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1. Francès i occità:
dues llengües gal·loromàniques en contacte

1.1 Situació geogràfica

Francès 
(del Nord)

Occità

Francès 
meridional

↕↕↕↕



1. Francès i occità: història del contacte en el Migdia

Introducció progressiva del francès en territori occità des de l’Edat 
Mitjana

Francès única llengua oficial des de 1539

Occità llengua majoritària fins a la fi del s. XIX (diglòssia)

Recessió de l’ús i de la transmissió de l’occità al s. XX 

Occità molt amenaçat avui dia, francès llengua principal

Interferències occità ↔ francès

Lèxic, sintaxi

Fonologia segmental: ròtiques, nasals, llei de posició, schwa…

Fonologia suprasegmental: accentuació, fraseig…



Prosòdia
Fenòmens suprasegmentals:

Variacions d’altura tonal, de durada i d’intensitat
emprades per expressar informacions 

lingüístiques i paralingüístiques

ACCENTUACIÓ
Accent

Prominència assignada a una síl·laba mitjançant
un moviment tonal (pujada o davallada d’F0), 
un augment de la durada i/o de la intensitat

Distribució dels accents segons restriccions lèxiques, 
sintàctiques, pragmàtiques i/o prosòdiques

FRASEIG
Agrupació en bocins

d’(in-)dependència variable  
en el fluxe de la parla.

Les fronteres prosòdiques es poden 
manifestar mitjançant:

–pauses silencioses

–l’allargament de determinats 
segments 

–i/o una marca tonal

ENTONACIÓ:
Variacions d’altura tonal que prenen forma 

en el contorn entonatiu dels enunciats

RITME
Propietats de durada relativa de 

les unitats prosòdiques més 
petites (segments, mores, 
síl·labes) en una varietat 
lingüística determinada



2. METODOLOGIA
2.1 Corpus

Punts d’enquesta:
Lille (F-59): 

40 parlants de Li_NF enregistrats

Orléans (F-45): 

30 parlants de Or_NF enregistrats

La Cauna (F-81): 

40 parlants La_OC
Materials:

Converses lliures ➙ estudi del ritme

Resums de la faula d’Esop “El vent del Nord i el Sol” després d’escolta 
(IPA 1999)➙ estudi del fraseig i del ritme

Qüestionaris de situacions➙ estudi de l‘entonació

Maptasks en occità➙ estudi de l‘entonació

Tolosa (F-59): 

30 parlants de To_SF enregistrats

+ 40 parlants La_SF



2.2 Estudi de l’entonació de les declaratives d’obvietat



3.1 Marc teòric per a l’anàlisi de l’entonació:
Model mètric autosegmental (AM)

(Pierrehumbert 1980…)

Tira tonal independent, 2 nivells tonals discrets
to alt H (high) 
to baix L (low)

Punts d’ancorage (targets) en la tira segmental: tons associats a
• síl·labes mètricament fortes ↔ accents tonals (primaris)

monotonals H*, L*
bitonals HL*, LH*, H*L, L*H

• frontera dreta de constituents prosòdics ↔ tons de frontera
Sintagma entonatiu (IP) ↔ T%
Sintagma intermediari (ip) ↔ T-

Contorn: interpolació entre dianes tonals



3.2.1 Accentuació en les llengües gal·loromàniques
Accent primari

Occità
Posició definida lèxicament 
(Schultz-Gora 1924...)

[(σ)n'σσσσ (σ)]ωωωω

patir – pati     – lagrema

Francès 
Posició definida prosòdicament (Fouché 1959)

[(σ)n'σσσσ]AP pâtir – patio – larme – de petites larmes

Llengües romàniques meridionals

Posició definida lèxicament (Bourciez 1967...)

[(σ)nâ'σσσσ (σ)(σ)]ωωωω Catalan: patir – pati – llàgrima 



Occità

Pujades inicials similars a les del 
francès [

'
σσσσ(σ)n'σ]

(Hualde 2003, 2004; Sichel-Bazin 2009)

Francès
Pujades inicials facultatives [

'
σσσσ(σ)n'σ]AP de petites larmes

“accent d’insistance”? (Fouché 1969, Carton et al. 1976...)

generalització? (Fónagy 1980, Léon 1992, Lyche & Girard 1995, Astésano 2001...)

marcador de frontera esquerra? (Jun & Fougeron 2000, 2002; Welby 2006; Astésano et al. 2007...)

Iberoromànic
Accents secundaris rars
Estil periodístic, didàctic…
Funció rítmica (Hualde 2007...)

3.2.2 Accentuació en les llengües gal·loromàniques
Accent secundari



• Unitat de base del fraseig: Sintagma Accentual (AP)
• Pot contenir un o diversos mots lexicals més els clitics precedents
• Accent final obligatori: H*, LH*, L*H, L*, HL* o H*L
• Accent inicial opcional: (L)Hi

• Les APs s’organitzen en Sintagmes entonatius (IP)

• Accent nuclear: el més prominent de l’enunciat
Pot anar precedit d’un leading tone complex (LH+) 
→ distanciació respecte de l’enunciat

• To de frontera final: L%, !H% o H%
• Allargament final

• Sintagma intermedi (ip)

• Necessitat controvertida
• To de frontera final (L-, !H- o H-) que bloca la declinació
• Allargament final (menor que en fi d’IP, però major que en fi d’AP)

•Característiques acústiques:
•Moviment tonal ascendent
•Reforçament de l’articulació consonàntica de 
l’obertura sil·làbica
•Augment d’intensitat

•Característiques acústiques:
•Allargament de la rima
•Moviment tonal (ascendent, descendent o sostingut)
•Augment d’intensitat

3.3 Fraseig en les llengües gal·loromàniques
(Jun & Fougeron 2000, 2002; Hualde 2003, 2004; Sichel-Bazin et al per aparèixer)

• Alineació: frontera dreta
última o penúltima síl·laba, definida lèxicament en 
occità

• Alineació: frontera esquerra d’AP
generalment 1a síl·laba del 1r mot de contingut (o 2a 
si el mot comença en vocal), però també de vegades 
un dels clítics precedents



Unitat de base: Sintagma Accentual (AP) en OC, FM i FN:

( (L)Hi )     (*)     (LH+) (T)T*(T)

(T)T*(T) Accent tonal final (H*, L*, HL*, LH*, L*H, H*L); allargament
(LH+) Pujada pretònica, possible només en posició nuclear  davant 

H*, L* o H*L

(L)Hi Accent inicial

* Pulsació rítmica (reminiscència d’accent lèxic)
però diferències en freqüència i prominència: OC > MF > NF

→Influència de l‘accent lèxic occità en francès meridional

Fraseig



Exemples: francès del Nord

2 APs
se met à briller: 2 mots lèxics, cap prominència a met 

→ 1 sola 
AP

Or_fr_AG01



2 APs

mès quand lo solelh : accent inicial a quand, accent final a -lelh

se metèt en accion: 2 mots lèxics, cap accent tonal a -tèt (però 
prominència rítmica, no reducció vocàlica) → 1 AP

La_oc_AE01

Exemples: occità



2 IPs = 2 APs
enleva son manteau: 2 síl·labes accentuables

en-: accent inicial
-va: prominència rítmica sense 

allargament
-teau: accent final

La_fm_CC01

Exemples: francès meridional



2 APs
le viellard avançait: 2 síl·labes accentuables

accent inicial a vieil-; -lard: cap prominència; -çait: accent final
plus il serrait son manteau: 3 síl·labes accentuables

plus: accent inicial; -rrait: cap prominència; -teau: accent final

La_fm_CC01

Exemples: francès meridional



3.4 Configuracions nuclears 
i significat  semanticopragmàtic

Configuració nuclear: 
accent nuclear + to de frontera

Transmissió d’information lingüística 
(força il·locutòria, matisos semanticopragmàtics)

Diferències dialectals en l’associació
configuració nuclear ↔ sentit

relacionades amb el contacte de llengües?

Exemple: declaratives d’obvietat
LH+H*L L% vs. LH+H* !H%
Rise-Fall to Low Early Rise



Expressió de l’obvietat en les declaratives 
mitjançant configuracions nuclears diferents:

4. RESULTATS
4.1 Configuracions nuclears de les declaratives d’obvietat

LH+H*L !H% LH+H*L L%LH* !H% LH+H* !H%
Rise-Fall to 

Mid
Rise-Fall to LowLate Rise Early Rise



Li_fr_RL01_1d5

Late Rise: LR
LH* !H%

Francès del Nord

Li_fr_FV01_1d5



Li_fr_RL01_1d5

Early Rise: ER
LH+H* !H%

Francès del Nord

Li_fr_RL01_1d5



To_fm_Ni02_1d5

Rise-Fall to Mid: RFM
LH+H*L !H%

Francès meridional



La_fm_BN01_1d5

Rise-Fall to Low: RFL
LH+H*L L%

Francès meridional



La_oc_AE01_1d5

Rise-Fall to Low: RFL
LH+H*L L%

Occità



Distribució per varietat de les 
configuracions nuclears de les declaratives d’obvietat

LH+H*L !H%LH+H*L L% LH* !H%LH+H* !H%

Varietat Configuració/-cions nuclear(s)

Li_NF
LR
ER

40%
60%

To_SF
ER

RFM
RFL

50%
30%
20%

La_SF RFL 100%

La_OC RFL 100%

Rise-Fall to 
Mid

Rise-Fall to Low Late RiseEarly Rise



4.2 Alineació del pic respecte de la síl·laba accentuada

Pic en la 1a 
meitat de 
la síl·laba 
accentuada

Pic en la 2a 
meitat de 
la síl·laba 
accentuada

LH H*L !H% LH H*L L%LH* !H% LH H* !H%



Alineació del pic dins de la síl·laba 
accentuada en percentatge de la 
durada de la síl·laba:

t_H – t_onset
--------------------------- x 100
t_offset – t_onset

→ mitjana per a cada varietat

n.s.

*  (p<.001)



4.3 Diferència d’F0 entre el pic d’F0 i el to de frontera

> 2,5 

semitons
< 2,5 

semitons

LH+H*L !H% LH+H*L L%LH* !H% LH+H* !H%

!H% !H% !H%

L%



3.3 Diferència d’F0 entre el pic i el to de frontera

> 2,5 demi-tons < 2,5 demi-tons

Varietat
Diferència d’F0 entre el pic 

i el to de frontera
Configuració/-cions 

nuclear(s)

Li_NF -0,88 st +/-0,63
LH* !H%

LH H* !H%
40%
60%

To_SF -3,88 st +/-6,23
LH H* !H%
LH H*L !H%
LH H*L L%

50%
30%
20%

La_SF -10,81 st +/-4,53 LH H*L L% 100%

La_OC -12,74 st +/-5,02 LH H*L L% 100%

n.s.

n.s.

* (p<.001)

LH+H*L !H%LH+H*L L% LH* !H%LH+H* !H%
Rise-Fall to 

Mid
Rise-Fall to Low Late RiseEarly Rise



Contorn tolosenc: LH+H*L !H%

To_FM

Contorn septentrional: LH* !H%

Li_NF

Contorn septentrional: LH+H* !H%

Li_NF, To_SF

Contorn occità: LH+H*L L%

La_OC, La_SF, To_FM (loc. OC)

4. CONCLUSIÓ

Pèrdua del contacte amb l’occità

→→→→ pèrdua de característiques prosòdiques occitanes en el francès



Mercé plan per vòstra atencion!

Merci de votre attention !


