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El treball de Conxita Lleó presenta una breu història dels avenços en el camp de
l’adquisició de la fonologia al llarg dels darrers trenta anys. Una de les coses que
queda ben palesa en el seu article és l’estreta relació que hi ha hagut entre el desen-
volupament dels diferents marcs teòrics en fonologia teòrica i el tipus de recerca en
adquisició de la fonologia. Per una banda, la fonologia lineal i segmental dels anys
setanta va condicionar els estudis d’adquisició: es proposaven regles fonològiques
i hom intentava determinar en quin ordre apareixien o desapareixien en el compo-
nent fonològic del nen. Més endavant, la fonologia prosòdica va marcar fortament
la recerca en adquisició: des dels anys vuitanta hom ha estudiat profusament l’ad-
quisició de l’estructura sil·làbica i mètrica en diferents llengües i s’ha vist com
aquesta condiciona els diferents estadis de l’adquisició. Finalment, l’optimitat i
les restriccions de marcatge també s’han utilitzat darrerament per explicar els
patrons d’adquisició: ha quedat palès que hi ha unes restriccions universals, les
restriccions de marcatge, que solen actuar en etapes inicials, i que progressivament
van guanyant terreny els patrons adults (és a dir, les restriccions de fidelitat van
adquirint més força que les de marcatge). 

L’article de Lleó se centra en el tema de les formes prosòdiques de les prime-
res paraules del nen. Sabem que els nens d’entre un i dos anys i mig produeixen
de forma sistemàtica simplificacions i elisions de síl·labes senceres. El treball de
Lleó se circumscriu dins una línia de recerca força productiva que defensa una teo-
ria de l’adquisició fonològica basada en restriccions prosòdiques (vg. Demuth i
Fee 1995, Demuth 1996a, 1996b, 2003, Kehoe 1999/2000, Fikkert 1994, Levelt et
al. 1999/2000, Lleó i Demuth 1999, Lleó 2002, Pater 1997, entre molts altres).
Aquesta teoria defensa que l’adquisició de la fonologia es caracteritza per diferents
estadis evolutius que van reflectint una complexitat cada vegada més gran de les
estructures prosòdiques de la llengua. Les estructures prosòdiques condicionen i
determinen les formes dels mots que produeixen els nens, actuant a manera de ‘plan-
tilles mètriques’. Per exemple, per a l’anglès, hom ha defensat que en un estadi evo-
lutiu primerenc, els mots produïts pel nen es caracteritzen per la producció de ‘mots
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mínims’ formats per un peu binari de tipus trocaic (vg. Demuth i Fee 1995, Salidis
i Johnson 1997). També, cap als dos anys d’edat, s’ha mostrat que els mots prosò-
dics típicament adopten una forma màxima bisil·làbica (Demuth 1996a, 1996b,
Pater 1997, Fikkert 1994, etc.). Finalment, aquesta teoria defensa que l’adquisició
de determinades estructures prosòdiques també està influïda per la freqüència esta-
dística dels patrons específics de cada llengua. Així, per exemple, en els seus pro-
pis treballs, Lleó ha demostrat que l’adquisició de la complexitat de les codes es fa
abans en alemany que en castellà pel fet que l’alemany presenta una estructura
sil·làbica més complexa (Lleó 2002).

En aquest comentari em vull centrar en el tema de la relativa influència de les
restriccions universals o de marcatge i, alhora, dels patrons prosòdics específics
de la llengua en el procés d’adquisició. La hipòtesi subjacent de la teoria de les
restriccions prosòdiques, proposada específicament per Kehoe (1999/2000:31),
prediu que, en un primer estadi, que se sol posar fins els dos anys, les restriccions
de marcatge són molt actives (recordem la ‘plantilla mètrica trocaica’) i que, de
mica en mica, el nen deixa enrera les restriccions universals per ser més ‘sensi-
bles’ a les característiques de la llengua ambiental. Hi ha força consens doncs en el
fet que la llengua ambiental influencia fortament els estadis avançats d’adquisició
de l’estructura prosòdica. Un exemple paradigmàtic d’aquesta influència l’explica
Lleó en el seu article. Mentre que en llengües romàniques com l’italià o el castellà
els nens produeixen ben aviat la síl·laba pretònica de mots com sabata o tractor, en
holandès, anglès o alemany l’elideixen fins i tot en estadis ben avançats. Aquesta
tendència s’ha atribuït al fet que el nombre de mots amfíbracs en llengües romà-
niques (pilota, sabata) és molt més elevat que en alemany o anglès (que en canvi
tenen més mots dàctils del tipus elephant, telephone). El que sembla, doncs, és
que, passat un primer estadi inicial on les restriccions de marcatge són molt for-
tes, els patrons prosòdics de la llengua emergeixen en la parla del nen. Però, els
patrons prosòdics no marcats, ¿actuen de manera universal en diferents llengües, com
a mínim en estadis inicials d’adquisició? ¿Trobem sempre restriccions de minimi-
tat i de maximitat? ¿Hi ha alguna evidència que, ja des del principi, la productivitat
de certs patrons prosòdics de la llengua es faci visible en estadis inicials? En aquest
comentari repassaré breument un conjunt de dades i arguments que fan pensar que
les característiques particulars de l’estructura prosòdica de la llengua ambiental es
manifesta pràcticament des de les primeres produccions del nen.

Recordem primer les dades paradigmàtiques de l’anglès. Els exemples següents,
extrets de la parla de nens entre 22 i 24 mesos anglesos, mostren que tant els mots
dàctils (elephant), com els iambes (balloon) com els amfíbracs (potato) se cir-
cumscriuen a la forma mínima (i màxima) d’un troqueu moraic.1

1. Exemples de troqueus moraics són mots que consten de dues síl·labes obertes amb accent a la pri-
mera (poma, cama, venda), o bé de monosíl·labs que consten d’una síl·laba pesant (pis, porc, mar).
Fixeu-vos que en alguns casos de mots dàctils la segona síl·laba conté consonants a la coda (medi-
cine [�mεsin] ‘medicina’). Si es vol defensar que el troqueu moraic és la plantilla adequada en
aquest cas, caldria considerar aquestes consonants finals com a extramètriques. 
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(1) Anglès

Troqueus Iambes

potato [�te�do] ‘patata’ balloon [�bun] ‘globus’
spaghetti [��edi] ‘espagueti’ garage [��a�d��] ‘garatge’
together [��εdZ] ‘junt’ belong [�bɔŋ] ‘pertany’
delicious [�diʃəs] ‘deliciós’ police [�pis] ‘policia’
remember [�mεmə] ‘recorda.imp’ guitar [��a�r] ‘guitarra’

Dàctils

elephant [�εfεnt] ‘elefant’
animal [�amo] ‘animal’
buffalo [�b�fo] ‘búfal’
medicine [�mεsin] ‘medicina’
camera [�km�] ‘càmara’

Dades extretes de Pater (1997)

Què fan els nens anglesos amb les paraules monosil·làbiques? Típicament, bé
les produeixen amb les consonants en posició de coda bé les poden produir afe-
gint una schwa: per exemple de hand, fan [han�ə], de down [taŋ�ə] —dades extre-
tes d’una nena de 14 mesos; Vihman et al. (1998:937). Aquest comportament dels
monosíl·labs demostra que les produccions dels nens es caracteritzen per la pro-
ducció de paraules mínimes i màximes que adopten la forma d’un troqueu moraic.

Molts estudis que s’han ocupat del mot prosòdic han argumentat que en l’estadi
inicial el mot prosòdic està limitat a una plantilla d’sol peu, independentment de
quina sigui la llengua ambiental (vg. Demuth i Fee 1995, Salidis i Johnson 1997).
Tanmateix, Demuth (2003:152) ha observat que les primeres produccions d’una nena
francesa d’entre 13 i 15 mesos eren gairebé sempre mots del tipus CV provinents de
mots monosil·làbics o bisil·làbics (vg. (2)). Fixeu-vos que aquestes primeres pro-
duccions són radicalment diferents de les dels nens anglesos i holandesos, que se cir-
cumscriuen a un peu mínim binari (a través d’allargament, epèntesis, etc.). 

(2) Francès

peigne [�pε] ‘pinta’ madame [�da] ‘senyora’
pomme [�pɔ] ‘poma’ soldat [�da] ‘soldat’
sable [�ta] ‘sorra’ chausson [�tɔ̃] ‘sabatilla’
vache [�va] ‘vaca’ culotte [�tɔ] ‘pantalons’
verre [�vε] ‘vas’ fromage [�ma] ‘formatge’

Demuth (2003) defensa que aquest resultat inesperat (que el francès no respecti
la plantilla mínima d’un peu) s’explica per dues raons que tenen a veure amb dues
característiques prosòdiques de la llengua ambiental: 1) el francès té molt poques
consonants a la coda; 2) el francès té molts mots del tipus mínim CV. En definitiva,
aquest estudi demostra que la freqüència de les estructures prosòdiques específiques
de cada llengua determina també la forma de les primeres produccions del nen
(Demuth 2003: 152).
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El català mostra notables coincidències amb el francès. Dades de les primeres
produccions dels meus dos fills quan tots dos comptàven amb aproximadament un
lexicó de 25 paraules (entre els 13 i els 15 mesos) no demostren l’existència de
cap plantilla mínima binària ni cap preferència exclusiva pel troqueu (vg. (3)). Per
una banda, es produeixen una gran quantitat de mots monomoraics resultat del
truncament tant de mots bisil·làbics com monosil·làbics (vg. tractor [�tho], té ['the],
pa ['pha], no ['no]; vg. també llum ['bum], pam ['pham]). Per altra banda, trobem
una gran varietat de troqueus i iambes i, crucialment, mai no es documenten can-
vis de patró accentual que evidenciïn que el peu trocaic és menys marcat.

(3) Català

Troqueus

globus [�βɔβu] sabata [�t�atɐ]
papa [�p�ap�ɐ] lámpara [�ampɐ]
aigua [�aβɐ] pilota [�t�otɐ]
mama [�m�am�ɐ] aquesta [�k�εk�a]
hola [�o:wɐ] Maria [�i:ɐ]

Iambes

aquí [ɐ�t�i] Joan [�an]
ja està [at�t�a:] tractor [�t�o]
guau-guau [wa�wa] pernil [�nil]
gatet [ə�t�ε] ocell [�ʃej]
iogurt [γu�γu] Lluís [�i�]

Encara que el català no mostra clares preferències pel peu trocaic, es troben,
esporàdicament, truncaments de peus iàmbics (Joan es pronuncia [�an] i tractor
[�t�o]) i no pas de peus trocaics (globus es pronuncia [�βɔβu], i no pas *[�βɔ]. Al
nostre parer, aquestes dades evidencien que, en paraules bisil·làbiques, hi ha una
tendència a adquirir la síl·laba final abans que la síl·laba pretònica. Tal i com argu-
menta la hipòtesi perceptiva de l’adquisició de la parla (Echols 1993, Echols i
Newport 1992), això es podria atribuir al fet que les síl·labes més perceptibles són
la síl·laba accentuada i la síl·laba final (Echols puntualitza que en la parla dirigi-
da als nens també és típic d’exagerar la síl·laba final).2

2. La hipòtesi perceptiva també explica un fenomen molt comú de selecció consonàntica en l’adqui-
sició de diferents llengües. Els següents exemples de nens anglesos d’entre 22 i 24 mesos (vg. Pater
1997, entre d’altres) mostren que, en cas que la C inicial de síl·laba sigui sonant o líquida, es can-
via per una consonant obstruent que també és part del mot (encara que no es correspongui amb la
mateixa síl·laba). Això s’explica generalment per l’afavoriment de produccions més perceptibles:

(1) balloon [�bun] gorilla [����wa]
garage [��a�d��] delicious [�diʃəs]
belong [�bɔn] banana [�bna]
police [�pis] another [�ndZ]
guitar [��a�r] remember [�mεmə]

Dades extretes de Pater (1997).
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En l’estadi inicial, el català, com el francès, no respecta la plantilla mínima
d’un peu binari. En contrast amb això, en un període d’adquisició més tardà d’a-
quests mateixos nens (18-25 mesos) les dades mostren clares restriccions de maxi-
mitat a un peu binari: un mot com sabata, típicament es pronuncia [�batə] o [�tatə]
i un mot com cocodril [ku�kil]. Aquesta restricció màxima, sorprenentment sem-
blant a la de l’anglès i l’holandès (vg. Demuth 1996a, 1996b, Pater 1997, Fikkert
1994, etc.) es manté fins ben entrats els dos anys.

Troqueus Iambes

princesa [�kεçɐ] banyador [ka�jo]
corona [�konɐ] cocodril [ku�kil]
Olivia [��im�ɐ] elefant [ɐ�φan]
hipopòtam [�kotam] ratolins [ku�lin]
Adriana [��anɐ] xupa-xup [kɐ�cu]
telèfon [�kεfu] també [kɐ�me]

Anna (2;1;10)

Les dades anteriors mostren que algunes llengües no mostren restriccions de
minimitat o d’afavoriment d’un determinat peu en etapes inicials de l’adquisi-
ció. Tal com apunta Lleó, «la conclusió del “trochaic bias” és arriscada, perquè
no solament l’anglès, que és la llengua més estudiada, sinó també altres llengües
com el castellà o l’holandès, són llengües amb una clara preferència pels tro-
queus, de manera que la tendència observada en moltes criatures podria ser un
simple reflex de la llengua input.» El treball de Vihman, de Paolis i Davis (1998)
també observa que les primeres produccions dels nens francesos i anglesos mos-
tren una notable presència de peus iàmbics. Ells expliquen aquest resultat pos-
tulant que moltes frases fonològiques en anglès (p.ex. the man, a boy) tenen
estructura iàmbica.

Conclusió 

En la discussió anterior ens hem centrat en l’adquisició de les formes inicials que
adopta el mot prosòdic en diferents llengües. Tant les dades del francès com les
del català ens mostren que els patrons prosòdics específics de la llengua ambiental
són ben importants i condicionen fortament les produccions inicials dels nens. En
totes dues llengües hem vist que no hi ha evidència per postular cap període evo-
lutiu on les restriccions de minimitat siguin actives, i això és presumiblement degut
a la forta presència de mots del tipus CV. Igualment, ni el francès ni el català no
afavoreixen de forma especial els peus trocaics pel fet que no són preponderants
en aquestes llengües. 

Hi ha d’altres arguments que mostren que, ja des del començament, la influèn-
cia dels patrons sonors particulars de la llengua ambiental és ben patent en l’ad-
quisició. Els estudis de Jul han observat que els nens de 6 mesos ja mostren un
cert progrés en l’adquisició del sistema fonològic de la llengua i demostra
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l’existència de ‘perceptual magnets’: quan els nadons escolten contrastos entre
vocals sintetitzades, discriminen relativament poc les que són categories fonèti-
ques de la llengua ambiental, i en canvi discriminen relativament bé els contras-
tos que són grups fonèmics intermedis en la llengua ambiental. La ‘revolució’
s’esdevé cap als 8-10 mesos: en aquest període, els treballs de Janet Werker demos-
tren que els nens comencen a semblar adults en el sentit que tenen dificultat per dis-
criminar parells mínims que no constitueixen oposicions fonèmiques a la llengua
(vg., per exemple, Werker 2003). En definitiva, aquests estudis demostren que,
ben aviat, la percepció lingüística està fortament ‘modulada’ per la fonologia de
la llengua en qüestió. En l’àmbit de la producció, Lleó cita els treballs de Boysson-
Bardies i Vihman, que demostren que els nens ja balbotegen d’acord amb la llen-
gua del seu entorn (Boysson-Bardies i Vihman 1991). En el domini sil·làbic, la
sensibilitat a la llengua ambiental també és en produccions inicials: tant el cas-
tellà com el francès mostren un 24% de produccions de consonants a la coda. Per
contra, en anglès i alemany poden arribar al 60% (per una discussió d’aquest tema,
vg. Lleó 2003). No és estrany, doncs, que en l’àmbit de l’adquisició del mot prosò-
dic aquests efectes també siguin clars. 

Per altra banda, hem vist que en català, la restricció de maximitat binària dels
peus és ben activa fins passats els 2 anys. Recordem que les produccions dels nens
se circumscrivien, gairebé sense excepció, a un patró bisil·làbic (ja sigui de tipus tro-
caic o iàmbic). Així doncs, creiem que no hi ha pas evidència per establir una dico-
tomia clara entre períodes inicials on les restriccions de marcatge són preponde-
rants i períodes posteriors del desenvolupament fonològic on es perden aquestes
restriccions. Pot ser que, segons la llengua, les condicions de marcatge inicials no
siguin molt fortes, i en canvi, posteriorment, hi hagi condicions de marcatge que,
combinades amb l’evidència de la llengua en qüestió, es mantinguin molt més
temps que en d’altres llengües (vg. la maximitat binària dels peus en català).
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