100228 Introducció a la lingüística
Curs 2015-2016
M. Teresa Espinal i Joaquim Llisterri

100228 Introducció a la lingüística
2015-2016
Primera prova parcial (temes 1, 2 i 3)
Llegiu atentament les instruccions que trobareu a continuació abans de
començar a emplenar el full de resposta. Els exàmens mal contestats no
es corregiran.
L’examen es realitzarà de forma individual. Qualsevol comunicació amb
persones de dins o de fora de l’aula es penalitzarà amb l’expulsió de
l’examen i la qualificació de zero en aquesta prova.
Es pot utilitzar llapis del tipus 2HB o bolígraf blau o negre, però mai llapis amb
portamines de traç fi. En el full de resposta no es pot esborrar.

Identificació
Indiqueu el vostre NIU (el mateix número que feu servir per a accedir al
Campus Virtual i a d’altres serveis de
la UAB).
A l’exemple de l’esquerra, el número
d’identificació és el 01234567.
Deixeu en blanc els apartats Grup i Permutació.
Respostes
Contesteu seguint la numeració de la dreta.
Marqueu la casella A si l’afirmació és certa i la casella B si és falsa. Si no ho
sabeu, podeu deixar la resposta en blanc.
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Cada pregunta consta de dues línies: la primera línia és la de resposta i la segona
línia serveix per si es vol anul·lar la resposta.
Pregunta 1: La resposta seria A -Cert-,
ja que s’ha marcat la casella A.
Pregunta 2: La resposta seria B -Fals-,
ja que s’ha marcat la casella B.
Pregunta 3: La resposta seria B -Fals-,
ja que s’ha anul·lat la resposta A a la
segona línia.
Pregunta 4: La resposta seria A -Cert, ja que s’ha anul·lat la resposta B a la
segona línia.
Pregunta 5: La resposta seria en blanc,
ja que s’han anul·lat les respostes A i B
a la segona línia.
Pregunta 6: La resposta seria en blanc,
ja que no s’ha marcat cap casella.
Indiqueu si les afirmacions que venen a continuació són certes o falses.
Cada pregunta encertada suma un punt; cada resposta incorrecta
resta 0.5 punts; les preguntes no contestades ni sumen ni resten
punts.
1. El coneixement que tenim d’algunes llengües antigues (per exemple, el
sumeri, l’accadi, l’hitita o l’egipci) posa de manifest que la seva morfologia
i la seva sintaxi són més simplificades i més primitives que les de llengües
modernes com el català o el castellà.
2. Els parlants de llengües difícils poden aprendre més ràpidament altres
llengües, a més de la pròpia, que els parlants de llengües fàcils.
3. Totes les formes de comunicació de què disposem els éssers humans impliquen l’ús de la modalitat oral de la llengua i tots els usos del llenguatge
tenen una funció referencial.
29 d’octubre de 2014

2/7

100228 Introducció a la lingüística
Curs 2015-2016
M. Teresa Espinal i Joaquim Llisterri

4. Les llengües de signes no són una simple traducció de la llengua oral a un
sistema gestual.
Considereu el text de de Saussure (1990 [1916]) que es reprodueix a (1)
i contesteu les preguntes 5 i 6.
(1) “Per exemple, la idea de «germana» no va lligada per cap relació
interior amb la seqüència de sons s-ö-r [francès soeur] que li serveix
de significant; podria ser igualment representada per qualsevol
altra; la prova són les diferències entre les llengües i l’existència
mateixa de llengües diferents: el significat de «bou» té, com a
significant b-ö-f [francès boeuf ] en una banda de la frontera i o-k-s
(Ochs) a l’altra.”
5. En el text de (1) es qüestiona el caràcter arbitrari del signe lingüístic.
6. Saussure defineix el significant d’un signe lingüístic com la imatge acústica
associada a un concepte.
7. En l’oració aquest matí sembla que plourà, aquest i matí mantenen una relació sintagmàtica, mentre que aquest, aquesta, aquests i aquestes estarien
en relació paradigmàtica.
Considereu el text de Jackendoff (2006) que es reprodueix a (2) i contesteu
les preguntes 8 i 9.
(2) “Animal communication systems . . . typically have at most a few
dozen distinct calls, and they are used only to communicate
immediate issues such as food, danger, threat, or reconciliation.
Many of the sorts of meanings conveyed by chimpanzee
communication have counterparts in human ‘body language’. For
animals that use combinations of calls (such as some songbirds and
some whales), the meanings of the combinations are not made up of
the meanings of the parts (though there are many species that have
not been studied yet).”
[Els sistemes de comunicació animal . . . típicament presenten, com
a molt, unes poques dotzenes de crits diferents, i aquests s’empren
únicament per a comunicar sobre qüestions immediates com ara el
menjar, un perill, una amenaça o una reconciliació. Molts dels tipus
de significats expressats per la comunicació entre ximpanzés tenen
els seus equivalents en el ‘llenguatge corporal’ humà. En el cas dels
animals que fan servir combinacions de crits (com algunes aus
canores i algunes balenes), els significats de les combinacions no
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estan formats pels significats de les parts (encara que hi ha moltes
espècies que encara no s’han estudiat).]
8. En el text de (2) es fa referència al fet que els sistemes de comunicació animal presenten trets com la productivitat, la creativitat o la independència
dels estímuls externs que també es troben en el llenguatge humà.
9. En el text de (2) es fa referència a la dualitat d’estructuració del llenguatge
humà.
10. La gramàtica universal, segons els plantejaments de Chomsky, es pot entendre com l’estadi inicial que permet l’adquisició de la llengua de l’entorn
i que és comú a tots els membres de l’espècie humana.
A la figura 1 es mostra un text en hebreu i a l’exemple (3) es reprodueix la
versió transliterada del mateix text. Amb aquesta informació, contesteu
les preguntes 11 i 12.

Figura 1: Article 1 de la Declaració Universal de Drets Humans
Font: Ager (2015)

(3) Kol benei ha’adam noldu benei xorin veshavim be’erkam
uvizxuyoteihem. Kulam xonenu batevuna uvematspun, v xova
’aleihem linhog ish bere’ehu beruax shel axava.
11. La possibilitat d’una transliteració mostra que la representació escrita
d’una mateixa forma oral pot realitzar-se per diversos procediments.
12. El fet que l’hebreu tingui una escriptura consonàntica fa que en aquesta
llengua no sigui possible realitzar una transcripció mitjançant l’Alfabet
Fonètic Internacional.
13. El fet que els parlants d’anglès i de francès tendeixin a pronunciar els
mots castellans vino o veo amb una fricativa labiodental sonora inicial posa
de manifest que els anglòfons i els francòfons han après a pronunciar el
castellà d’una manera més correcta que la dels parlants natius de castellà.
14. Un sistema de representació ortogràfica que presentés una relació biunívoca constant entre sons i grafies seria equivalent a un alfabet fonètic.
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15. L’esquema que es mostra a (4) reflecteix els criteris emprats per l’Alfabet
Fonètic Internacional per a la classificació dels sons consonàntics.
(4)

Consonants

No pulmonars

Pulmonars

Sonoritat

Mode d’articulació

Lloc d’articulació

16. La transcripció [ése yéso r̄áro] (ese yeso raro) segueix les convencions de
l’Alfabet Fonètic Internacional.
17. L’articulació successiva de les vocals [i] - [e] - [ɛ] - [a] (en aquest ordre)
implica un moviment de retrocés i d’abaixament del cos de la llengua.
18. Les consonants representades pels símbols de l’AFI [θ], [ð], [s], [z], [ʃ] i
[ʒ] comparteixen el mode d’articulació, però no el lloc d’articulació.
19. Les formes *[ˈkabə], *[ˈkadə] i *[ˈpagə] (o les equivalents *[ˈkaba], *[ˈkada] i *[ˈpaga] en castellà) que es poden trobar en la pronúncia de parlants
anglòfons o francòfons que han après català o castellà obeeix a la diferent
realització fonètica de les oclusives sonores intervocàliques, que es realitzen com a oclusives en anglès i en francès i com a aproximants en català
i en castellà.
20. En llengües d’accent lliure com el català i el castellà, només són tòniques
(és a dir, amb una major prominència respecte a les síl·labes adjacents)
aquelles síl·labes que porten accent ortogràfic.
21. La corba melòdica de la figura 2 pot correspondre a una frase enunciativa
(o declarativa) en català o en castellà.
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Figura 2: Corba melòdica
22. La fonologia s’ocupa, principalment, de descriure les variacions en els sons
de la parla.
Llegiu el text de (5) i, en funció del que s’hi afirma, contesteu les preguntes
23, 24 i 25.
(5) En els inventaris fonètics del francès i del castellà apareixen els
segments [s] i [z]. En francès existeixen paraules com [deˈzɛʀ]
désert (‘desert’) i [deˈsɛʀ] dessert (‘postres’). En castellà existeixen
paraules com [ˈdezð̞e] desde i [ˈmuzɣ̞o] musgo i paraules com [ˈes̪t ̪e]
este i [ˈmoska] mosca.
23. En francès, [deˈzɛʀ] désert (‘desert’) i [deˈsɛʀ] dessert (‘postres’) constitueix
un parell mínim.
24. [s] i [z] són dos fonemes diferents en el sistema fonològic del castellà.
25. Quan dues llengües comparteixen dos sons del seu inventari, aquests han
de tenir necessàriament el mateix valor fonològic (o distintiu) en les dues
llengües.
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