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1.  INTRODUCCIÓ

En aquest estudi es presenten i es discuteixen els resultats de l’anàlisi que s’ha dut a 
terme amb les dades recollides en la secció friülana de l’Atles Multimèdia de la Prosòdia 
de l’Espai Romànic, AMPER-FRIÛL (Roseano / Fernández Planas 2009-2013), mit-
jançant mètodes quantitatius. En primer lloc es presenten els avantatges i desavantatges 
de les anàlisis de tipus quantitatiu i estadístic en comparació amb els mètodes de la dia-
lectologia tradicional, i també es plantegen les especificitats de l’anàlisi quantitativa de 
dades entonatives en comparació amb els estudis dialectomètrics de dades segmentals 
(Secció 2). A continuació, es donen informacions metodològiques sobre les eines que 
s’han escollit (Secció 3). La Secció 4 presenta i comenta els resultats de l’aplicació de les 
tècniques en qüestió al cas d’estudi del friülà i d’altres llengües romàniques. En concret, 
es discuteixen els resultats de diferents anàlisis que s’han dut a terme, respectivament, a 
partir de dades fonètiques, d’una interpretació fonològica de les característiques supra-
segmentals i del sistema fonològic segmental de les varietats que es consideren. Final-
ment, a la Secció 5, es proposa una conclusió.

* Aquest estudi s’ha finançat per part del Ministerio de Economía y Competitividad amb el projec-
te FFI2015-64859-P obtingut en convocatòria pública competitiva.
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2. ANÀLISI QUANTITATIVA DE DADES SEGMENTALS  
I SUPRASEGMENTALS

Els atles lingüístics representen una font important d’informacions sobre els trets 
fonètics, morfològics, sintàctics i, sobretot, lèxics d’una llengua i de les seves varietats. 
A més, constitueixen un punt de partida per a la detecció de similituds entre dialectes, 
que permet de classificar-los i agrupar-los. Aquest procés de classificació s’ha desenvo-
lupat, en els estudis tradicionals de dialectologia, de manera qualitativa, és a dir que cada 
investigador ha seleccionat una sèrie de trets que ha considerat rellevants, els ha atorgat 
menor o major importància segons criteris que l’investigador mateix (o la tradició) consi-
dera rellevants, i els ha fet servir per establir les agrupacions dialectals. 

Als anys 70 del segle xx va sorgir una nova tendència metodològica en l’àmbit dels 
estudis dialectològics, que es va anomenar dialectologia quantitativa o dialectometria, 
terme proposat per Séguy (1973). Aquesta disciplina, segons la definició de Goebl (1981: 
349), representa una aliança entre la geolingüística i la taxonomia numèrica com a branca 
de la matemàtica. La dialectometria ofereix alguns avantatges respecte de la dialectolo-
gia tradicional. En primer lloc, permet de gestionar una gran quantitat de dades amb un 
esforç relativament limitat. Justament, el fet de treballar amb bases de dades extenses fa 
possible que les conclusions a què arriba l’anàlisi tinguin un valor estadístic que va més 
enllà de la intuïció d’un investigador. En segon lloc, les tècniques d’anàlisi dialectomè-
trica estan menys exposades al risc d’apriorismes, ja que no atorguen una importància 
menor o major a les diferents variables que conformen la base de dades, sinó que cadas-
cuna d’elles té el mateix pes que les altres. Tot i això, cal recordar que, justament per 
aquest motiu, aquests mètodes no han estat exempts de crítiques des de la dialectologia 
tradicional, ja que no tenen en compte que certes diferències lingüístiques són qualitati-
vament més rellevants que d’altres o també perquè pot ser discutible la mesura de simili-
tud establerta a partir de la qual s’estableixen les distàncies, tal com apunta Clua (1999). 
Un últim avantatge de les tècniques dialectomètriques en comparació amb la dialectolo-
gia tradicional consisteix en la forma de presentació de les correlacions estadístiques en-
tre les dades. De fet, per evitar que la interpretació dels resultats del tractament estadístic 
de les dades lingüístiques (mitjançant anàlisis com la clusterització de dades i l’escala-
ment multidimensional) esdevingués una barrera infranquejable per a molts lingüistes, al 
llarg de les últimes quatre dècades s’han assajat diverses maneres de representació gràfi-
ca, entre elles els dendrogrames i els mapes de proximitats, que s’utilitzen habitualment 
en aquest tipus de treballs. 

Les anàlisis dialectomètriques tradicionals es realitzen exclusivament a partir de ba-
ses de dades de tipus lèxic, fonètic segmental i morfològic (entre els molts exemples, 
podem citar per al català: Clua 2004; Perea 2010; Valls / Nerbonne / Prokic / Clua / Llo-
ret 2012; Goebl 2013, entre d’altres). Només a partir dels primers anys del segle xxi es va 
començar a disposar de bases de dades suprasegmentals que, a partir de la primera apro-
ximació de Romano (1999), es van analitzar mitjançant tècniques de tipus dialectomè-
tric. El resultat de l’aplicació de tècniques de tipus dialectomètric a les bases de dades 
suprasegmentals es pot anomenar de maneres diferents: anàlisi de les distàncies prosòdi-
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ques, dialectometria entonativa, anàlisi comparativa de la prosòdia o mesura de la varia-
ció prosòdica diatòpica.1 Des del punt de vista metodològic, cal remarcar que les bases de 
dades suprasegmentals difereixen radicalment de les bases de dades dialectals tradicio-
nals, ja que les segones són alfabètiques (p. e. les transcripcions de la pronunciació d’un 
mot), mentre que les primeres són numèriques (p. e. els valors numèrics, en Hz o st, de la 
freqüència fonamental —o F0— en diferents punts d’un contorn entonatiu). Aquesta di-
ferència en el tipus de dades, aparentment banal, tal com es veurà a la Secció 3.2 és en 
realitat crucial per entendre per quina raó en el marc de la dialectologia entonativa amb 
dades numèriques no s’ha pogut fer servir cap de les eines més conegudes, és a dir Visual 
DialectoMetry (Haimerl 2006), Gabmap (Nerbonne / Colen / Gooskens / Kleiweg / Lei-
nonen 2011) o DiaTech (Aurrekoetxea / Fernandez-Aguirre / Rubio / Ruiz / Sánchez 
2013).

En l’actualitat, s’han analitzat de manera quantitativa les distàncies entonatives en-
tres punts d’enquesta d’un nombre important de llengües romàniques, sobre tot a partir 
de la segona dècada del mil·lenni (v. Roseano 2016 per a una presentació de l’estat de la 
qüestió). Tot i això, entre les llengües romàniques per a les quals es disposa de bases de 
dades ben desenvolupades,2 en dos casos no s’han publicat anàlisis quantitatives de dis-
tàncies prosòdiques: el romanès i el friülà. Aquest article, justament, pretén contribuir a 
completar l’anàlisi quantitativa de les distancies entonatives entre les varietats geogràfi-
ques d’una d’aquestes llengües, el friülà.

2.1.  els dialectes del friülà

Com és sabut, el friülà (o friülès) és una llengua retoromànica parlada per unes 
500.000 persones (Picco 2001) a Friül, que és un país del nord-est d’Itàlia, actualment 
dividit des del punt de vista administratiu entre la regió autònoma de Friül - Venècia Júlia 
i una petita part de la regió de Vènet. Els dialectes del friülà es poden dividir en tres 
grups, definits a partir de trets fonètics i lèxics (Frau 1984; Francescato 1966; Vicario 
2007; Roseano 2015): 

1) El centreoriental, que inclou la part occidental de la província de Gorizia i la 
major part de la província d’Udine i que està dividit en dues subàrees principals: la cen-
tral i l’oriental.

2) El septentrional o cjargnel, que en realitat és un conjunt de dialectes força diver-
sificats parlats a la part septentrional de la província d’Udine. El friülà septentrional, 
juntament al friülà centreoriental, conforma el bloc dialectal que tradicionalment s’ano-
mena furlan dicà da la aghe (literalment ‘friülà d’aquest costat del riu [Tagliamento]’).

1.  D’acord amb el suggeriment d’un dels revisors anònims d’aquest article, també es podria ano-
menar prosodometria.

2.  Per a una descripció de l’estat de la qüestió de les bases de dades prosòdiques de les llengües 
romàniques, v. Roseano (2016).
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3)  L’occidental, parlat a bona part de la província de Pordenone i a alguns ajunta-
ments de la província de Venècia. El friülà occidental també és conegut com furlan dilà 
da la aghe (literalment ‘friülà de l’altre costat del riu [Tagliamento]’).

La Figura 1 conté una representació esquemàtica de l’agrupació dels dialectes 
friülans segons els estudis tradicionals de dialectologia, fonamentada en criteris fonètics 
segmentals i lèxics, mentre que la distribució geogràfica de les àrees dialectals es presen-
tarà a la Figura 2.

3.  METODOLOGIA

3.1.  corpus, punts d’enquesta i informants

El corpus que s’analitza en aquest treball és la part friülana de l’Atles Multimèdia de 
la Prosòdia de l’Espai Romànic, AMPER-FRIÛL (Roseano / Fernández Planas 2009-
2013), una secció del projecte internacional AMPER que des de fa gairebé dues dècades 
recull dades sobre l’entonació de totes les llengües d’aquesta família (Contini 1992).

D’acord amb la metodologia d’AMPER (Romano / Lai / Roullet 2005), en cada punt 
d’enquesta s’enregistren les veus de dues persones (un home i una dona d’entre 25 i 55 
anys, ambdós sense estudis superiors) que pronuncien un conjunt de frases de dues mo-
dalitats oracionals (interrogativa absoluta neutra i declarativa neutra). De cada frase s’en-
registren diferents repeticions i, de cara a la construcció del corpus, se’n trien les tres que 
presentin la millor qualitat.

Cada frase del corpus conté un sintagma de 4 síl·labes amb funció de subjecte (S1), 
un sintagma de 3 síl·labes amb funció de verb (S2) i un sintagma complement verbal de 4 

Figura 1.  Agrupació dels dialectes friülans segons la dialectologia clàssica (Frau, 1984; Frances-
cato, 1966; Roseano, 2015).
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síl·labes amb funció d’objecte directe o de complement circumstancial (S3). L’S1 i l’S3 
són substantius i poden tenir expansions formades per adjectius trisíl·labs (EXP1 i EXP3, 
respectivament). Segons les normes d’AMPER, S1, EXP1, S3 i EXP3 poden ser paraules 
oxítones, paroxítones i proparoxítones. L’S2 només pot ser una paraula paroxítona. Les 
combinacions possibles són, per tant, 63 per a cada modalitat oracional (declarativa i in-
terrogativa), és a dir 126 en total per a cada informant. Als exemples (a), (b) i (c) es pre-
senten algunes frases declaratives del corpus: la primera d’elles no té cap expansió, la 
segona té expansió de l’S1 i la segona té expansió de l’S2.

(a)  La  ghitare  si  sune  te  betule.
 La  guitarra  es  toca  a la  taverna. 
(b) La  ghitare  furlane  si  sune  te  betule.
 La guitarra friülana es toca a la taverna.
(c)  La  ghitare  si sune  te  betule  decadent.
 La guitarra es toca a la taverna decadent.

Els punts d’enquesta van ser quatre, un per a cadascuna de les gran àrees dialectals 
del friülà: Agrons per al friülà septentrional, Beivars per al friülà central, Tesis per al 
friülà occidental i Gradisca d’Isonzo per al friülà oriental. La Taula 1 detalla la distribu-
ció de frases per a cada informant i punt d’enquesta, mentre que a la Figura 2 es pot apre-
ciar la distribució dels punts d’enquesta al mapa dialectal de Friül.

Per a l’anàlisi que es presenta en aquest treball, s’ha fet servir una base de dades 
reduïda, que recull les tres repeticions de les nou oracions declaratives i les nou ora-
cions interrogatives sense expansions d’ambdós informants dels quatre punts d’en-
questa que s’han escollit per a aquest treball. El nombre total d’enunciats de friülà, per 
tant, és de 432. A més, també es proposa una anàlisi dialectològica quantitativa que 
inclou punts d’enquesta d’altres llengües, que es detallaran al llarg de les seccions co-

Taula 1.  Composició del corpus.

Punt 
d’enquesta

Veu N. de 
frases

N. de 
repeticions

Total

Agrons femenina 126 3 378

masculina 126 3 378
Beivars femenina 126 3 378

masculina 126 3 378
Gradisca femenina 126 3 378

masculina 126 3 378
Tesis femenina 126 3 378

masculina 126 3 378
Total 3.024
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rresponents i que sumen 2.052 frases més, per un total global de 2.484 que s’han sot-
mès a aquesta anàlisi.

3.2.  anàlisi acústica i transcripció entonativa del corpus

El procés d’anàlisi de les dades previ a l’anàlisi de les distàncies entonatives es va 
desenvolupar en dues fases. A la primera, les frases del corpus van ser analitzades des del 
punt de vista acústic. A la segona, a partir de les dades acústiques es va proporcionar una 
transcripció entonativa de tipus mètric-autosegmental. Per a ambdues fases es va comp-
tar amb programes informàtics ad hoc.

L’anàlisi acústica es va dur a terme mitjançant el programa AMPER-2006 (López 
Bobo / Muñiz Cachón /Corral Blanco / Brezmes Alonso / Alvarellos Pedrero 2007), que 
permet extreure els valors de l’F0, de la durada i de la intensitat de cada vocal d’interès 
(la tònica, la pretònica i la posttònica) i els desa automàticament en un arxiu en format 
txt. La transcripció entonativa es va efectuar gràcies a una eina coneguda com a Am-
per-Eti (Roseano / Fernández Planas 2013a) que, a partir justament dels valors de l’F0 
guardats als arxius txt en qüestió, proporciona una transcripció fonètica estreta de l’ento-
nació de cada corba. Els resultats d’aquests dues fases de l’anàlisi ja es van publicar (Ro-

Figura 2.  Mapa lingüístic de Friül (simplificació de Frau, 1984) amb els punts d’enquesta indi-
cats.
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seano / Fernández Planas 2013b; Roseano / Fernández Planas 2013c). La Figura 3 repre-
senta, de forma simplificada, les dues fases d’anàlisi que s’acaben de descriure.

De cara a l’anàlisi de les distàncies entonatives que es descriu a les seccions se-
güents, és important subratllar que al final de les primeres dues fases d’elaboració de les 
dades del corpus es disposa de dos conjunts de dades de tipus diferent. D’una banda hi ha 
la base de dades numèriques (valors de l’F0 en Hz i st), i d’altra banda hi ha la base de 
dades alfabètiques (etiquetes entonatives generades amb Amper-Eti). Tal com es veurà 
en els apartats següents, aquesta doble naturalesa de les dades fa que sigui necessari em-
prar instruments separats i complementaris.

3.3.  eines emprades: sTAT-DisTANCEs i GABmAP

En les últimes dècades s’han desenvolupat diferents aplicatius concebuts expressa-
ment per dur a terme anàlisis de tipus dialectomètric. En aquest treball fem referència a 
dos programes d’aquest tipus, els fonaments matemàtics i estadístics dels quals ja van ser 
descrits pels seus creadors (Moutinho / Coimbra / Rilliard / Romano 2011: 33-56; Ner-
bonne et al. 2011, respectivament). El primer d’ells, Stat-Distances, va ser creat per a 
analitzar dades numèriques, mentre que el segon, Gabmap, va néixer amb la finalitat 
d’analitzar dialectomètricament dades alfabètiques.

Stat-Distances va ser creat per Albert Rillard i Jean-Pierre Lai en el marc del Projecte 
AMPER (Rillard / Lai 2008; Moutinho et al. 2011), específicament amb l’objectiu  
de calcular les distàncies prosòdiques entre varietats a partir de les dades numèriques de 
l’F0 de les frases que es recullen d’acord amb la metodologia del projecte. Aquest aplica-
tiu, a partir de les dades prosòdiques que corresponen a tres valors d’F0 (en Hz) en cada 
vocal de la frase (inicial, central i final), més un valor d’intensitat en cadascuna d’elles, 
ofereix una representació gràfica de les proximitats entre dialectes i de les seves agrupa-

Figura 3.  Passes principals de l’anàlisi prèvia a l’anàlisi de les distàncies entonatives (extracció 
de dades acústiques i transcripció entonativa). 
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cions a partir d’un dendrograma i un mapa EMD (escalament multidimensional). A més, 
mitjançant uns gràfics de caixes, ofereix també la possibilitat de valorar la variabilitat 
observada entre diferents repeticions d’un mateix informant i entre les repeticions dels 
diferents informants d’un punt d’enquesta.

La segona eina que s’empra heurísticament per valorar les distàncies i les similituds 
entre les varietats que s’estudien és l’aplicatiu Gabmap, desenvolupat a la Universitat de 
Groningen i disponible gràcies al Meertens Institute d’Amsterdam (Nerbonne et al. 
2011). Gabmap analitza les dades i presenta els resultats en diferents formats, entre els 
quals destaquem els dendrogrames i els gràfics d’escalament multidimensional amb co-
lors que pretenen d’il·lustrar els resultats quantitatius de la manera més immediata i ente-
nedora. 

4.  RESULTATS

En els diferents apartats d’aquesta secció es presenten els resultats de l’anàlisi que 
s’ha efectuat. En concret, a l’apartat 4.1 es presenten els resultats de l’anàlisi de les frases 
declaratives dels quatre punts d’enquesta del domini lingüístic friülà. A continuació, a 
l’apartat 4.2 s’ofereixen els resultats de l’anàlisi de les frases interrogatives dels matei-
xos quatre punts. L’apartat 4.3 considera conjuntament ambdues modalitats oracionals 
als quatre dialectes friülans i avalua les distàncies prosòdiques entre ells, primer des d’un 
punt de vista només fonètic i, després, des d’un punt de vista fonològic (subapartat 4.3.1). 
Els resultats d’aquesta anàlisi fonològica de l’entonació es completen després amb una 
anàlisi dels trets fonològics segmentals, la qual dona lloc a una visió dialectològica quan-
titativa més exhaustiva de la llengua en qüestió (epígraf 4.3.2). A la Secció 4.4 s’aborda 
el tema de la comparació, mitjançant tècniques quantitatives, de l’entonació del friülà 
amb la d’altres llengües romàniques geogràficament properes com l’italià (epígraf 4.4.1) 
o més allunyades com el sard, el català i el castellà (epígraf 4.4.2). 

4.1.  anàlisi de la modalitat declarativa

L’anàlisi mitjançant Stat-Distances de les frases declaratives sense expansió produï-
des pels vuit informants friülans permet en primer lloc de valorar la variabilitat entre di-
ferents repeticions d’un mateix informant de cada punt d’enquesta. Els gràfics de caixes 
continguts a la Figura 4 assenyalen un nivell de coherència molt alt (és a dir proper a 1, 
amb els quartils concentrats al voltant de la mitjana) per part de tots els parlants, amb 
l’excepció de la informant de la població de Tesis. Aquesta informant, tal com afirmen 
Roseano i Fernández Planas (2013b, 2013c), alterna entre dos patrons entonatius dife-
rents i això fa que el conjunt d’enunciats doni aquest resultat, aparentment no tan cohe-
rent com els altres, tant en les correlacions intra-informants com en les correlacions  
intra-punt d’enquesta.
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El mapa EMD que es presenta a la Figura 4 permet de destacar que els quatre punts 
d’enquesta es distribueixen de manera força homogènia, en el sentit que cadascun d’ells 
és, aproximadament, equidistant dels altres. A més, cal destacar que els eixos del gràfic 
tenen una escala molt reduïda. Aquestes dues observacions permeten confirmar que l’en-
tonació de les frases declaratives és prou uniforme a tot el domini lingüístic friülà, tal 
com afirmen estudis anteriors (Roseano / Fernández Planas 2013a; Roseano / Fernández 
Planas 2013b; Roseano / Vanrell / Prieto 2015b). Tot i això, al mapa EMD es podria 
traçar una divisió (representada per una línia de ratlles a la Figura 5) que parteix el domi-
ni lingüístic en dos blocs: un que inclou els dialectes on les declaratives acaben amb un 
ascens marcat (Beivars i Gradisca) i un altre que comprèn els parlars on les enunciatives 
acaben amb un descens o amb un lleuger ascens (Agrons i Tesis).

Figura 4.  Diagrames de caixa de les correlacions entre corbes d’F0 de les frases declaratives sen-
se expansions per a cada informant (L8001 = informant masculí d’Agrons, L8002 = informant fe-
menina d’Agrons, L8011 = informant masculí de Beivars, L8012 = informant femenina de Bei-
vars, L8021 = informant masculí de Gradisca, L8022 = informant femenina de Gradisca, L8031 = 
informant masculí de Tesis, L8032 = informant femenina de Tesis,) i cada punt d’enquesta (P800 
= Agrons, P801 = Beivars, P802 = Gradisca, P803 = Tesis) del domini lingüístic friülà.
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4.2. anàlisi de la modalitat interrogativa

L’anàlisi que s’ha dut a terme mitjançant Stat-Distances de les frases interrogatives 
produïdes pels vuit informants friülans permet, d’entrada, d’afirmar que la variabilitat 
entre diferents repeticions d’un mateix informant de cada punt d’enquesta és sempre 
molt baixa. Als diagrames de caixa de la Figura 6, de fet, es pot apreciar com el nivell de 
coherència és molt alt en tots els casos (és a dir, proper a 1, amb els quartils concentrats al 
voltant de la mitjana). 

El mapa EMD que es presenta a la Figura 7 permet destacar que els quatre punts 
d’enquesta es distribueixen de manera força homogènia, igual que vèiem en el cas de 
les frases enunciatives, en el sentit que cada un d’ells és aproximadament equidistant 
dels altres. També cal destacar que els eixos del gràfic tenen una escala molt reduïda, 
encara més reduïda de la que s’ha observat en el cas de les frases declaratives (Figura 
5). Això d’una banda permet d’afirmar que en friülà la modalitat declarativa té més 
probabilitats de distingir entre varietats dialectals que la modalitat interrogativa, men-
tre que en altres llengües romàniques és la modalitat interrogativa la que presenta una 

Figura 5.  Mapa EMD de les frases declaratives sense expansions per a cada punt d’enquesta (800 
= Agrons, 801 = Beivars, 802 = Gradisca, 803 = Tesis) del domini lingüístic friülà.
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variabilitat dialectal més evident. D’altra banda, el que s’observa a la Figura 7 permet 
d’hipotetitzar que, a partir de la caracterització acústica de les corbes entonatives 
friülanes que s’ha proposat en estudis anteriors (Roseano / Fernández Planas 2013a; 
Roseano / Fernández Planas 2013b), el tret distintiu que divideix els dialectes friülans 
en dos blocs en aquest cas és el moviment tonal que s’observa al verb, que és L+H* 
(ascens amb el pic d’F0 a la síl·laba tònica) a Agrons i Tesis, mentre a Beivars i Gra-
disca preval L*+H (ascens amb el pic d’F0 a la síl·laba posttònica). La bipartició en 
dos grans blocs que s’acaba de proposar es representa a la Figura 6 mitjançant una línia 
de ratlles.

Figura 6.  Diagrames de caixa de les correlacions entre corbes d’F0 de les frases interrogatives 
sense expansions per a cada informant (L8001 = informant masculí d’Agrons, L8002 = informant 
femenina d’Agrons, L8011 = informant masculí de Beivars, L8012 = informant femenina de Bei-
vars, L8021 = informant masculí de Gradisca, L8022 = informant femenina de Gradisca, L8031 = 
informant masculí de Tesis, L8032 = informant femenina de Tesis,) i cada punt d’enquesta (P800 
= Agrons, P801 = Beivars, P802 = Gradisca, P803 = Tesis) del domini lingüístic friülà.
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4.3.  anàlisi de les modalitats declarativa i interrogativa

Si s’analitzen conjuntament, mitjançant Stat-Distances, les frases declaratives i les 
interrogatives sense expansió produïdes pels vuit informants friülans, es reafirma un cop 
més que la variabilitat entre diferents repeticions d’un mateix informant de cada punt 
d’enquesta és limitada. De fet, els gràfics de caixes continguts a la Figura 8 perme- 
ten d’observar un nivell de coherència molt alt (és a dir, proper a 1, amb els quartils  
concentrats al voltant de la mitjana) per part de tots els parlants, una mica menys en la 
informant de Tesis, que, tal com s’ha destacat a l’apartat 4.1, a les frases declaratives 
empra dos patrons entonatius diferents al sintagma amb funció de subjecte.

El mapa EMD que es presenta a la Figura 9 resumeix la distribució, en un espai vir-
tual, dels quatre punts d’enquesta de friülà a partir de les frases declaratives i interrogati-
ves sense expansions. Una vegada més, s’ha de subratllar com les dimensions d’aquest 
espai virtual, tal com indiquen els valors dels eixos cartesians de la Figura 9, és força re-
duït, la qual cosa indica la proximitat interdialectal de l’entonació del friülà. Tot i aquesta 

Figura 7.  Mapa EMD de les frases interrogatives sense expansions per a cada punt d’enquesta 
(800 = Agrons, 801 = Beivars, 802 = Gradisca, 803 = Tesis) del domini lingüístic friülà.
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homogeneïtat, creiem que es pot traçar una bipartició important entre les varietats estu-
diades: d’un costat tindríem els dialectes que presenten un ascens marcat al final de les 
declaratives i, al verb de les interrogatives, un ascens tonal amb el pic a la posttònica 
(Beivars i Gradisca), mentre de l’altre costat tindríem les varietats que a les enunciatives 
tenen una pujada final menys marcada i, al verb de les preguntes absolutes, un ascens to-
nal amb el pic a la tònica (Agrons i Tesis). La bipartició que s’acaba de proposar es repre-
senta a la Figura 9 mitjançant una línia de ratlles.

La bipartició dels dialectes en dos grans blocs es confirma si es considera el dendro-
grama que Stat-Distances genera a partir de la mateixa base de dades (Figura 10). De fet, 

Figura 8.  Diagrames de caixa de les correlacions entre corbes d’F0 de les frases declaratives i in-
terrogatives sense expansions per a cada informant (L8001 = informant masculí d’Agrons, L8002 
= informant femenina d’Agrons, L8011 = informant masculí de Beivars, L8012 = informant feme-
nina de Beivars, L8021 = informant masculí de Gradisca, L8022 = informant femenina de Gra- 
disca, L8031 = informant masculí de Tesis, L8032 = informant femenina de Tesis,) i cada punt 
d’enquesta (P800 = Agrons, P801 = Beivars, P802 = Gradisca, P803 = Tesis) del domini lingüístic 
friülà.
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s’hi observa que les varietats de Beivars i de Gradisca s’ajunten en un nivell molt baix, la 
qual cosa indica que la seva entonació és fonèticament molt semblant. Els dialectes 
d’Agrons i de Tesis, per contra, s’ajunten en un nivell més elevat, la qual cosa suggereix 
que, tot i ser més semblants entonativamente entre elles que amb qualsevol dels altres 
dialectes, ho són menys que les primeres dues entre elles.

Cal destacar que la bipartició que s’ha esmentat no coincideix amb la partició tradi-
cional en dialectes orientals i occidentals que s’ha descrit a la secció 2.1, a partir de la 
qual ens esperaríem que el dialecte d’Agrons s’ajuntés amb els altres dos orientals (el de 
Beivars i el de Gradisca) i no pas amb la varietat occidental de Tesis. Aquesta diferència 
de classificació en comparació amb la dialectologia tradicional (que fonamentava la seva 
classificació dels dialectes en una avaluació qualitativa sobretot de trets fonològics seg-
mentals i, en mesura molt més limitada, d’elements morfològics i lèxics) mereix ser 
aprofundida, tasca que durem a terme al llarg dels subapartats 4.3.1 i 4.3.2.

Figura 9.  Mapa EMD de les frases declaratives i interrogatives sense expansions per a cada punt 
d’enquesta (800 = Agrons, 801 = Beivars, 802 = Gradisca, 803 = Tesis) del domini lingüístic 
friülà.
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4.3.1.  Anàlisi fonològica dels trets prosòdics del friülà

El primer pas cap a la comparació entre l’anàlisi fonètica presentada als apartats an-
teriors i la classificació qualitativa tradicional basada en la fonologia segmental consis-
teix a aplicar les tècniques d’anàlisi dialectològica quantitativa a una base de dades que 
no contingui informacions fonètiques sobre l’entonació del friülà, sinó la seva interpreta-
ció fonològica. El fonament per a aquesta anàlisi fonològica de les distàncies són les 
transcripcions fonètiques amples3 de les corbes entonatives obtingudes amb Amper-Eti 
(Secció 3.2). A més, la base de dades en la qual es troben els etiquetatges esmentats conté 

3.  Per una qüestió de límits d’espai, en aquest treball no es poden presentar les transcripcions fo-
nètiques en qüestió, ni es poden presentar les corbes entonatives. Per a més detalls sobre aquestes dades, 
v. Roseano i Fernández Planas (2013a, 2013b).

Figura 10.  Dendrograma traçat a partir de les característiques entonatives fonètiques de les frases 
declaratives i interrogatives sense expansions per a cada punt d’enquesta (P800 = Agrons, P801 = 
Beivars, P802 = Gradisca, P803 = Tesis) del domini lingüístic friülà.

Estudis romanics 41.indd   249 27/2/19   14:54



250 PAOLO ROSEANO - ANA MA. FERNÁNDEZ PLANAS

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 41 (2019), p. 235-266
DOI: 10.2436/20.2500.01.264

també informacions sobre característiques prosòdiques com les posicions accentuals 
possibles a cada varietat i els processos fonològics que afecten l’entonació (com ara el 
truncament tonal, v. Roseano et al. 2015b). En total, la base de dades comprèn la repre-
sentació fonològica de 39 trets prosòdics per a cada dialecte.

L’aplicatiu Gabmap4 proporciona uns resultats que confirmen la nostra interpretació 
de l’anàlisi de les distàncies entonatives a partir de les dades acústiques de les corbes  
entonatives que s’ha desenvolupat mitjançant Stat-Distances i que s’ha comentat en 
l’apartat anterior (vegeu en particular la Figura 10). De fet, tal com es pot observar al 
dendrograma de la Figura 11, els dialectes de Beivars i Gradisca s’agrupen al nivell més 
baix del dendrograma (la qual cosa indica que són prosòdicament molt semblants), men-
tre que els dialectes de Tesis i Agrons, que també s’agrupen, ho fan en un nivell posterior 
(la qual cosa indica que són semblants entre ells, i constitueixen un bloc davant dels al-
tres, però no tan semblants com els dos primers). En altres paraules, els resultats de 
l’anàlisi de les distàncies entonatives acústiques presentats a l’epígraf 4.3 i els resultats 
de l’anàlisi de les distàncies entonatives fonològiques coincideixen.

Figura 11.  Dendrograma traçat a partir de la descripció fonològica dels trets prosòdics de les qua-
tre varietats friülanes enquestades.

4.3.2.  Anàlisi fonològica segmental i suprasegmental 

Amb la mateixa aplicació Gabmap també hem dut a terme una anàlisi a partir dels trets 
fonològics segmentals de les mateixes quatre varietats. Amb aquest objectiu hem triat com 
a variables els sistemes vocàlics i consonàntics que es descriuen a les obres de referència de 
dialectologia friülana i, a més, altres característiques que la bibliografia sol destacar sobre 
els dialectes friülans, com el procés d’allargament vocàlic degut a l’ensordiment d’una obs-
truent final, l’allargament d’una vocal tònica davant de ròtica, els resultats de l’evolució de 
les vocals mitjanes llatines en alguns contextos, l’existència de vocals epentètiques, l’assi-
milació regressiva del punt d’articulació de les nasals.5 En total, la base de dades utilitzada 
en aquesta anàlisi comprèn 62 trets fonològics segmentals per a cada varietat.

4.  Entre les opcions que l’aplicatiu ofereix, s’ha triat el mètode d’agrupació de Ward (1963), que 
minimitza la variància total a l’interior de cada cluster, és a dir que a cada pas es fusionen el parell de 
grups amb la distància mínima entre ells (Sanders 2010: 53-54).

5.  La descripció minuciosa d’aquests trets segmentals excedeix els objectius d’aquest treball. Una 
descripció detallada es pot trobar a les obres de Francescato (1966), Frau (1984), Vicario (2006) i Rose-
ano (2015).
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Els resultats proporcionats per Gabmap ensenyen una divisió en dos blocs diferent 
de la que s’ha descrit a l’apartat anterior pel que fa a la prosòdia i diferent també de la 
que s’esperaria a partir dels estudis dialectològics tradicionals. De fet, tal com es pot 
observar a la Figura 12, a partir de les característiques fonològiques segmentals, resul-
ten agrupades les varietats d’Agrons, Beivars i Tesis, que estan separades de la de 
Gradisca.

Creiem que aquesta divisió reflecteix una diferència entre les tres varietats més con-
servadores des del punt de vista segmental i la varietat més innovadora. De fet, un dels 
trets distintius dels dialectes friülans és l’inventari de segments que presenten, que pot 
variar des d’un màxim de 44 (Agrons) a un mínim de 33 (Gradisca). La Taula 2 resumeix 
el nombre d’elements vocàlics i consonàntics que es troben a cada dialecte. Es nota que a 
les tres varietats que Gabmap agrupa a partir dels trets fonològics hi ha un nombre sem-
blant d’elements, mentre que a la varietat de Gradisca n’hi ha uns 10 menys i, segura-
ment, això provoca la divisió que s’ha esmentat.

Taula 2.  Comparació dels inventaris de fonemes de les quatre varietats friülanes enquestades.

Vocals
àtones

Vocals 
tòniques 
breus

Vocals 
tòniques 
llargues

Consonants Total

Agrons 5 7 7 25 44
Beivars 5 7 7 23 42
Tesis 5 7 7 24 43
Gradisca 5 7 0 21 33

Finalment, si es consideren conjuntament els 101 trets fonològics segmentals i prosò-
dics que s’han analitzat per separat en aquest apartat, Gabmap ofereix un dendrograma 
com el que es presenta a la Figura 13. Al dendrograma s’observa que les tres varietats 
conservadores continuen agrupant-se entre elles, i que només en un nivell més alt (és a 
dir de menys similitud) s’hi afegeix la varietat innovadora.

Cal destacar en aquest punt que hi ha una diferència important als eixos dels dendro-
grames basats en els trets prosòdics (Figura 11) i els trets segmentals (Figura 12). De fet, 

Figura 12.  Dendrograma traçat a partir de les característiques fonològiques segmentals de les 
quatre varietats friülanes enquestades.
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mentre que les agrupacions a partir d’elements prosòdics tenen lloc a un nivell inferior a 
0,04, les agrupacions amb base segmental tenen lloc a un nivell superior a 0,05. Això 
significa que les varietats friülanes enquestades són més homogènies des del punt de vis-
ta suprasegmental que des del punt de vista segmental. Això queda reflectit també al 
dendrograma de la Figura 13, on es nota que les varietats s’ajunten a nivells inferiors als 
del dendrograma de la Figura 12. En altres paraules, es pot deduir que la prosòdia confe-
reix més unitat a la fonologia de la llengua. 

El fet que el dialecte innovador de Gradisca es diferenciï dels altres pel que fa als as-
pectes segmentals, però no pel que fa als aspectes prosòdics (ja que, entonativament, és 
molt proper al dialecte de Beivars, tan fonèticament com fonològicament, tal com s’apre-
cia a les Figures 10 i 11) permet d’hipotetitzar que, en casos de canvi lingüístic diacrònic, 
la prosòdia sigui un dels elements més resistents. Òbviament, aquesta hipòtesi hauria de 
ser comprovada mitjançant recerques específiques sobre la relació entre canvi lingüístic 
general i canvi prosòdic en particular, especialment en situació de contacte de llengües, 
tema que constitueix un sector de la lingüística encara poc investigat (vegeu, entre d’al-
tres, Queen 2001; Elordieta 2003; Vella 2003; Colantoni / Gurlekian 2004; McMahon 
2004; Mennen 2004; O’Rourke 2005; Elordieta 2006; Hickey 2008; Simonet 2008; De 
Leeuw / Schmid / Mennen 2010; Meisenburg 2011; Simonet 2011; De Leeuw / Mennen 
/ Scobbie 2012; Nokes / Hay 2012; Sichel-Bazin / Buthke / Meisenburg 2012a; Si-
chel-Bazin / Buthke / Meisenburg 2012b; Romera / Elordieta 2013).

L’agrupació que es proposa a la Figura 13 és diferent també de la que caldria esperar 
a partir de les classificacions de la dialectologia friülana tradicional que proposaria una 
agrupació semblant a la que podem representar —de la manera més semblant possible a 
un dendrograma— com a la Figura 14 (que es pot comparar amb la Figura 1 d’aquest ar-
ticle).

Aquesta diferència rau, segons la nostra manera de veure, d’una banda en el fet que 
la nostra classificació es basa només en trets fonètics i fonològics, mentre la dialectologia 
tradicional es fonamenta també en criteris lèxics i morfològics. D’altra banda, les discre-
pàncies també semblen dependre del fet que el mètode de tipus dialectomètric/prosodo-
mètric no atorga un estatus privilegiat a cap variable, mentre la dialectologia qualitativa, 
tenint en compte també aspectes historicogeogràfics difícilment quantificables, seleccio-
na alguns criteris i els assigna un valor major. En el cas dels estudis sobre el friülà, segu-
rament un dels criteris classificatoris de base ha estat el resultat de l’evolució de les  
vocals tòniques i àtones del llatí als diferents dialectes. Menys importància, per contra, 
sembla haver-se atorgat al sistema consonàntic i als aspectes sintàctics. 

Figura 13.  Dendrograma traçat a partir de les característiques fonològiques segmentals i supra-
segmentals de les quatre varietats friülanes enquestades.
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Creiem que els futurs estudis dialectològics sobre el friülà, d’una banda, haurien de 
tenir en compte també els aspectes fonològics suprasegmentals; i, d’altra banda, s’hau-
rien de plantejar una comparació a gran escala entre les classificacions tradicionals i les 
que podria donar l’aplicació de les tècniques dialectomètriques a bases de dades com la 
de l’Atlante Storico Linguistico Etnografico Friulano (Pellegrini 1972-1986).

4.4.  anàlisi multilingüe

El fet que aquest treball, com s’ha dit a l’apartat 3.1, s’emmarqui en el projecte inter-
nacional de recerca AMPER ofereix diferents avantatges, entre els quals hi ha la possibi-
litat de comparar les dades recollides per a aquest treball amb les dades que formen part 
de les seccions del mateix projecte dedicades a altres llengües romàniques. En aquesta 
secció de l’article es desenvolupa una comparació de l’entonació de les declaratives neu-
tres i de les interrogatives absolutes amb ordre de constituents SVO del friülà amb els 
mateixos enunciats d’altres varietats de la mateixa família, amb la finalitat de veure com 
se situa la llengua friülana en el marc romànic des del punt de vista entonatiu. Aquest ti-
pus d’anàlisi multilingüe és possible gràcies a la col·laboració amb els equips d’AM-
PER-CAT (Martínez Celdrán / Fernández Planas 2003-2015), AMPER-CAN (Dorta 
Luis 2003-2016) i AMPER-ASTUR (Muñiz Cachón 2004-2012), que han proporcionat 
dades relatives a diferents punts d’enquesta. En concret, l’equip d’AMPER-CAN ha po-
sat a disposició les dades d’una parlant d’espanyol de La Laguna; l’equip d’AMPER-AS-
TUR ha proporcionat els arxius relatius a una parlant de castellà d’Oviedo i l’equip 
d’AMPER-CAT ha posat a disposició dades de català (Barcelona, Girona, Lleida, Torto-
sa, Maó, Palma, Sant Josep de sa Talaia, València, Castelló de la Plana, Novelda), caste-
llà de les zones bilingües dels Països Catalans (Barcelona, Lleida, Palma), castellà de 
Múrcia (Caravaca i Bullas), sard (Biddanoa Monteleone), italià de Toscana (Siena, Fi-
renze) i italià de Sardenya (Biddanoa Monteleone i Portu Turre). A més, específicament 
per a aquest treball, s’ha recollit també una mostra de l’italià regional parlat a Friül, con-
cretament a la ciutat de Tolmezzo.

Figura 14.  Representació esquemàtica de les afiliacions dialectals de les quatre varietats friülanes 
enquestades segons els postulats de la dialectologia tradicional.
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En total, el corpus que s’empra per a aquesta anàlisi multilingüe està format per 
2.484 frases (és a dir 3 repeticions de 9 declaratives i 9 interrogatives SVO per a cada in-
formant), pronunciades per 46 informants de 5 llengües, representatius de 24 punts d’en-
questa. La Taula 3 conté una sinopsi de la subdivisió del nombre de frases i d’informants 
per a cada varietat dialectal de les 5 llengües considerades, mentre que el mapa de la Fi-
gura 15 il·lustra la distribució geogràfica dels punts d’enquesta.

4.4.1.  Anàlisi de dades de friülà i d’italià

Mitjançant Stat-Distances s’ha dut a terme, inicialment, una anàlisi de les frases de-
claratives i interrogatives del friülà i de l’italià, que es considera com una de les llengües 
romàniques geogràficament més properes al friülà.

Taula 3.  Composició del corpus en funció de la llengua i el dialecte.

Llengua Dialecte(s) Punt(s) d’enquesta Parlants Frases per 
parlant

Sard Logudorès Biddanoa Monteleone 1 54
Català Alguerès L’Alguer 3 54

Central, nord-
occidental i balear

Barcelona, Girona, 
Lleida, Tortosa, Maó, 
Palma, Sant Josep de 
sa Talaia

14 54

Valencià València, Castelló de 
la Plana, Novelda

5 54

Italià Italià regional de 
Sardenya

Biddanoa Monteleone, 
Portu Turre

2 54

Italià regional de 
Toscana

Siena, Florència 2 54

Italià regional de Friül Tolmezzo 1 54
Friülà Septentrional Agrons 2 54

Central Beivars 2 54
Oriental extrem Gradisca 2 54
Occidental Tesis 2 54

Espanyol Castellà de les àrees 
bilingües català-
castellà

Barcelona, Lleida, 
Palma

5 54

Murcià Caravaca, Bullas 3 54
Canari La Laguna 1 54
Asturià Oviedo 1 54
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El mapa EMD que es presenta a la Figura 16 resumeix la distribució, en un espai vir-
tual, dels quatre punts d’enquesta de friülà, de l’italià regional de Friül, de l’italià regio-
nal de Sardenya i de l’italià regional de Toscana. El que es nota, en primer lloc, en  
comparació amb els mapes EMD presentats als apartats anteriors és que els eixos carte-
sians són de dimensions majors, la qual cosa indica que les distàncies contemplades al 
mapa interlingüístic són majors que les que es trobaven als mapes que representaven 
només dades de friülà (Figures 5, 7 i 9). En segon lloc, s’observa que les varietats s’agru-
pen segons un criteri més geogràfic que lingüístic: l’italià regional de Friül queda molt 
proper als dialectes de la llengua friülana, les varietats toscanes d’italià parlades a Florèn-
cia i Siena són properes entre elles i allunyades de les altres de la mateixa llengua. L’ita-
lià regional de Sardenya, finalment, queda separat de les varietats de la mateixa llengua 
parlades a Toscana i a Friül. Al mapa EMD de la Figura 16 s’han evidenciat aquests 
agrupaments mitjançant cercles.

Al dendrograma obtingut analitzant la mateixa base de dades (Figura 17) es confirma 
l’agrupació que s’ha proposat a partir de l’observació del mapa EMD. De fet, es nota 
com les varietats romàniques parlades a Friül, independentment de la llengua a la qual 
s’adscriuen, presenten similituds entonatives que les fan agrupar a un nivell força baix 
(per sota del llindar de 0,45), que és el mateix per sota del qual s’uneixen les formes re-
gionals d’italià parlades a Toscana. 

Les conclusions que es poden treure d’aquestes anàlisis són dues. D’una banda, es 
pot deduir que el friülà queda entonativament allunyat de l’italià de Toscana, que es con-
sidera d’alguna manera la forma més propera a un estàndard. Això no sorprèn gaire, ja 

Figura 15.  Mapa amb els punts d’enquesta de referència per a l’anàlisi multilingüe
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que friülà i italià són llengües romàniques separades que presenten trets específics ben 
diferents també a d’altres àmbits lingüístics, com ara la fonètica, la fonologia, la morfo-
logia, la sintaxi, el lèxic, etc. D’altra banda, el fet que l’italià parlat a Friül s’acosti més al 
friülà que no pas a les altres varietats d’italià suggereix que aquesta coincidència de pa-
trons es deu al paper de substrat que el friülà té per a l’italià que es parla en aquella regió. 
Els efectes del substrat friülà als elements segmentals i lèxics de l’italià regional de Friül 
ja van ser descrits breument per Marcato (2001), i aquesta anàlisi suggereix que la in-
fluència es fa evident també en el sector suprasegmental. En aquesta direcció apunta 
també l’estudi de D’Agostin (2009) sobre l’entonació de l’italià parlat a la localitat 
friülana de la ciutat de Codroipo, que sembla repetir la del friülà local.

Figura 16.  Mapa EMD de les frases declaratives i interrogatives sense expansions per a cada punt 
d’enquesta del domini lingüístic friülà (800 = Agrons, 801 = Beivars, 802 = Gradisca, 803 = Tesis) 
i italià (fr0 = Tolmezzo, sa0 = Sardenya, it1 = Florència, it0 = Siena).
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4.4.2.  Anàlisi de dades de friülà, italià i altres llengües romàniques

Si s’amplia l’anàlisi de distàncies que es realitza mitjançant Stat-Distances a les al-
tres varietats romàniques que s’han esmentat a l’apartat 4.4, els resultats reforcen les 
consideracions que s’han efectuat a l’apartat anterior. De fet, al mapa EMD de la Figura 
18 s’observa que les 27 varietats romàniques s’agrupen a partir de criteris geogràfics in-
dependentment de les afiliacions lingüístiques. A la figura en qüestió, s’han marcat amb 
cercles els diferents grups geoprosòdics. Les cinc varietats parlades a Friül (quatre de 
friülà i una d’italià) queden clarament separades de la resta. Un altre grup entonativament 
homogeni és el de Sardenya, on el sard, el català alguerès i l’italià regional comparteixen 
els trets entonatius bàsics (Roseano / Fernández Planas / Elvira-García / Martínez Cel-
drán 2015a). Les varietats de català i de castellà parlades a la zona mediterrània de la  
Península Ibèrica formen un únic conjunt compacte. Agrupades a part, trobem les dues 

Figura 17.  Dendrograma per a les frases declaratives i interrogatives sense expansions per a cada 
punt d’enquesta del domini lingüístic friülà (P800 = Agrons, P801 = Beivars, P802 = Gradisca, 
P803 = Tesis) i italià (Pfr0 = Tolmezzo, Psa0 = Sardenya, Pit1 = Florència, Pit0 = Siena).
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varietats toscanes d’italià i, en un darrer grup, les formes d’espanyol de Canàries i Astú-
ries, que proposem anomenar “espanyol de l’àrea atlàntica” per diferenciar-les de les va-
rietats mediterrànies parlades a la regió de Múrcia i a les zones bilingües català-castellà 
dels Països Catalans.

Aquestes agrupacions estan validades també pel dendrograma presentat a la Figura 
19, on es pot apreciar com tots els grups que s’acaben de destacar es formen per sota del 
llindar de 0,45 que s’ha esmentat a l’apartat anterior. 

Figura 18.  Mapa EMD de les frases declaratives i interrogatives sense expansions dels dominis 
lingüístics friülà, italià, sard, català i espanyol (je0 = català de l’Alguer, sl0 = sard de Biddanoa, 
sa0 = italià regional de Sardenya, it0 = italià de Siena, it1 = italià de Florència, fr0 = italià regional 
de Friül, 800 = friülà d’Agrons, 801 = friülà de Beivars, ja0 = català de Barcelona, ja1 = català de, 
jb0 = català de Lleida, jb1 = català de Tortosa, jc0 = català de Palma, jc1 = català de Maó, jc2 = 
català de Sant Josep de sa Talaia, jf0 = català de València, jf1 = català de Castelló de la Plana, jf2 
= català de Novelda, wp0 = espanyol de Barcelona, wp1 = espanyol de Lleida, wx0 = espanyol de 
Palma, wu1 = espanyol de Bullas, wu2 = espanyol de Caravaca, ws0 = espanyol d’Oviedo, wc9 = 
espanyol de La Laguna).
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El fet que les agrupacions geoprosòdiques no respectin les fronteres lingüístiques 
sinó que concordin més aviat amb subdivisions geogràfiques suggereix que una mateixa 
llengua pot tenir sistemes entonatius que estan influenciats de manera important pel con-
tacte de llengües, en particular pel substrat. De fet, des del punt de vista diacrònic és fàcil 
hipotetitzar que l’italià regional de Friül comparteix l’entonació del friülà perquè aquesta 
segona llengua n’és el substrat, tal com el sard ho és per al català alguerès i per a l’italià 
regional de Sardenya, i el català ho és per al castellà dels Països Catalans (i, potser, en 

Figura 19.  Dendrograma per a les frases declaratives i interrogatives sense expansions dels domi-
nis lingüístics friülà, italià, sard, català i espanyol (je0 = català de l’Alguer, sl0 = sard de Biddanoa, 
sa0 = italià regional de Sardenya, it0 = italià de Siena, it1 = italià de Florència, fr0 = italià regional 
de Friül, 800 = friülà d’Agrons, 801 = friülà de Beivars, ja0 = català de Barcelona, ja1 = català de, 
jb0 = català de Lleida, jb1 = català de Tortosa, jc0 = català de Palma, jc1 = català de Maó, jc2 = 
català de Sant Josep de sa Talaia, jf0 = català de València, jf1 = català de Castelló de la Plana, jf2 
= català de Novelda, wp0 = espanyol de Barcelona, wp1 = espanyol de Lleida, wx0 = espanyol de 
Palma, wu1 = espanyol de Bullas, wu2 = espanyol de Caravaca, ws0 = espanyol d’Oviedo, wc9 = 
espanyol de La Laguna).
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part fins i tot per al castellà de Múrcia, si s’accepta la idea de Zamora Vicente (1966: 
339-340) segons la qual la repoblació de Múrcia hauria procedit també dels territoris  
catalanoparlants de la Corona d’Aragó). Aquesta hipòtesi, òbviament, mereixeria ser 
aprofundida i valorada mitjançant un estudi extensiu de l’entonació de les varietats lin-
güístiques que estan o han estat en situació de contacte de llengües. Un estudi d’aquest ti-
pus, tot i això, excedeix àmpliament els objectius i les possibilitats d’aquest article. Per 
aquest motiu, deixem aquest estudi com una de les línies de recerca previstes i ara creiem 
oportú limitar-nos a subratllar com la disciplina que ha estat anomenada dialectometria 
entonativa o prosodometria pot representar un instrument metodològic adequat per atreure 
l’atenció dels investigadors sobre casos concrets de coincidència prosòdica entre varietats, 
com els que s’han destacat en aquest apartat i que mereixen ser estudiats cas per cas.

Els mateixos grups geoprosòdics que s’han definit a partir de l’anàlisi estadística de 
les distàncies entonatives que s’ha presentat en forma de dendrograma i de mapa d’espai 
virtual EMD poden ser representats en un mapa real (Figura 20), on s’encerclen les agru-
pacions descrites anteriorment. 

5.  CONCLUSIONS

Aquest article representa uns dels primers intents d’aplicació a l’estudi de l’entona-
ció de les tècniques d’anàlisi dialectològica quantitativa, i s’afegeix al nombre limitat de 

Figura 20.  Punts d’enquesta de referència per a l’anàlisi i grups geoprosòdics definits a partir de 
l’anàlisi quantitativa de les distàncies prosòdiques.
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recerques del mateix tipus, entre les quals es poden destacar els treballs per al gallec 
(Fernández Rei / Martínez Calvo 2014; Fernández Rei / Moutinho / Coimbra 2014),  
per al portuguès (Moutinho et al. 2011), per al català (Fernández Planas / Roseano /  
Elvira-García / Cerdà Massó / Romera-Barrios / Carrera-Sabaté / Szmidt-Syerikow / La-
braña-Barrero / Martínez-Celdrán 2015a) i per al castellà (Fernández Planas / Dorta / 
Roseano / Díaz / Elvira-García / Martín Gómez / Martínez Celdrán 2015b).

L’anàlisi de les varietats de friülà presentada en aquest article, tant des d’un punt de 
vista estrictament fonètic (mitjançant Stat-Distances) com des d’un punt de vista fonolò-
gic (mitjançant Gabmap), ha mostrat que l’àrea geoprosòdica friülana és força compacta 
en el seu interior, encara que no tant com altres dominis, com el català (en tot el domini, 
tret de l’Alguer) (Fernández Planas et al. 2015a). La comparació amb altres llengües de la 
mateixa família n’ha permès de destacar també la distància en relació amb les altres àrees 
lingüístiques. A més, l’aplicació de les tècniques quantitatives d’anàlisi entonativa a una 
base de dades multilingüe ha evidenciat que aquestes constitueixen una eina metodològica 
fiable i capaç de mostrar gràficament similituds interessants que mereixen ser explicades 
en futurs estudis focalitzats en la relació entre contacte de llengües i manlleu prosòdic. 

Finalment, una primera comparació entre les classificacions proposades per la  
dialectologia qualitativa tradicional i l’anàlisi entonativa quantitativa suggereix que cal 
integrar de manera cada vegada més forta les bases de dades fonètiques, fonològiques, 
morfològiques, sintàctiques i lèxiques, per tal d’obtenir agrupacions dialectals globals 
que es fonamentin en la comparació objectiva i no apriorística del nombre més gran pos-
sible d’informacions sobre les varietats objecte d’estudi.
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RESUM

Aquest article presenta els resultats de l’anàlisi quantitativa de les dades sobre l’ento-
nació del friülà contingudes a la secció friülana de l’Atles Multimèdia de la Prosòdia de 
l’Espai Romànic (AMPER-FRIÛL) a partir d’un corpus 2.484 frases. L’anàlisi de les 
dades entonatives de quatre varietats d’aquesta llengua i la seva posterior comparació 
amb dades d’altres llengües romàniques (italià, sard, català, castellà) permeten de desta-
car que el friülà és, des del punt de vista entonatiu, una llengua que presenta poques  
diferències internes. Tot i això, la seva prosòdia queda clarament diferenciada de les llen-
gües romàniques geogràficament més properes, com l’italià.

mots clau: dialectologia, entonació, friülà, AMPER.
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ABSTRACT

Statistical analysis of intonational distances: the case of Friulian and Friul’s regional 
Italian

This article presents the results of a quantitative analysis of data on the intonation of 
Friulian in the Friulian section of the Atles Multimèdia de la Prosòdia de l’Espai Romà-
nic (AMPER-FRIÛL) based on a corpus of 2,484 sentences. An analysis of intonational 
data from four varieties of this language and subsequent comparison with data from other 
Romance languages (Italian, Sardinian, Catalan, Castilian) shows that, as far as its into-
nation is concerned, Friulian is a language with little internal variation. Despite this, its 
prosody is clearly different to that of its closest Romance neighbours, like Italian.

Key Words: dialectology, intonation, Friulian, AMPER.
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