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a) Funcionalitat
• Les fonts com a instrument de treball 
• Les fonts com a objecte
• En relació amb la pregunta de recerca

b) Les fonts escrites
• Tipus de documents
• Documents digitalitzats
• Compilacions de textos escrits

c) Les fonts orals
• Tipus de fonts orals
• Compilacions de textos orals

1. Les fonts



2. L’anàlisi del contingut

a) Eines integrades en corpus que han estat prèviament 
lematitzats i etiquetats morfosintàcticament.

b) Programari específic per al tractament de textos.
• Programes de concordances.
• Programes d’anàlisi de materials sonors o audiovisuals 

(amb o sense text).
• Programes d’anotació.

3. L’anàlisi estadística
• Curs d’estadística.
• Programes d’anàlisi estadística.



1. Les fonts



Funcionalitat



Fonts primàries:

Fonts secundàries:

La font 
com a 

instrument 
de treball

Els textos sobre els 
quals es treballa.

Els textos que parlen 
sobre les fonts 
primàries.



el tipus de 
document

la forma 
d’obtenció del 
document

el tractament

• Primàries
• Secundàries

• Escrites
• Orals
• Materials
• Iconogràfiques

• Donades 
(i compilades)

• Construïdes

La font 
com a 
objecte



DOCUMENT FONT SEGONS 
EL TIPUS

FONT SEGONS 
L’OBTENCIÓ

FONT SEGONS EL 
TRACTAMENT

Escrita Primària Donada

Escrita Primària Donada

Pregunta de recerca: 
Com s’adapta el text del Tirant lo Blanc al lector 
adolescent contemporani?



DOCUMENT FONT SEGONS 
EL TIPUS

FONT SEGONS 
L’OBTENCIÓ

FONT SEGONS EL 
TRACTAMENT

Escrita Primària Donada

Escrita Secundària Construïda

Pregunta de recerca: 
Podem considerar Joanot Martorell el precursor 
de la literatura moderna?



DOCUMENT FONT SEGONS 
EL TIPUS

FONT SEGONS 
L’OBTENCIÓ

FONT SEGONS EL 
TRACTAMENT

Dades orals 
recollides per 
l’investigador

Oral Primària Donada o 
construïda

Corpus de 
català 
contemporani 
de la UB
http://www.u
b.edu/cccub

Oral Secundària Construïda

Pregunta de recerca: 
S’està estandarditzant la varietat col·loquial del 
català central?

http://www.ub.edu/


Les fonts escrites



Tipus de documents



Llibres



http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/homilies/C05b.htm

Articles, materials didàctics, textos divulgatius, premsa, etc.



Treballs de recerca acadèmics (TR-Bat, treballs de final de 
grau, tesis de màster, tesis de doctorat)
• Dipòsits universitaris. Universitats amb estudis catalans: Universitat 

de Barcelona (http://diposit.ub.edu), Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, 
Universitat de Girona, Universitat de València, Universitat d’Alacant, 
Universitat de les Illes Balears, Universitat de Perpinyà, Universitat 
Oberta de Catalunya. Altres: recercat.cat

• Premi FilCat.UB a treballs de recerca de llengua i literatura catalanes: 
http://filcat.ub.edu (la pàgina del premi s’està actualitzant; els premis 
de les primeres edicions es poden consultar a 
https://filcat.ub.edu/premi-filcatub)

• Cercador de treballs de recerca del Consorci d’Educació de Barcelona 
(https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/plans_progra
mes/impuls_recerca/cercador_de_treballs_de_recerca),

• Dipòsits de tesis doctorals: www.tdx.cat

http://diposit.ub.edu/
http://filcat.ub.edu/
https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/plans_programes/impuls_recerca/cercador_de_treballs_de_recerca
http://www.tdx.cat/


https://www.iec.cat/llengua/recursos.asp

Diccionaris,
glossaris,
gramàtiques,
enciclopèdies 
etc.



https://www.institutdelteatre.
cat/publicacions/ca/enciclope
dia-arts-esceniques.htmhttp://www.ub.edu/comhodiria/



Darrer terç 
del segle IX 
fins al segle 
XI

Paraules catalanes en mig de textos llatins: 
Darrer terç del segle XI: Acta de consagració de la catedral 
d’Urgell. Ex.: “palomar”.
1034: Organyà. Document en llatí que inclou el nom català de 
set arbres fruiters ("morers III et oliver I et noguer I et pomer I 
et amendolers IIII et pruners et figuers“).

Finals del 
segle XI

Primers documents feudals en llengua catalana:
1080-1095: Greuges de Guitard Isarn, Senyor de Caboet (autor: 
sots-diaca Ramon de Cabó). Organyà.
1098: Jurament de pau i treva del comte Pere Ramon del Pallars 
Jussà al Bisbe d’Urgell.

Segles XII i 
XIII

Documents feudals, textos religiosos, textos jurídics:
Principi i final del segle XII: dues traduccions al català del Liber
iudiciorum (Llibre dels Judicis o Llibre Jutge)
Data sense confirmar entre 1200 i 1218: Homilies d’Organyà.

Cronologies. Primers textos conservats en llengua catalana

Exemple construït a partir de Josep Moran i Joan Anton Rabella <http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/homilies/C05b.htm> i de Jesús Alturo i 
Tània Alaix (2021), “L’autor del ‘Memorial de greuges de Guitard Isarn, senyor de Caboet’: el primer nom de la literatura catalana?, L’Avenç, 484.

http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/homilies/C05b.htm
https://www.lavenc.cat/index.php?/cat/revistes/L-Avenc/484/L-opinio/Bitllets/L-autor-del-Memorial-de-greuges-de-Guitard-Isarn-senyor-de-Caboet-el-primer-nom-de-la-literatura-catalana


Dades estadístiques. Taula estadística. Cognoms a Catalunya
Institut d’Estadística, <https://www.idescat.cat/cognoms/>

COGNOM Com a 1r cognom Com a 2n cognom
Freqüència %0 Freqüència %0

Álvarez 27.097 3,52 27.333 3,55
Canovaca 23 0,00 14 0,00
Gispert 1.240 0,16 1.144 0,15
Marin 16.676 2,17 16.160 2,10
Pratsobreroca 4 0,00 -- --
Roca 12.914 1,68 12.650 1,64
Sala 8.847 1,15 8.278 1,08
Salvat 997 0,13 811 0,11

Dades seleccionades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.



Dades estadístiques. Gràfic. Usos lingüístics de la població.
Institut d’Estadística, <https://www.idescat.cat>



Twitter, @FundacioCarulla, 21.03.2020

Esquemes



Distribució 
geogràfica 
diacrònica dels 
mots arena i sorra. 
Sorra (en color 
carabassa) no 
apareix fins al 
segle XVI, amb el 
significat de ‘llast 
d’una embarcació’.

Mapes

Estratigrafia dialectal (M. Pilar Perea i Germà Colón): 
http://www.ub.edu/lexdialgram/estratigrafia/html/pagina2.html?inputIdDiatopisme=1



Atles lingüístic del domini català
(Joan Veny i Lídia Pons)
Institut d’Estudis Catalans

https://aldc.espais.iec.cat/mapes/

https://aldc.espais.iec.cat/mapes/


https://dones.gencat.cat

2020 2021Cartells



Documents digitalitzats





http://www.lluisvives.com/



Tirant lo Blanc, Joanot Martorell. 
Reproducció digital del microfilm 
de l'incunable de la British 
Library. Edició de València, 
[Nicolau Spindeler], 1490



http://www.lluisvives.com



Biblioteca de Catalunya. Fons i col·leccions
https://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions

Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico

https://bvpb.mcu.es/ca/inicio/inicio.do

PARES. Portal de Archivos Españoles
https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html



Biblioteca de Catalunya. Fons digitalitzats



Compilacions de textos escrits:

• Textos digitalitzats

• Corpus informatitzats



Corpus informatitzat del català antic 
(segles XI a XVII) http://cica.cat

Diccionari de textos catalans antics (segles XIII 
a XVI) http://www.ub.edu/diccionari-dtca/

Biblioteca digital NARPAN (segles XIII a XVI)
https://www.narpan.net/bibliotecadigital/biblio-digital.html

Repertorio informatizzato dell’antica literatura 
catalana (poesia catalana dels segles XIV i XV)
http://www.rialc.unina.it/index.html



Corpus informatitzat de la gramàtica del 
català modern (1601-1833)
En preparació

Corpus textual informatitzat de la llengua 
catalana, IEC (1832 fins avui)
https://ctilc.iec.cat/

Scripta dialectologia catalana (segle XIII fins al 
XX)
http://scripta-dialectologia.ub.edu/



Memòria Digital de Catalunya

Repositori cooperatiu que facilita l’accés a col·leccions digitalitzades 
relacionades amb Catalunya. És un projecte impulsat per les 
biblioteques universitàries catalanes i per a Biblioteca de Catalunya, 
i hi participen també altres institucions catalanes.

https://mdc1.csuc.cat/ca/colTipus



Quines de les fonts escrites que hem 
comentat podríem consultar per respondre 

les preguntes de recerca següents?

Per a cada pregunta, trieu:

• Una font que pugui ajudar l’estudiant a definir 
els conceptes del model d’anàlisi.

• Una font que podria ser objecte d’anàlisi.



1. La novel·la Tirant lo Blanc és 
fidel als principis de l’amor cortès?



Exemples de fonts que podríem consultar per 
respondre la pregunta 1:

• Per definir conceptes: l’esquema de la 
Fundació Carulla i Editorial Barcino sobre els 
personatges de l’amor cortès.

• Per observar: la versió adaptada del Tirant lo 
Blanc que inclou només els episodis amorosos.



2. Des de l’edat mitjana fins avui, han 
canviat els usos de l’adverbi ara en els 

parlars balears?



Exemples de fonts que podríem consultar per 
respondre la pregunta 2:

• Per definir conceptes: el llibre Gramàtica de 
la llengua catalana, IEC, 2016, apartat 20.5.1, 
“Els adverbis de temps”

• Per observar: Scripta dialectologia catalana 
< http://scripta-dialectologia.ub.edu/>



Les fonts orals



Textos orals 

Canal Parlament . Des del 2003.
<https://www.parlament.cat/>

Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya. Des de 1983.
<https://www.parlament.cat/web/docume
ntacio/publicacions/diari-
ple/index.html?p_pagina=1&p_fw=/>

Construïts Donats



Els matins de TV3
El llenguatge inclusiu, en 
qüestió.
Entrevista a Carme Junyent i 
Neus Nogué.
<https://www.youtube.com/watch?v
=z6fHwISX170&t=448s>

Pol Guise, 23/03/2019
En Jaume coneix Pompeu 
Fabra
YouTube
<https://www.youtube.com/watc
h?v=blRoDFZooxY>



https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/

https://www.ccma.cat/catradio/



Memòria Digital de Catalunya

https://mdc1.csuc.cat/ca/colTipus

Col·leccions d’arxius sonors i de vídeo

Biblioteca de Catalunya

https://www.bnc.cat/Fons-i-col-
leccions/Sonors-i-videos



Compilacions de textos orals:

• Corpus orals transcrits 
(transcripció fonoortogràfica, fonètica o discursiva)

• Corpus informatitzats



http://www.ub.edu/cccub
Textos orals enregistrats, transcrits i publicats entre 1991 i 2006.
Les transcripcions i els arxius de so es poden consultar al Dipòsit Digital de la Universitat 
de Barcelona: <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/10410>

http://www.ub.edu/cccub


Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears
https://www.uib.cat/catedra/camv/camv/arxiu.html#inici

Corpus de llengua oral de la Universitat Autònoma de Barcelona, CLO
http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_resources/spoken_res/Corpus_oral.html

Corpus Col·loquial i dialectal del valencià. PARLARS
En procés de construcció. 
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/33/05_Montserrat_Segura.pdf

Corpus oral de la llengua catalana, COLC. Institut d’Estudis Catalans
En procés de construcció. 
https://www.iec.cat/recerca/projecte1.asp?codi=PR2017-S04-DOLS



2. L’anàlisi del contingut



Eines integrades en corpus que han estat 
prèviament lematitzats 

i etiquetats morfosintàcticament.













Un corpus és sempre una tria.

Els criteris de selecció del corpus poden 
conduir a fer una selecció de textos que 
excloguin formes de la llengua que no 

són habituals en els gèneres 
representats en el corpus.



Novetats de novembre de 
2021 al DIEC

viatjat, adj.
uniformat, adj.

No incloses al DIEC empanat
matat



http://www.ub.edu/comhodiria/



sisplau



500 textos escrits i orals 
del segle XIII al 2007. 1 
milió de paraules.*

Només 281 realitzacions de 
les variants de sisplau.

*El nombre de paraules és una estimació a partir dels textos digitalitzats. Una part dels textos 
consultats només eren disponibles en paper, i no se’n va el càlcul del nombre de paraules.



https://raco.cat/index.php/Marges/article/view/142682/194237
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Programari específic per al 
tractament de textos 



Programes de concordances

AntConc https://www.laurenceanthony.net/s
oftware/antconc/
gratuït

WordSmith https://www.lexically.net/wordsmit
h/
de pagament



Corpus Oral Col·loquial. Conversa 01
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/115
66/7/COC_Conversa01.pdf 1. Obrir el document pdf amb 

Acrobat Reader

2. Guardar l’arxiu en format 
text (.txt)

3. Si cal, editar l’arxiu .txt (per 
eliminar símbols, 
informació innecessària, 
etc.) 

4. Obrir l’arxiu .txt des del 
programa de concordances.





AntConc 3.5.9 (Windows) 2020

Veure l’arxiu



Fer una llista de paraules



Mostrar les concordances
Condicions:
- Paraula (word)
- Extensió del text a banda i banda

(search Windows size) 



Mostrar les concordances
Condicions:
- Sense marcar la condició paraula
- Extensió del text a banda i banda



“bé” SEMPRE apareix al final del grup tonal



“bueno” SEMPRE apareix al final del grup tonal



“què” NO SEMPRE apareix al final del grup tonal



Mostrar les col·locacions 

“bé”

“bueno”

col·loquial



Programes d’anàlisi de materials sonors 
o audiovisuals (amb o sense text escrit)

Praat Anàlisi fonètica
https://www.fon.hum.uva.nl/praat/
gratuït

Elan Anotació d’enregistraments sonors i 
de vídeo
https://archive.mpi.nl/tla/elan
gratuït

Atlas.ti Anàlisi del contingut
https://atlasti.com/es/
de pagament 
versió de prova gratuïta que permet 
anàlisi amb poques dades



Anàlisi amb Praat

Fregim les verdures. Ha de ser amb el foc fort.



Anàlisi amb Praat

Acte de discurs Diferència entre el
punt amb la 
freqüència més alta i 
el punt amb la 
freqüència més baixa

Entonació
Última síl·laba

Fregim les 
verdures.

178.8 Hz Corba plana, amb una
lleugera pujada

Ha de ser amb
el foc fort.

136 Hz Corba descendent



Anotació amb ELAN



https://www.tdx.cat/handle/10803/128198#page=1



Anàlisi del contingut amb Atlas.ti

Gest coverbal
(il·lustrador):
<Atenció, estic 
pensant>

Gest representatiu del 
personatge (adaptador, 
polifònic):
“S’agafa del seu marit”

Gest díctic (emblema)
<2 persona plural>
“Sabeu?”



Anàlisi del contingut amb Atlas.ti







3. L’anàlisi estadística



Diari de Tarragona, 12/12/2021

Per què és 
“tramposa” i 
“tendenciosa” 
l’estadística 
en aquest 
cas?



El més important en l’anàlisi 

estadística són les preguntes que fem. 
Si les preguntes no són les adequades, els 
resultats de l’anàlisi estadística no aportaran 
respostes vàlides al problema que planteja la 
recerca.



Algunes operacions útils de l’anàlisi estadística:

- Fer un índex. 
- Aplicar un test per comprovar la validesa 

estadística de les dades. 
- Creuar les dades. 



https://jllopisperez.com/

Curs d’estadística



Programes d’anàlisi estadística

RStudio https://www.rstudio.com/
Llenguatge de programació en LaTeX 
gratuït

Statgraphics https://www.statgraphics.com/
de pagament
versió de prova gratuïta

SPSS https://www.ibm.com/es-es/products/spss-
statistics
de pagament, amb versió més econòmica per 
a estudiants i professors
versió de prova gratuïta

https://www.rstudio.com/
https://www.statgraphics.com/
https://www.ibm.com/es-es/products/spss-statistics


Text, comentaris, 
ordres d’execució 
(ex.: importar un 
arxiu, fer un 
càlcul estadístic, 
fer un gràfic, etc)

Entorn, 
instal·lacions, etc.

Llibreries, ajuda, 
directoris, etc.

Resultats

Anàlisi estadística amb RStudio



Vegeu també:

Alturo, Núria (2020): Investigar al batxillerat. La 
tutorització de treballs de recerca de llengua i literatura 
catalanes. Barcelona: Edicions UB. Annex 1 (pàg. 121 a 
126). 
http://www.edicions.ub.edu/ficha.aspx?cod=12686

Sargatal, Alfred (2003): El treball de recerca en 
literatura. Com organitzar-lo, com dirigir-lo. Barcelona: 
Editorial Laertes. Bibliografia i referències (pàg. 193 a 
226).

http://www.edicions.ub.edu/ficha.aspx?cod=12686
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