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Presentació 

El present estudi s’inscriu dins el nivell de la recerca fonètica experimental i té per 

objectiu aportar informació quantitativa i qualitativa sobre els fets acústics 

relacionats amb la sonoritat en les seqüències consonàntiques de la llengua 

polonesa que no ha estat prou analitzada en aquest camp. L’objectiu principal és, 

doncs, contribuir a la descripció fonètica exhaustiva d’aquesta llengua i a 

l’establiment del seu marc taxonòmic. Al mateix temps, l’anàlisi dels aspectes de 

la coordinació entre les articulacions glotal i supraglotal que ens proposem 

realitzar pretén ser una aportació a la recerca general en matèria de la teoria 

fonètica. 

El present treball té també com a objectiu servir de base fonètica d’una recerca 

rigorosa en el camp de la fonologia, concretament pel que fa al tractament de les 

assimilacions de sonoritat en els grups consonàntics complexos (veieu 1.1.2 per a 

una descripció més detallada dels grups consonàntics del polonès). La necessitat 

d’aquest tipus d’estudi es va posar de manifest en Szmidt (2001), on es va fer una 

revisió de la qüestió de la transparència de les sonants poloneses en les 

assimilacions de sonoritat1. Posteriorment el tema es va desenvolupar en Castellví 

& Szmidt (2002) i Castellví (2003). La consideració que les sonants eren 

transparents a les assimilacions de sonoritat va servir de justificació teòrica i 

fonament a Rubach (1997) per proposar la introducció de cicles (o de la derivació) 

en la OT (Teoria de la Optimitat) i transformar-la en  la DOT (Teoria de la 

Optimitat Derivacional). La descripció fonètica en la qual es basa Rubach en els 

traballs citats presenta les sonants entre dues obstruents sordes. Per contra, 

l’anàlisi acústica que es va portar a terme per Castellví & Szmidt (2002) i Castellví 

(2003) va revelar que les sonants poloneses, pretesament transparents a les 
                                                 
1 Per transparència s’entén que les sonants no bloquegen ni activen les assimilacions, per 
la qual cosa, si es troben dins un grup de consonants, actuen com si no hi fossin o com si 
fossin “transparents” (per a una descripció més detallada de la transparència veieu 1.3.1.). 



assimilacions de sonoritat en grups consonàntics complexos, des del punt de vista 

fonètic es comportaven d’una manera imprevista pels estudis fonològics efectuats 

fins aquell moment.  D’una banda, els casos d’elisió i d’ensordiment van ser dues 

vegades més freqüents que la persistència de la sonoritat en les sonants que, quan 

no s’elidien, podien donar lloc tant a l’opacitat (bloquejant l’assimilació) com a la 

transparència. D’altra banda, el comportament sonor de les nasals, les líquides i 

les glides va ser diferent pel que fa a la freqüència de l’aparició d’elisions, 

ensordiments i persistència de la sonoritat.  Aquests fets qüestionen la 

consideració de totes les sonants com una mateixa classe pel que fa a les 

assimilacions de sonoritat en els grups consonàntics complexos.  

Aquestes constatacions sobre les implicacions fonològiques dels fenòmens 

fonètics de sonoritat en els grups consonàntics en la llengua polonesa, com també 

l’estudi posterior de la sonoritat en les oclusives, que revela la necessitat d’una 

base sòlida d’anàlisis acústiques de la sonoritat per a les solucions fonològiques, 

ens van suggerir la idea de portar a terme una anàlisi acústica rigorosa de la 

sonoritat en els grups consonàntics en la llengua polonesa. Aquest objectiu 

implica estudiar la coordinació entre les articulacions glotal i supraglotal en la 

realització de les consonants. El present treball, que pretén ser la primera fase 

d’aquest projecte, està dedicat a l’anàlisi de les seqüències d’un tipus d’obstruent 

menys estudiat que l’oclusiva (com ho mostrem en el capítol sobre els estudis de 

les articulacions glotal i supraglotal en la producció dels sons de la parla: 2.3): la 

fricativa. Situem les fricatives en les seqüències davant una vocal i davant les 

consonants fricatives, oclusives, nasals i vibrant. El capítol 1 és una introducció on 

es presenten les consideracions prèvies necessàries pel nostre estudi: les dades 

fonètiques i fonològiques de la llengua polonesa. El capítol 2  està dedicat a 

l’estudi de la sonoritat en la realització articulatòria i els seus correlats acústics 

(2.1-2.3)  i a les principals aportacions a l’estudi de les articulacions glotal i 

supraglotal en les fricatives intervocàliques i en els grups consonàntics iniciats per 



les fricatives (2.4). Al capítol 3 es presenten el material i la metodologia de 

l’anàlisi, al 4 els resultats i la seva discussió i al 5 les conclusions. Al final 

s’adjunta l’annex on figura el corpus utilitzat com a material d’anàlisi i la 

bibliografia. 

 

 

 


