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Annex A5 

Corpus fix de la varietat italiana de Tolmezzo:  

enunciats, codis i gràfics (veu masculina) 
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1 - La vedova mangiava la fragola. 1 - La vedova mangiava la fragola?

FR02pwpa FR02pwpi 

Gràfic d’F0 (en st) Gràfic d’F0 (en st) 

Gràfic de durada (en ms) Gràfic de durada (en ms) 

Gràfic d’intensitat (en dB) Gràfic d’intensitat (en dB) 



�

871

�

2 - La vedova mangiava la banana. 2 - La vedova mangiava la banana?

FR02pwta FR02pwti 

Gràfic d’F0 (en st) Gràfic d’F0 (en st) 

Gràfic de durada (en ms) Gràfic de durada (en ms) 

Gràfic d’intensitat (en dB) Gràfic d’intensitat (en dB) 
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3 - La vedova mangiava del baccalà. 3 - La vedova mangiava del baccalà?

FR02pwka FR02pwki 

Gràfic d’F0 (en st) Gràfic d’F0 (en st) 

Gràfic de durada (en ms) Gràfic de durada (en ms) 

Gràfic d’intensitat (en dB) Gràfic d’intensitat (en dB) 
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4 - La bambina mangiava la fragola. 4 - La bambina mangiava la fragola?

FR02twpa FR02twpi 

Gràfic d’F0 (en st) Gràfic d’F0 (en st) 

Gràfic de durada (en ms) Gràfic de durada (en ms) 

Gràfic d’intensitat (en dB) Gràfic d’intensitat (en dB) 
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5 - La bambina mangiava la banana. 5 - La bambina mangiava la banana.?

FR02twta FR02twti 

Gràfic d’F0 (en st) Gràfic d’F0 (en st) 

Gràfic de durada (en ms) Gràfic de durada (en ms) 

Gràfic d’intensitat (en dB) Gràfic d’intensitat (en dB) 
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6 - La bambina mangiava del baccalà. 6 - La bambina mangiava del baccalà.?

FR02twka FR02twki 

Gràfic d’F0 (en st) Gràfic d’F0 (en st) 

Gràfic de durada (en ms) Gràfic de durada (en ms) 

Gràfic d’intensitat (en dB) Gràfic d’intensitat (en dB) 
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7 - Il vicerè mangiava la fragola. 7 - Il vicerè mangiava la fragola?

FR02kwpa FR02kwpi 

Gràfic d’F0 (en st) Gràfic d’F0 (en st) 

Gràfic de durada (en ms) Gràfic de durada (en ms) 

Gràfic d’intensitat (en dB) Gràfic d’intensitat (en dB) 
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8 - Il vicerè mangiava la banana. 8 - Il vicerè mangiava la banana?

FR02kwta FR02kwti 

Gràfic d’F0 (en st) Gràfic d’F0 (en st) 

Gràfic de durada (en ms) Gràfic de durada (en ms) 

Gràfic d’intensitat (en dB) Gràfic d’intensitat (en dB) 
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9 - Il vicerè mangiava del baccalà. 9 - Il vicerè mangiava del baccalà?

FR02kwka FR02kwki 

Gràfic d’F0 (en st) Gràfic d’F0 (en st) 

Gràfic de durada (en ms) Gràfic de durada (en ms) 

Gràfic d’intensitat (en dB) Gràfic d’intensitat (en dB) 


