. Per ampliar aquest aspecte, des d'un punt de 
vista contrastiu, vegeu l'article de Manfred Marcus "Rhythm, stress and intonations 
in English and German seen contrastively", a Marcus i Mair (eds.) (1993). 

Quant al vocalisme bnic, el fenomen que més ens ha cridat l'atenció és l'augment 
gradual de la distinci6 del tret d'obertura a mesura que augmentava I'ús del catalh. 
En I1 no hem enregistrat cap cas de distinci6 entre [e] i [E] ni cap entre [o]  i [o]. 
Recordem que no havia assistit a cap classe de llengua catalana on li haguéssin 
pogut remarcar que h distinci6 és pertinent en catalh. En castellh les articulacions 
esmentades anteriorment no conformen parells mínims. Es possible que, fins i tot, a 
les seves classes de castellh li hagin corretgit alguna pronúncia mCs oberta i que, 
conseqüentment, en catalh tendeixi a autocorregir-se. 
A l'extrem oposat es troba I3 que articula correctament, gairebé sense cap error, els 
al.lbfons de cada vocal. Pot fins i tot diferenciar -ho vam comprovar despres de la 
lectura- parells mínims del tipus vella / bella o 6s / os. 
El punt mig es& representat per 12, el qual, malgrat reconkixer els sons si una altra 
persona els articula, no els produeix en la lectura. 
En aquest cas té un paper preeminent I'ús de la llengua, atks que tant I2 com I3 
tenen els dos fonemes en la seva llengua materna, per tant no haurien de tenir, en 
principi, problema per a l'articulaci6 -deixant de banda la distribuci6- del so catalh. 

La falta d'incorporaci6 de [E] i [o] al sistema catalh de I2 pot deure's, per un costat, 
al fet que l'aprenentatge del castell& va suposar l'eliminació d'alguns dels fonemes 
vochlics de la seva L1, entre els quals hi havia el tret + obert. Com que ni ha aprks 
catal?i ni el parla habitualment, no ha pogut recuperar la distincib. En sentit contrari, 
l'ús de la llengua ha fet que I3 incorpori la distinci6 correctament. 
Una altra qüestió relacionada amb els fonemes vochlics que hem de destacar de les 
nostres gravacions, encara que sigui breument, 6s el manteniment de la quantitat 
vochlica. De la mateixa manera que quan un catalanoparlant aprkn anglks ha 
d'adquirir la durada vochlica com a un tret distintiu, els anglesos que aprenen catalh 
han d'assumir la inoperhncia d'aquesta característica i inhibir-la. En les nostres 
gravacions es perceben articulacions vochliques més llargues del que seria habitual 
en catalh -com en el cas de pis, pronunciat [phi : S] per 12-, encara que aquest punt 
s'hauria de corroborar emphicament. 

1 Evidentment, la varietat que es recull en les gravacions perlany al catalh 
nordoccidental, que 6s la variant que es parla en la zona de residencia dels 
informants. 
Comentem només una qüestió en aquest sentit. El catalh central -base del catalh 
esdndard i punt de partida dels estudis contrastius de Recasens, gairebé els Únics 
que es dediquen al contrast fonbtic i fonolbgic de les dues llengües- distingeix [i], 
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[s] i [u]. En la varietat de la zona dels entrevistats, el sistema vochiic hton esta 
constitu'it per [ i 1, [s] i [o]. Aquestes darreres serien les articulacions esperades en 
tots els informants. El cas de [s] planteja, perb, una situaci6 especial. 11, com que 
aprbn castellh, realitza sempre [a], independentment que estigui situat en posici6 
htona o tbnica; així, pronuncia [k ' ara],  amb les dues vocals iguals. 13, com que 6s 
parlant habitual de la varietat nordoccidental, distingeix entre [a] tbnica i [s] htona, 
i diu [ k ' a r  E]. 12, en canvi, produeix [s] en la majoria de variants htones. Aquest 
fet podria ser degut a la conscibncia de l'informant que en catalh algunes vocals 
tenen diferent realitzaci6 segons que siguin tbniques o htones -cosa que no 
distingueix 11-, perd no articula la que correpondria a la seva zona dialectal perqub 
no té la competbncia oral activa suficient per a integrar la distinci6 dialectal. 
Quant al sistema consonhntic, voldríem destacar Únicament el cas de les consonants 
oclusives orals que, en els bes informants, presenten les característiques que es 
podien predir des de la descripci6 contrastiva dels dos sistemes. 

En primer lloc, a principi absolut de grup fbnic, les sonores no presenten cap 
modificaci6, ja que en les dues llengües és general una articulaci6 oclusiva en tots 
els casos. Es destaca, perb, l'aspiraci6 -de la qual parlarem posteriorment- que 
mantenen en major o menor grau els informants anglesos. 
En posici6 intervochlica, les sonores es mantenen oclusives en els tres entrevistats, 
com es compon a l'articulaci6 en la seva L 1. 
En posici6 pre- o postconsonhntica es manté l'articulaci6 sorda en tots els casos. No 
hem enregistrat cap fenomen de sonoritatzi6 de / t / ,  /p/, /k/, com era d'esperar. En el 
cas de les sordes, es manté l'aspiraci6 que seria habitual en la llengua anglesa. El 
grau d'aquesta en les realitzacions dels nostres subjectes Cs directament 
proporcional a l'ús de la llengua: I1 presenta aspiracid en totes les oclusives sordes, 
I2 encara en conserva la major part, mentre que en I3 el nombre es redueix 
considerablement. Aquesta asseveraci6 tamb6 necessitaria, perb, una comprovaci6 
mes sistemhtica. 
En posici6 final, no es d6na, com es podia predir, neutralitzaci6 dels parells /b/-/p/, 
/d/-/t/ o /9/-/k/. Si hi ha una consonant sorda es mant6 i, a mks, va acompanyada 
d'una breu aspiracid No es confirma tampoc la predicci6 tebrica que ens diu que no 
es pronunciaria el so velar darrera de l'al.lbfon catal& [r)], com en anglbs, el qual 
recordem que en aquesta llengua 6s un fonema. 
En darrer lloc, assenyalem que ens ha sorprbs enormement no trobar el fonema 
labidental /V/ en les nostres gravacions. A priori pendvem que en tots els casos -i 
mes en el de 11- es mantindria /v/ per a la grafia catalana v ,  com a convertida, viure 
o quedava. Ens ha sorprh que s'elimints tan rhpidament una dualitat fonbmica de la 
L1 dels informants, sabent, a mts, que en el cas contrari -catalanoparlants que 
aprenen anglb- 6s bastant ardu incorporar el fonema /V/ a l'espectre de l'aprenent, 
tot i tenir llengües properes -com el francb- i dialectes de la nostra llengua -com el 
tarragoní, I'eivissenc o el mallorquí- que mantenen la distincib. Aquest fenomen 
hauria d'estudiar-se mCs detingudament i comprovar si es d6na sistemhticament 
amb altres informants i veure si en altres contextos didsics -com ara la conversa 
espontania- hi ha major tendbncia a recuperar la pronunciaci6. 
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4.  Les conclusions 
D'aquestes anotacions en podem extreure dues conclusions bhsiques. En primer 
lloc, hem constatat que la lingüística contrastiva 6s una bona eina per a la predicci6 
de fenbmens en qub es veuen implicades dues o mes llengües. Aquesta cibncia pot 
esser de gran ajut en l'ensenyarnent d'idiomes, per una banda, i en l'aprofundiment 
del coneixement lingüístic en general, ja que, mitjan~ant la projecci6 de les dades 
de cada llengua i la seva extrapolaci6, ens permet distingir l'engranatge essencial de 
la comunicaci6 com a fenomen universal. 
Per altra banda, hem comprovat al llarg de tot l'estudi -encara que, com hem 
reconegut repetidament, les nostres dades necessitin una demostraci6 empírica m6s 
afinada -la imporhcia que t6 l'ús de la llengua a l'hora d'abandonar qualsevol 
paradigma lingüístic d'una L1 a favor d'una L2, Ús que 6s el culpable que un 
individu amb qualsevol sistema lingüístic vagi adapatant-se a una nova situaci6 
comunicativa i aprengui les característiques distribucionals i funcionals d'una altra 
organitzacid -la de la L2-, segons l'ús que se'n faci. 

Montse Casanovas Catal& 
Alfred Perefia, 48, lr 2a 
E-25004 LLEIDA 
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RESUM 

Aquest article pretCn mostrar part dels resultats d'un estudi exploratori que es va 
realitzar el desembre de 1993, per a examinar les possibles línies d'investigaci6 en 
la comparaci6 -des d'un punt de vista contrastiu- dels sistemes fonbtic i fonolbgic de 
l'anglbs i el catalh. L'anhlisi va constar d'un cos tebric en el qual, a partir de les 
pautes metodolbgiques donades per James (1980) i Krzeszwowski (1990), es feien 
una sbrie de prediccions de les articulacions errbnies que es podien produir en 
anglesos que tinguessin el catalh com a L2 i en la situaci6 inversa. La segona part, 
eminentment prhctica -i la que es desenvolupa a l'article- consistia en la gravaci6 de 
tres informants anglesos llegint un text en catalh per a comprovar les 
pronosticacions tdriques. Presentem alguns resultats que ens han semblat 
interessants, tot i Csser conscients de la seva provisionalitat. 

SUMMARY 

Contrastive Study of Phonetic Aspects of the Catalan and English Phonologies. 

This article presents part of the results of exploratory investigation, carried out in 
December 1993. The aim of the research was to examine the possibilities of 
comparing, from a contrastive point of view, phonetic aspects of the English and 
Catalan phonologies. Based on the methodologies of James (1980) and 
Krzeszwowski (1990), the analysis consisted of a theoretical part in which some 
articulatory deviations which an English subject speaking Catalan as a foreign 
language might make are predicted. In this paper, the more practica1 second part is 
presented. The method consisted in recording three English informants reading a 
text in Catalan in order to prove the theoretical predictions. Aware of their 
shortcomings, we present some of the more interesting results here. 




