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Presentació 
El Workshop sobre la prosòdia del català arriba a la sisena edició. El propòsit d'aquesta trobada és 

servir de fòrum de discussió i debat sobre la fonètica i fonologia suprasegmentals del català. El 

workshop està organitzat per una xarxa de grups que fan recerca en prosòdia de la Universitat de 

Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, i l’Institut Menorquí d’Estudis. Les passades edicions del 

workshop es van realitzar a la Universitat Autònoma de Barcelona (2009), la Universitat Pompeu 

Fabra (2010, 2013) i la Universitat de Barcelona (2011 i 2012), organitzades pel Grup d'Estudis de 

Prosòdia (UPF-UAB), el Laboratori de Fonètica (UB) i el Laboratori de Fonètica Aplicada (UB). Aquesta 

sisena edició del workshop ha estat organitzada pel Laboratori de Fonètica de la Universitat de 

Barcelona, el 26 de juny de 2014. L'assistència és gratuïta. Es poden presentar comunicacions sobre 

qualsevol aspecte suprasegmental de la llengua catalana des d'un punt de vista fonètic i fonològic. 

També s'accepten contribucions a la recerca interdisciplinària sobre prosòdia catalana, incloent-hi la 

interfície entre prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, prosòdia i gestualitat, prosòdia i adquisició, 

prosòdia i ensenyament del català, entre altres. 

Programa 

Programa 

9:00 – 9:30  Rebuda dels participants i presentació de l'acte 

9:30 – 10:30 

 Variedades prosódicas del español atlántico: la entonación de Canarias, Cuba y 

Venezuela 

Josefa Dorta (Universidad de la Laguna) 

10:30 – 11:00  Pausa cafè 

11:00 – 11:15 
 La prosodia del catalán como modelo: haciendo el camino para el vasco 

Gotzon Aurrekoetxea, Iñaki Gaminde i Leire Gandarias (Euskal Herriko Unibertsitatea- 

Universidad del País Vasco) 

11:15 – 11:30 

 Diferències acústiques al pretonema de les interrogatives absolutes i de les 

declaratives neutres en català oriental central 

Ana Ma Fernández Planas (Universitat de Barcelona), Paolo Roseano (Universitat de 

Barcelona i Universitat Pompeu Fabra) , Wendy Elvira-García (Universitat de Barcelona) i 
Eugenio Martínez Celdrán (Universitat de Barcelona) 

11:30 – 11:45 

 La percepció dels trets acústics del pretonema de les interrogatives absolutes i de les 

declaratives neutres en català oriental central 

Paolo Roseano (Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra), Wendy Elvira-
García (Universitat de Barcelona), Ana Ma. Fernández Planas (Universitat de Barcelona), 
Ramon Cerdà Massó (Universitat de Barcelona) i Eugenio Martínez Celdrán (Universitat 

de Barcelona) 

11:45 – 12:00 

 Entonació i pragmàtica de les interrogatives totals del català central 

Joan Borràs-Comes (Universitat Pompeu Fabra), Pilar Prieto (ICREA i Universitat Pompeu 

Fabra 

12:00 – 12:15 

 Eti_ToBI: una eina per a l’etiquetatge Cat_ToBI automàtic en Praat 

Wendy Elvira-García (Universitat de Barcelona) , Paolo Roseano (Universitat de 

Barcelona i Universitat Pompeu Fabra), Ana Ma. Fernández Planas (Universitat de 

Barcelona) , Eugenio Martínez Celdrán (Universitat de Barcelona) 

12:15 – 12:30 

 Les melodies de les interrogatives absolutes en català i en alemany. Una anàlisi 

comparativa 

José Torregrosa Azor i Dolors Font-Rotchés (Universitat de Barcelona) 

12:30 – 13:00 Torn obert de preguntes  
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 15:00 – 15:15 
La percepció dels infants de la sincronia entre prosòdia i el gest 

Núria Esteve-Gibert (Universitat Pompeu Fabra) , Pilar Prieto (ICREA i Universitat 

Pompeu Fabra) , Ferran Pons (Universitat de Barcelona) 

 15:15 – 15:30 

Els gestos coverbals (beat gestures) faciliten el record de les paraules per part dels 

infants 

Alfonso Igualada (Universitat Pompeu Fabra), Núria Esteve-Gibert (Universitat Pompeu 

Fabra), Pilar Prieto (ICREA i Universitat Pompeu Fabra) 

 15:30 – 15:45 

El paper de la gestualitat i la prosòdia en l'adquisició de la incertesa 

Iris Hübscher (Universitat Pompeu Fabra), Núria Esteve-Gibert (Universitat Pompeu 

Fabra), Alfonso Igualada Pérez (Universitat Pompeu Fabra), Pilar Prieto ( ICREA i 

Universitat Pompeu Fabra) 

 15:45 – 16:00 

El paper de la prosòdia i la gestualitat en el desenvolupament de la comprensió de la 

ironia 

Santiago González-Fuente (Universitat Pompeu Fabra) i Pilar Prieto (ICREA i Universitat 

Pompeu Fabra) 

16:00 – 16:15 
 Caracterització acústica del material postfocal en oracions amb focus contrastiu 

Marianna Nadeu (University of Penn State) i Maria del Mar Vanrell (Freie Universität 

Berlin) 

16:15 – 16:30 
 Les interrogatives absolutes a Menorca: aproximació a un canvi en curs 

Ignasi Mascaró (Institut Menorquí d'Estudis) , Paolo Roseano (Universitat de Barcelona i 

Universitat Pompeu Fabra) 

16:30 – 17:00 Torn obert de preguntes 

17:00 – 17:30  Pausa cafè 

17:30 – 17:45 

Els aprenents de català com a llengua estrangera: alguns trets melòdics al contorn 

entonatiu 

Dolors Font-Rotchés , Agnès Rius- Escudé i Francina Torras Compte (Universitat de 

Barcelona) 

17:45 – 18:00 

 Aspectes de la prosòdia de la Franja 

Lourdes Romera (Universitat de Barcelona), Ana Ma. Fernández Planas (Universitat de 

Barcelona) , Wendy Elvira-García (Universitat de Barcelona), Paolo Roseano (Universitat 

de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra) , Albert Ventayol Boada (Universitat de 

Barcelona), Josefina Carrera Sabaté (Universitat de Barcelona) i Eugenio Martínez 
Celdrán (Universitat de Barcelona) 

18:00 – 18:15 
 La prosòdia i les partícules interrogatives com a codificadors de la font d’informació 

Maria del Mar Vanrell (Freie Universität Berlin), Meghan E. Armstrong (University of 

Massachusetts-Amherst) i Pilar Prieto (ICREA i Universitat Pompeu Fabra) 

18:15 – 18:30 

 Prosòdia, focus i ordre de mots en català i espanyol: una anàlisi amb la Teoria de 

l’Optimitat 

Ingo Feldhausen (Goethe-Universität Frankfurt i Université Paris 3) i Maria del Mar 
Vanrell (Freie Universität Berlin) 

18:30 – 18:50 Torn obert de preguntes 

18:50 – 19:00 Elecció de la seu de l'any vinent 
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Variedades prosódicas del español atlántico: la entonación de Canarias, Cuba y Venezuela 

Josefa Dorta 

Laboratorio de Fonética, S.E.G.A.I. Universidad de La Laguna 

 

La entonación de Canarias comienza a ser estudiada de manera sistemática a partir del año 2002 

gracias a la vinculación de Canarias al proyecto internacional AMPER bajo la sigla AMPER-Can. Como 

resultado, se han publicado numerosos estudios parciales, el primero en el año 2004 (Dorta y 

Hernández, 2004). En ellos predomina el estudio fonético de la entonación desde la perspectiva 

acústica y perceptiva. No obstante, y aunque no es un objetivo prioritario de AMPER, el interés 

fonológico ha motivado la realización de algunos trabajos (v. gr. Dorta, 2013). En lo que respecta a 

Cuba, la autora que más ha estudiado la entonación es, sin duda, Raquel García Riverón en una serie 

de trabajos que culminan en la trilogía titulada genéricamente Aspectos de la entonación hispánica 

(1996). En el marco de AMPER-Cuba los estudios son más recientes, aunque ya se han publicado 

resultados parciales (v. gr. Dorta y Martín Gómez, 2012). En cuanto a Venezuela, la investigación 

sobre entonación no tiene larga tradición y su desarrollo ha estado guiado, fundamentalmente, por 

los estudios dialectológicos. Será a partir de 2007 cuando comiencen a aparecer trabajos enmarcados 

en el proyecto AMPER (v. gr. Méndez, Mora y Rojas, 2008). Más recientemente se han realizado 

trabajos parciales en los que se ofrece la interpretación fonológica de las declarativas e interrogativas 

de Mérida (Astruc, Mora y Rew, 2010).  

El interés por la relación lingüística y, más concretamente, por la prosódica entre las tres variedades 

mencionadas, englobadas en lo que se suele denominar español meridional o atlántico, se justifica 

tanto por razones históricas como por su vinculación al proyecto internacional AMPER entre cuyos 

objetivos se cuenta la comparación de todas las variedades y lenguas románicas. La comparación de 

las variedades canaria, cubana y venezolana ha permitido ya la publicación de un primer estudio 

preliminar amplio (Dorta ed. 2013) cuyo interés radica, entre otras razones, en que se ha realizado 

con una metodología común1. Dicha metodología es la que se ha consensuado internacionalmente 

para el proyecto AMPER; no obstante, tanto en el libro como en esta conferencia, se consideran 

algunos aspectos metodológicos que se suman a lo comúnmente establecido, como sucede con la 

interpretación fonético-fonológica de los acentos tonales en el marco del modelo AM. Expondré, 

además, algunos resultados de duración e intensidad. Todos ellos se derivan del estudio comparativo 

de oraciones S+V+O emitidas en un estilo formal por mujeres de Canarias, Cuba y Venezuela.  

Tal como se postula en la hipótesis de partida, la entonación canaria, cubana y venezolana presenta 

notables coincidencias. Véase, por ejemplo, el gráfico siguiente en el que se muestra el contorno 

tonal de las interrogativas absolutas con final llano de tres de las zonas de encuesta analizadas. 

                                                           

1 Toda la investigación comparativa se enmarca en el PI La entonación interrogativa y declarativa del español 
de Canarias y su relación con la de Cuba y Venezuela (FFI2010-16993), dirigido por Josefa Dorta y 
subvencionado por el plan nacional de investigación, Ministerio de Economía y Competitividad (antiguo 
Ministerio de Ciencia e Investigación). 



5 
 

 

En efecto, la confrontación de los tres parámetros analizados en las distintas zonas, aunque arroja 

diferencias en la estructura superficial, evidencia una gran unanimidad, aunque no absoluta, en la 

estructura profunda, particularmente notable en el núcleo entonativo.   

 

Referencias 

Astruc, Ll., Mora, E., y Rew, S. (2010). “Venezuelan Andean Spanish Intonation”. En P. Prieto, y P. 
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Dorta, J. (2013). “Estudio fonético-fonológico de la entonación declarativa e interrogativa canaria en 

voz femenina”. En A. Pamies Bertrán (Ed.), De Lingüística, Traducción y Léxico-fraseología (pp. 173-

197). Homenaje a Juan de Dios Luque Durán. Colección Interlingua Nº 111, Granada: Editorial 

Comares. 

Dorta, J., y Martín Gómez, J. A. (2012). “Análisis comparativo de la entonación: estudio preliminar de 

las interrogativas no pronominales y pronominales canario-cubanas en habla espontánea”. 

Lingüística Española Actual (LEA), XXXIV/2, 197-222.  

 Dorta, J. (Ed.) (2013). Estudio comparativo preliminar de la entonación de Canarias, Cuba y 

Venezuela, Madrid-Santa Cruz de Tenerife: La Página ediciones S/L, Colección Universidad. 

Participan: Josefa Dorta, Elsa Mora, Beatriz Hernández Díaz, Chaxiraxi Díaz Cabrera, Nelson Rojas, 
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García Riverón, R. (1996). Aspectos de la entonación hispánica. I Metodología. II Análisis acústico  de 

muestras del español de Cuba. III Las funciones de la entonación en el español de Cuba. Cáceres: 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. 

Méndez, J., Mora E., y Rojas, N. (2008). “Manifestación acústica de las interrogativas absolutas en los 

Andes venezolanos”. Language Design. Journal of Theorical and Experimental Linguistics, Special 

Issue 2, 221-229.  
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La prosodia del catalán como modelo: haciendo el camino para el vasco 

Gotzon Aurrekoetxea, Iñaki Gaminde y Leire Gandarias  

Euskal Herriko Unibertsitatea- Universidad del País Vasco 

 

Los estudios sobre la prosodia del vasco, durante muchos años en estado de aletargamiento o una 

producción ínfima, está viviendo un período de florecimiento tanto en la producción como en la 

calidad de las investigaciones. Fruto de ello son los cada vez más profundos y más atrevidos trabajos 

y publicaciones de los últimos años. 

En esta propuesta se analiza el camino llevado a cabo hasta llegar a la propuesta del acento 

para el euskara estándar, planteada dentro del proyecto de investigación “Creación del ToBI 

para la lengua vasca (Eusk_ToBI) y las herramientas didácticas para su aplicación en la 

enseñanza de la lengua vasca” (financiado por el Gobierno de España). La elección del marco 

del ToBI proviene de los estudios sobre la entonación hechos sobre algunas variedades del 

vasco y del hecho de un modelo tangible como era en aquel momento el “Atlas interactivo 

de la entonación del catalán” dirigido por P. Prieto. En el desarrollo del proyecto se ha 

trabajado en diversos aspectos: en el aspecto teórico, se explica el procedimiento llevado a 

cabo para la delimitación de las reglas acentuales usadas por hablantes del estándar, tanto 

en la producción, como en tests de reconocimiento, una vez delimitado el acento en las 

variedades dialectales del vasco, en las que se proponen 16 criterios para la delimitación de 

los diversos tipos de acento que se conocen en nuestra lengua. Posteriormente el trabajo se 

centra en la producción de los hablantes en la variedad estándar y se fijan los criterios y las 

características del acento en esta variedad. En el aspecto estratégico se ha elegido un 

diccionario vasco-español en la que se cristaliza el trabajo teórico en una propuesta 

verificable y visible. En el aspecto jurídico se ha llevado a cabo un convenio entre la 

UPV/EHU y la entidad creadora del diccionario. En el aspecto técnico, ha sido Aholab Signal 

Processing Laboratory (UPV/EHU) el que ha creado e implementado mediante el 

convertidor de texto a voz AhoTTS al diccionario. En la presentación se hará una 

demostración del diccionario sonoro. 
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Diferències acústiques al pretonema de les interrogatives absolutes i de les declaratives neutres en 

català oriental central 

Wendy Elvira-García1, Paolo Roseano1,2, Ana Ma. Fernández Planas1, Eugenio Martínez Celdrán1 
1
Universitat de Barcelona, 

2
Universitat Pompeu Fabra 

 

Durant els últims anys la distintivitat dels accents prenuclears en català (i en castellà) ha estat objecte 

de debat científic (Prieto et al. 2009, Martínez Celdrán i Fernández Planas 2010).  

Els estudis publicats sobre el tema es poden dividir en tres grups. El primer comprèn els treballs que 

analitzen els accents prenuclears de les frases declaratives (Estebas 2002, 2003, Prieto 2006, Estebas 

i Prieto 2007, Feldhausen 2008, Carrera et al. 2010). El segon tipus d’estudis porten a terme un 

anàlisis semblant per a les frases interrogatives absolutes (Crespo-Sendra 2010, Carrera et al. 2010). 

El tercer grup d’estudis està format per les descripcions fonològiques de l’entonació del català (Prieto 

2005, Prieto et al. 2009, Prieto 2014), que resumeixen la diferència entre els accents prenuclears de 

les declaratives i les interrogatives en termes d’alineació dels moviments tonals. D’acord amb 

aquestes descripcions fonològiques, els accents prenuclears de les interrogatives són caracteritzats 

fonèticament per una pujada d’f0 que comença al final de la síl·laba tònica, mentre que al pretonema 

de les declaratives f0 s’enlaira ja al començament de la síl·laba tònica (Prieto et al. 2009). Aquest 

treball té l’objectiu de dur a terme una anàlisi fonètica amb el fi de comparar de manera sistemàtica 

l’entonació del pretonema de les frases declaratives neutres i de les interrogatives absolutes. La 

finalitat d’aquesta anàlisi acústica és comprovar si la diferència d’alineació dels moviments tonals 

que s’ha destacat en estudis anteriors és l’única i, si no ho és, quines són les altres diferències. 

El corpus analitzat està format per 330 frases (165 declaratives i 165 interrogatives) amb estructura 

SVO i VO pronunciades per 11 parlants nadius de català central. Les gravacions s’han dut a terme al 

Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona amb una gravadora digital Marantz model 

PMD620 que duia connectat un micròfon Shure SM58. 

Les frases s’han analitzat acústicament mitjançant un conjunt d’scripts de Praat (Boersma i Weenink 

2014, Elvira-García 2014) que extreuen i guarden a una base de dades els valors de durada i f0. 

Els paràmetres acústics analitzats són a) durada del subjecte, b) nivell tonal de l’inici de la frase, c) 

alineació del punt mínim d’f0, d) alineació del primer pic d’f0, e) rang –en semitons– del moviment 

tonal a l’interior de la síl·laba tònica, f) rang –en semitons– del moviment tonal entre el 

començament de la síl·laba tònica i el pic, g) rang –en semitons– del moviment tonal entre el punt 

mínim d’f0 i el pic. 

L’anàlisi de les dades permet destacar que entre el pretonema de les frases declaratives i de les 

interrogatives existeixen diferències estadísticament i psicoacústicament significatives en relació als 

paràmetres c), d), e), f) i g). En relació amb el moviments tonals dels punts e), f) i g), la significativitat 

psicoacústica fa referència al llindar de 1,5 st (Pamies et al. 2002). La Figura 1 presenta la distribució 

dels moviments d’f0 en semitons a la síl·laba tònica i entre el punt mínim i el pic, per a les frases 

declaratives i interrogatives. 

La conclusió del treball és, per tant, que entre els accents prenuclears de les frases declaratives 

neutres i interrogatives absolutes informatives no existeixen només diferències d’alineació dels 

moviments tonals, sinó també de rang dels mateixos.  
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Figura 1 _ Distribució dels 

moviments d’f0 en semitons a la 

síl·laba tònica (eix vertical) i entre 

el punt mínim i el pic (eix 

horitzontal), per a les frases 

declaratives (en blau) i 

interrogatives (en vermell). 
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 La percepció dels trets acústics del pretonema de les interrogatives absolutes i de les declaratives 

neutres en català oriental central  

Paolo Roseano1,2, Wendy Elvira-García1, Ana Ma. Fernández Planas1, Ramon Cerdà Massó1, Eugenio 
Martínez Celdrán1 
1Universitat de Barcelona, 2Universitat Pompeu Fabra 
 

Durant els últims anys, arran de la proposta de Face i Prieto de transcripció fonològica de l’entonació 

del castellà (Face 2007, 2008; Face i Prieto 2007), la distintivitat dels accents prenuclears en català ha 

estat objecte de debat científic (Prieto et al. 2009; Martínez Celdrán i Fernández Planas 2010). 

Aquest treball s’emmarca en aquest filó de recerca i vol aportar-hi una contribució des del punt de 

vista perceptiu. 

Els jutges van ser 50 parlants nadius de català central, tots estudiants de la Universitat de Barcelona, 

que van participar de manera voluntària i no retribuïda. El rang d’edat dels participants, que van ser 

15 homes i 35 dones, és entre 19 i 55 anys (mitjana = 22,7 anys). Pel que fa al perfil lingüístic, tots els 

informants són bilingües català-castellà (el 10% van declarar conèixer les dues llengües en igual 

mesura, el 56% van declarar ser dominats de català i el 34% de castellà). 

L’experiment de percepció que es presenta està format per nou tests separats, que comparteixen 

dos objectius generals. El primer d’ells és comprovar si els parlants de català central perceben la 

diferència entre dos moviments tonals semblants, tots dos caracteritzats per la presència d’un pic 

tonal a les síl·labes posttòniques, que solen aparèixer, respectivament, al pretonema de les 

declaratives neutres i de les interrogatives absolutes informatives. El segon objectiu és comprovar 

quin és el paper perceptiu que pot jugar –aïlladament o en combinació amb les altres– cada una de 

les diferències acústiques més destacades que es poden detectar entre els pretonemes de les dues 

modalitats oracionals en qüestió (alineació de la primera vall tonal, rang del moviment tonal dins de 

la primera síl·laba tònica, rang del moviment tonal entre el principi de la síl·laba tònica i el primer 

pic). 

Els primers resultats dels tests demostren de manera clara que els parlants de català central, si 

senten estímuls no manipulats i complets (és a dir que inclouen la síl·laba tònica i les posttòniques 

fins al final del primer mot lèxic de la frase) distingeixen clarament entre els dos tipus de moviments 

tonals que s’han esmentat, amb un nivell d’encert de més del 90% (v. Figura 1). Quan els estímuls 

són incomplets (és a dir, per exemple, que només senten la frase fins a la síl·laba tònica) o són 

manipulats (és a dir, per exemple, que combinen trets acústics típics de les declaratives amb trets 

acústics característics de les interrogatives), els resultats indiquen que cadascun dels trets acústics 

per separat no permet obtenir un nivell d’encert comparable i que la combinació de trets 

incongruents dificulta la percepció.   
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Figura 1 – Percentatges d’encert i d’error a l’hora d’identificar la modalitat oracional a partir de les 

primeres 5 síl·labes de les frases “La Marina me[surava pantalons.]” i “La Marina me[surava 

pantalons?]” (3.000 ítems). 
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La prosòdia i les partícules interrogatives com a codificadors de la font d’informació 

Maria del Mar Vanrell1, Meghan E. Armstrong2 i Pilar Prieto3 

Freie Universität Berlin1, University of Massachusetts-Amherst2 i ICREA-U. Pompeu Fabra3 

 

Totes les llengües tenen alguna manera de marcar la font d’informació, tot i que segons la llengua 

això es pot aconseguir amb la intervenció de diferents parts de la gramàtica. El lèxic com a 

codificador de la font d’informació es probablement universal. Per exemple, el marcador lèxic es veu 

s’utilitza en català per marcar que el parlant no té coneixement de primera mà de la proposició (veg. 

(1)). Algunes llengües tenen sistemes evidencials reals, mentre que en altres llengües, les 

especificacions d’evidencialitat estan disseminades per la gramàtica (Aikhenvald 2004). Tot i que 

trobem alguns treballs que demostren la rellevància dels indicis prosòdics i gestuals en l’expressió de 

l’epistemicitat (vg. Swerts i Krahmer 2005, Gravano et alii 2008, entre d’altres), els treballs sobre el 

marcatge prosòdic de la informació evidencial són escassos.  

La varietat del català de Mallorca compta amb estratègies diferents per marcar les interrogatives 

absolutes orientades: diferents accents tonals (vg. (2)), però també diferents partícules interrogatives 

(d’ara endavant PI), e.g. que o o com a (3). L’objectiu principal d’aquesta investigació és el d’avaluar 

l’entonació com a marcador evidencial (amb la possible concomitància de les partícules 

interrogatives) tant en producció com en percepció. Per tal d’investigar aquestes qüestions, vam dur 

a terme quatre experiments complementaris: a) Experiment 1 (producció): tasca de compleció del 

discurs, b) Experiment 2 (percepció): tasca d’acceptabilitat, c) Experiment 3 i 4 (percepció): 

qüestionari de resposta múltiple. 

A l’Experiment 1, vàrem crear un conjunt de situacions que presentaven dues condicions evidencials 

(inferència a partir d’evidència directa i inferència a partir de testimoni de segona mà) i una condició 

no evidencial, és a dir, neutra. 15 parlants hi varen participar. Els resultats (veg. Fig. 1) mostren que 

els contextos d’evidència directa afavoreixen la producció del patró L+H* L% encapçalat per una PI. A 

l’Experiment 2, 46 oients varen avaluar l’acceptabilitat d’una interrogativa produïda en un context 

concret mitjançant una escala Likert de 7 punts. Com podeu veure a la Taula 1 ( els valors estan 

convertits a la transformada z), els oients avaluaren la combinació de la PI que i el patró L+H* L% com 

el més natural (1,77) quan es produeix en un context d’inferència a partir d’evidencialitat directa o 

de primera mà. A l’Experiment 3, 40 oients varen contestar dues preguntes relacionades amb la font 

d’informació (visual entesa com a de primera mà i auditiva entesa com a de segona mà) i amb el 

moment temporal en què l’evidència va començar a estar disponible. Per una banda els resultats 

(Fig. 2, esquerra) demostren que la condició que_L+H* L% provoca l’índex més alt de respostes 

‘visual’ (54 de 360 respostes) i de ‘visual/auditiu’ (48/360). Per l’altra, com veiem a la Fig. 2, dreta, la 

condició PI que_L+H* L% obté l’índex més alt de respostes ‘ara mateix’ (70/360). Finalment, amb 

l’Experiment 4, encara en fase de prova, pretenem esbrinar si els resultats obtinguts per a la vista, 

atès que l’evidència directa sempre era a través de la vista, són aplicables també a altres sentits. Els 

resultats preliminars demostren que existeix una tendència clara a associar els contextos d’inferència 

a partir d’evidència directa amb el patró PI que_L+H* L% independentment del sentit (vista, olfacte, 

tacte, gust o oïda). 

Resumint, els nostres resultats indiquen que l’entonació (juntament amb l’ús d’una determinada PI) 

és indispensable perquè l’oient tingui accés a la font d’informació  i al moment temporal en què 

aquesta informació es va posar a la seva disposició, cosa que té implicacions importants per a l’estudi 

de l’expressió de l’evidencialitat en les llengües naturals. 
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(1) S’han quedat sense llum, a Girona. Es veu que hi ha nevat molt. (González 2012) 
(2) Teniu mandarines?¡H+L* L%? vs. Que hi ha gana?L+H* L% (Prieto i Cabré (eds.) 2013) 
(3) Que encara no ha vengut, s’electricista? vs. O no estàs bo? (Prieto i Cabré (eds.) 2013) 
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Figura 1. Percentatge d’aparició de la variable COMBINACIÓ 

D’ESTRATÈGIES SINTÀCTIQUES/LÈXIQUES I ENTONACIÓ per a cada un 

dels possibles contextos pragmàtics (neutre, evidència de 

2a mà o evidència de 1a mà). 

Taula 1. Mitjanes d’acceptabilitat (valors convertits a la 

transformada de z) de la combinació entre PI + entonació i 

el context pragmàtic. 
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Aquest treball descriu el funcionament d’una eina que realitza un etiquetatge automàtic amb 

etiquetes pertanyents al sistema Cat_ToBI: l’Eti_ToBi. L’Eti_ToBI representa el primer intent de 

creació d’un programa d’etiquetatge ToBI automàtic en català.  

El model AM (Pierrehumbert, 1980) i els diferents sistemes d’etiquetatge ToBI (Beckman i 

Hirschberg, 1994) han esdevingut el marc teòric més emprat pels estudiosos de l’entonació. Això ha 

propiciat l’interès per la creació d’eines que augmentin la velocitat o la comoditat amb que un 

transcriptor pot completar un etiquetatge.  

L’Eti_ToBI és un script de Praat (Boersma i Weenik, 2014) basat en les fórmules creades al del 

Laboratori de Fonètica de la UB (Roseano i Fernández Planas, 2013; Roseano, 2012;  Martínez 

Celdrán i Fernández Planas, 2003), que etiqueta automàticament amb el sistema Cat_ToBI a partir 

d’un tier d’intervals que conté les síl·labes de la frase i on s’han marcat prèviament les tòniques. 

L’script crea 3 nous tiers, el primer amb un etiquetatge prosòdic fonètic on s’etiqueten tots els 

moviments tonals que superen els 1,5 St (Pamies et al., 2002), el segon amb un etiquetatge fonètic 

profund on se simplifiquen els moviments per obtenir només els moviments més importants i on, a 

més, es tenen en compte altres dades com ara la duració, quan aquesta és rellevant; i un tercer que 

estandarditza les etiquetes adaptant-les a la versió actual del Cat_ToBI (Prieto, 2014). 

Els intents d’etiquetatge automàtic de frases entonatives completes (IP) fets fins ara basen la 

predicció de tons en un dels dos grups de dades possibles. D’una banda, la informació lèxica sobre la 

posició de la tònica a la frase (Syrdal, 2001) o, d’una altra, la informació de freqüència fonamental de 

la frase (Rosenberg, 2010; Refice et al., 2000; Frid, 1999). El mètode que presentem aquí la predicció 

de tons es basa en una conjunció d’aquest dos tipus  de dades. El sistema, per tant, imita el 

procediment d’un etiquetador humà: a partir d’un coneixement previ de quina és la tònica de la 

paraula, fa una observació dels moviments d’F0 que es produeixen al voltant d’aquesta i col·loca una 

etiqueta corresponent al to en conseqüència. Això fa que l’etiquetatge pugui ser més precís en 

comparació amb els sistemes que només utilitzen un dels dos tipus de dades disponibles. Un altre 

dels avantatges d’aquesta eina és que treballa en l’entorn de Praat etiquetant en un objecte TextGrid 

i alineant els tons amb les seves respectives tòniques i fronteres, i, a més, permet l’opció de crear la 

figura resultant de l’etiquetatge automàticament (Fig. 1).  

La fiabilitat de l’script s’ha comprovat de dues maneres diferents. La primera, testant el 

reconeixement per part de l’script de totes les configuracions nuclears possibles en català amb un 

corpus de 50 frases que inclouen tant els tonemes acabats amb paraula no oxítona com els tonemes 

amb paraula oxítona. Els resultats s’han comparat amb les etiquetes d’un etiquetador manual. La 

segona, comparant l’etiquetatge manual realitzat per quatre investigadors diferents d’un corpus de 

100 frases, emitides per 20 informants, amb 9 configuracions nuclears  diferents amb l’etiquetatge 

proporcionat per l’Eti_ToBI. 
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Figura 1. Figura resultant de l’etiquetatge amb l’script 
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Les melodies de les interrogatives absolutes en català i en alemany. Una anàlisi comparativa 

José Torregrosa Azor i Dolors Font-Rotchés 

Universitat de Barcelona  

 

El present treball forma part d’una investigació més àmplia que té com a objectiu realitzar una anàlisi 

comparativa de l’entonació del català i de l’entonació de l’alemany a diferents nivells de descripció: 

entonació prelingüística, entonació lingüística i entonació paralingüística. 

Concretament, en aquest treball es realitza l’anàlisi comparativa de la modalitat oracional 

interrogativa i ens centrem en l’estudi d’enunciats interrogatius absoluts obtinguts a partir de 

mostres orals espontànies en les dues llengües. 

Per dur a terme l’anàlisi melòdica dels enunciats enregistrats, hem utilitzat l’aplicació Praat (Boersma 

i Weenink, 1992-2012) i hem aplicat el mètode Anàlisi Melòdica de la Parla descrit a Cantero (2002), 

implementat a Font-Rotchés (2007) i reinterpretat recentment a Cantero i Mateo (2011). 

Per fer l’estudi, s’han utilitzat enunciats procedents d’un corpus de dades del català (vegeu Font-

Rotchés, 2007) i d’un corpus de dades d’alemany. El corpus de dades d’alemany és format per 229 

enunciats emesos per 51 informants diferents. Els enunciats s’han obtingut d’enregistraments 

audiovisuals de diferents canals i programes de la televisió alemanya que corresponen al gènere Talk 

show i Live talk, així com també de sondejos d’opinió realitzats al carrer. 

Pel que fa a l’anàlisi de les interrogatives absolutes, hem obtingut quatre patrons diferents per a 

l’alemany, els quals compararem amb els tres obtinguts per al català (Font-Rotchés, 2008). 

Els resultats obtinguts ens permetran a llarg termini desenvolupar propostes didàctiques adreçades a 

l’ensenyament i a l’aprenentatge de la melodia de les modalitats oracionals del català i de l’alemany 

a l’aula de llengua estrangera. 
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Introducció. Estudis previs han comprovat que gest i parla estan coordinats de manera que la 

prominència prosòdica atrau la prominència gestual (De Ruiter, 2000; Esteve-Gibert i Prieto, 2013; 

Loehr, 2007), i això s’ha pres com a evidència de què les dues modalitats formen part d'un mateix 

sistema. Mentre que sabem que els adults perceben si les prominències estan ben alineades o no 

(Leonard i Cummins, 2010), encara no hi ha estudis sobre com els infants desenvolupen la capacitat 

de percebre aquesta sincronització. Sí que sabem que cap als 15 mesos els nens produeixen 

combinacions de gest i parla ben alineades (Butcher i Goldin-Meadow, 2000; Esteve-Gibert i Prieto, 

2014). També és sabut que els nadons de 6 mesos són sensibles a la posició de la prominència 

prosòdica i que distingeixen entre iambes i troqueus (Jusczyk et al 1993, Höhle et al 2009, Pons i 

Bosch, 2010; Skoruppa et al. 2013), i que als 6 mesos perceben si el gest articulatori no es correspon 

amb el so sempre que la informació visual precedeixi la parla (Lewkowicz, 2010; Pons i Lewkowicz, 

2014).  

Objectiu. Aquest estudi pretén investigar si els infants de 9 i 12 mesos detecten la manca de 

sincronització entre la prominència prosòdica i la gestual. Si els infants són capaços de fer-ho, això 

voldrà dir que poden detectar prominències de manera multimodal abans de produir combinacions 

alineades. 

Mètode. Cinquanta infants dominants de català han participat en l’estudi (25 de 9 mesos i 25 de 12 

mesos) en el qual veuen a la pantalla una persona assenyalant i produint una paraula alhora (vg. 

Figura 1). La meitat de les paraules eren iambes i l’altra meitat troqueus. L’estudi començava amb 

una fase de familiarització on es presentaven una sèrie d’assajos que contenien tres paraules (en 

alguns assajos iambes i en d’altres troqueus) acompanyades de gest, sempre ben sincronitzats. Cada 

assaig durava 15 segons. Quan l’atenció dels infants es reduïa un 60%, es passava a la fase de prova. 

Aquesta fase consistia en quatre assajos presentats de forma contrabalancejada. Dos assajos 

contenien ítems sincronitzats (un amb un iambe i un amb un troqueu) i els altres dos contenien ítems 

desincronitzats (un amb un iambe i un amb un troqueu).  

Resultats. Per a comprovar la seva capacitat de detectar que les prominències de gest i prosòdia han 

d’anar sincronitzades, s'han comparat el tems de mirada durant els assajos de prova (el sincronitzats 

vs. els no sincronitzats). Els resultats preliminars del 38% de les dades (19 infants de 50) mostren que 

la presència o no de sincronia afecta significativament l’atenció de l’infant (F(1,17)=7.265, p=.015) i 

que això no canvia amb l’edat (F(1,17)=0.029, p=.866). Això vol dir que els infants de 9 mesos ja 

perceben una diferència entre ítems sincrònics i asincrònics, i que aquesta habilitat continua als 12 

mesos. A més, que la percepció de la prominència multimodal ocorre abans de la producció, perquè 

no és fins al voltant dels 15 mesos que els infants produeixen combinacions de gest i parla ben 

alineades.  

Conclusió. Aquests resultats contribueixen a la literatura sobre percepció primerenca de la 

prominència prosòdica perquè mostren que aquesta habilitat perceptiva s’estén a altres modalitats, 

com ara la prominència gestual. També contribueixen a mostrar que el sistema de parla està integrat 

amb la gestualitat des dels inicis del desenvolupament del llenguatge. 
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Figures 

   

Figura 1. Exemple de fotogrames d'un vídeo en què una persona assenyala mentre produeix una 

paraula. 
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Els gestos coverbals (beat gestures) faciliten el record de les paraules per part dels infants 
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2
Institució Catalana 

de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 

 

Els parlants utilitzem simples moviments de mans i cos per acompanyar la parla, els quals 

normalment s'alineen amb la informació prosòdica. Aquests tipus de gestos, anomenats gestos 

coverbals o gestos batuta (beat gestures en anglès) estan fortament correlacionats amb la 

prominència prosòdica (Krahmer i Swerts, 2007) i tenen funcions focalitzadores similars a les que té 

la prosòdia, com ara remarcar l'organització del discurs i ressaltar la informació prominent (Loehr, 

2012; Wagner, 2012). Estudis recents d’adquisició de la gestualitat s’han centrat en com els infants 

expressen informació semàntica amb els gestos (Colonnesi et al. 2010; Iverson i Goldin-Meadow, 

2005), però se sap molt menys sobre com influeixen els gestos batuta amb les capacitats de 

memòria. So, Chen-Hui, i Wei-Shan (2012) van trobar que els infants de 4-5 anys d'edat només es 

beneficien de la presència dels gestos icònics (és a dir, gestos que tenen un contingut semàntic clar) 

però no pas de la presència dels gestos de prominència. L'objectiu del nostre estudi és investigar si la 

presència d'aquest tipus de gestos ajuda els infants a recordar una paraula quan es troba en un 

context discursiu. La nostra hipòtesi és que els infants es beneficiaran de la presència d'aquests 

gestos que remarquen la prominència en una activitat de memòria seqüencial. 

Seixanta nens catalanoparlants de 3, 4 i 5 anys van participar en l’estudi. La tasca consistia en 

recordar una llista d’ítems que un elevant havia de fer abans d'anar de viatge. La tasca contenia dos 

assaigs de familiarització i quatre assaigs de prova. Cada assaig tenia una llista de cinc noms 

bisil·làbics diferents de la mateixa categoria semàntica, en dues condicions gestuals diferents (batuta 

vs no-batuta). En la condició batuta l’ítem intermedi dels cinc elements es produïa amb un gest 

batuta, i en la condició no-batuta l’ítem intermedi no tenia gest batuta. L’ítem intermedi era el que 

tenia gest per tal de controlar els efectes de sèrie, que prediuen que el primer (primacy) i l'últim 

(recency) ítem d'una llista es recorden més fàcilment. Vam controlar la capacitat memorística 

mitjançant una tasca de record del nombre màxim d’ítems que el nen podia recordar en una llista. 

Els resultats preliminars obtinguts de l'anàlisi d'un 43 % de les dades (26 nens de 60, de 3 (N = 8), 4 

(N = 6) , i 5 anys (N = 12)) mostren un efecte significatiu de condició batuta en la capacitat per 

recordar l'element de intermedi, i que això depèn de l’habilitat de memòria del nen. És a dir, els nens 

recorden significativament millor l'element intermedi en la condició batuta que en la condició no-

batura si la seva capacitat de memòria és similar a la longitud de la llista (4-5 paraules de memòria) , 

t(23)=-2,713, p < 0,001 (Fig. 1, dreta). En canvi, els nens que tenen una capacitat de memòria menor 

(2-3 paraules) recorden significativament millor el ítems intermedis en la condició no-batuta que en 

la condició batuta, t(24)=4,371, p < 0,01 (Fig 1, esquerra). Les dades estadístiques mostren que la 

resta d’ítems es comporten de manera similar entre la condició batuta i la condició no-batuta (Figura 

2). En resum, els gestos de tipus batuta ajuden els nens a recordar la informació perquè funcionen 

com un senyal de prominència important en el context del discurs. 
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Figura 1. Proporció mitjana de la freqüència amb què es recorda l’ítem intermedi segons condició i 

habilitat de memòria del infant. 

 

Figura 2. Proporció mitjana de la freqüència amb què es recorden els cinc ítems separat segons la 

condició gestual (batuta vs no-batuta) i l'habilitat de memòria del infant. 
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La incertesa es pot codificar a través de mitjans verbals i no verbals que poden variar segons la 

llengua. Es pot expressar lèxicament (a través de verbs d’estats mentals o d’adverbis modals com 

potser), amb partícules gramaticals (kana en japonès), o a través de patrons prosòdics i gestuals com 

ara encongir les espatlles, aclucar els ulls, estirar els llavis, moure el cap i elevar les celles (Borràs-

Comes et al., 2011; Swerts i Krahmer, 2005). Estudis previs sobre l'adquisició de significats 

pragmàtics han mostrat que els nens de quatre anys d'edat poden distingir entre les expressions de 

certesa i incertesa (Moore et al., 1990; Matsui et al., 2003; Krahmer i Swerts, 2005). D'altra banda, 

s’ha mostrat que hi ha una correlació entre la capacitat dels nens per a comprendre la incertesa i els 

seus resultats en tasques que avaluen la teoria de la ment (ToM, és a dir, la capacitat d'atribuir estats 

mentals, creences i desitjos d'un mateix i dels altres; Moore et al., 1990, 1993; Matsui et al., 2009). 

La majoria d’aquests estudis s'han centrat en el paper del lèxic en la comprensió de la incertesa, i no 

tant en la prosòdia i la gestualitat. Només Moore (1993) va trobar que els nens tendien a fer més cas 

dels marcadors lèxics o gramaticals que no pas dels prosòdics, i que només a partir de cinc anys 

d'edat podien utilitzar ambdós marcadors de manera sistemàtica. Els patrons de producció semblen 

confirmar-ho: encara que l’expressió lèxica de la incertesa comença al voltant de 2 anys d'edat 

(O'Neill i Atance, 2000), no és fins molt més tard que es desenvolupa la capacitat d’expressar la 

incertesa de forma multimodal (Krahmer i Swerts, 2005). L'objectiu d'aquest estudi és investigar com 

els patrons gestuals interactuen amb els lèxics i prosòdics en el desenvolupament de la capacitat dels 

nens per a comprendre la incertesa. Les preguntes de recerca són les següents: (1) Quin paper hi 

juguen la gestualitat, la prosòdia i els elements lèxics en la comprensió primerenca de la incertesa? 

(2) Quina relació hi ha entre la comprensió de la incertesa i l’empatia i les habilitats de ToM? La 

nostra hipòtesi és que la prosòdia té un paper especialment important a l’hora de detectar la 

incertesa.  

Un total de seixanta nens catalanoparlants de 3, 4 i 5 anys duran a terme dos experiments. En embós 

experiments els nens veuen un powerpoint en què dues parelles de bessons han d'endevinar el color 

preferit (o fruita, esport, menjar, instrument) d'un tercer personatge. S’informa al nen que un dels 

bessons sap molt bé la resposta i l'altre no, i que han d'endevinar el bessó que no ho sap gaire. El 

powerpoint es presenta en tres versions: només àudio (AO), només vídeo (VO) i audiovisual (AV), en 

un disseny entre subjectes (between-subjects). A l’Experiment 1 l'expressió d'incertesa es codifica a 

través d’elements lèxics (verbs modals) i de l'expressió facial d’incertesa. A l'Experiment 2 l'expressió 

d'incertesa es codifica amb l’entonació (contorn L+H* H%) i l’expressió facial d’incertesa. A més, 

s'han obtingut mesures amb una tasca clàssica de ToM (false-belief o tasca de Sally-Ann, Baron-

Cohen et al., 1985) i una tasca de detecció de l'emoció (Strayer i Roberts, 1997).  

Els resultats preliminars de 24 nens (8 nens de cada edat) que van realitzar l'experiment 2 

suggereixen un efecte significatiu de condició (AO, VO, AV) en el rendiment dels nens en l'experiment 

de la incertesa, de manera que la condició AO és especialment efectiva. A més, els resultats 

suggereixen que hi ha un efecte d’edat en l’augment en la detecció de la incertesa i també de l’èxit 

en la tasca de ToM. Els resultats també mostren un patró menys regular si es tenen en compte els 
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resultats de la tasca de detecció de l'emoció. Tanmateix, calen més dades per a fer poder mostrar 

resultats estadístics. Els resultats finals es presentaran a la conferència. 2  
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Comprendre la ironia verbal és un procés complex que implica el reconeixement de la “creença del 

parlant” (i.e. comprendre que el parlant no creu el significat literal de l'enunciat que ha pronunciat) i 

la “intenció del parlant” (i.e. comprendre la seva actitud i la seva emoció). Els investigadors que 

estudien el desenvolupament de la ironia han mostrat que, mentre que la capacitat de reconèixer la 

“creença del parlant” és assolida al voltant dels 4-5 anys, comprendre la “intenció del parlant” 

requereix l'avaluació i integració de diverses fonts d'informació emocional i cognitiva, la qual cosa 

comporta uns procesos d'inferència més sofisticats que es van refinant entre els 5 i els 13 anys (e.g. 

Ackerman 1982, 1983; Dews et al. 1996; Nakassis i Snedeker 2002; Harris i Pexman 2003; Climie i 

Pexman 2008, Nicholson et al. 2013). Per exemple, Harris i Pexman (2003) van mostrar 

experimentalment que els nens de 7-8 anys que ja eren capaços de detectar la intenció crítica d'un 

enunciat sarcàstic encara no detectaven la intenció humorística d'aquell mateix enunciat.  

Per altra banda, s'ha comprovatquela capacitat de comprensió de la ironia en els nens està 

correlacionada amb la seva capacitat per reconèixer i avaluar els estats mentals i les expressions 

emocionals dels altres, els quals s'infereixen majoritàriament a partir la informació auditiva (i.e. la 

prosòdia) i la visual (i.e. la gestualitat) (Pons et al. 2004, Nicholson et al. 2013). No obstant això, 

mentre que alguns estudis experimentals han trobat que l'entonació facilita la comprensió de la 

ironia als 6 anys (e.g. De Groot et al. 1995; Keenan and Quigley 1999), d'altres estudis afirmen que no 

existeix aquest efecte de facilitació fins els 8 o fins i tot els 10 anys (Winner et al. 1987). La majoria 

d'aquests estudis no han diferenciat entre els efectes que la prosòdia pot tenir en el reconeixement 

de la “creença del parlant” ode la “intenció del parlant”. Quant a la gestualitat, als estudis sobre el 

desenvolupament de l'adquisició de la ironia en què els nens perceben estimuls visuals (e.g. Climie i 

Pexman 2008, Nicholson et al. 2013), utilitzen una metodologia en la qual apareixen titelles, sense 

cap control sobre les característiques gestuals involucrades en la producció dels enunciats literals o 

irònics. En resum, encara no s'han dut a terme experiments que avaluïn la contribució específica de 

la prosòdia i la gestualitat en el procésde comprensió de les diferents funcions comunicatives de la 

ironia verbal. La nostra hipòtesi és que aquestes marques dels enunciats irònics són emprades pels 

nens a l'hora de detectar tant la “creença del parlant” com la “intenció del parlant”, actuant 

ambdues com a elements facilitadors per al desenvolupament d'aquesta habilitat.  

L'objectiu d'aquest article és esbrinar quina és la contribució de la prosòdia i la gestualitat 

emocionals a la comprensió i processament cognitiu de la ironia verbal dels nens. Amb aquest 

propòsit, hem dut a terme una variant de l'experiment dissenyat per Climie i Pexman (2008), que 

està basat en la metodologia “visual world paradigm”. Seixanta subjectes (20 de 5 anys, 20 de 8 anys 

i 20 adults) van participar en aquest experiment, en el qual els nens estaven asseguts a una taula 

amb una pantalla al davant. Els nens van veure una sèrie de petits vídeos protagonitzats per dos 

actors que acabaven amb una frase pronunciada per uns d'ells. Aquestes frases es van presentar en 

contextos negatius (i.e. on quelcom negatiu o imprevist suceeix) i pronunciades (1) de manera 

sincera (i.e. crítica literal), (2) de manera irònica sense prosòdia ni gestualitat marcada (i.e. 

emocionalment neutra), (3) de manera irònica amb una prosòdia i gestualitat que impliquen 
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emocions negatives (e.g. estirament dels llavis, negació amb el cap), i (4) de manera irònica amb una 

prosòdia i una gestualitat que impliquen emocions positives (e.g. somriure, aprovació). Els nens van 

haver de respondre les següents preguntes: (a) si el parlant creia o no en el que havia dit (i.e. si 

estava mentint), (b) si la intenció del parlant era la de ser amable o desagradable, i (c) si la intenció 

del parlant era la de resultar divertit o seriós. També vam recollir el processament cognitiu dels nens 

mitjançant el temps que trigaven en realitzar els judicis sobre la intenció del parlant de ser amable o 

desagradable, així com a través del comportament de la mirada vers els objectes que utilitzaven per 

respondre a les preguntes. Esperem que a la condició (3) la prosòdia i la gestulitat facilitin el 

reconeixement de la intenció crítica del parlant, i que a la condició (4) també facilitin el 

reconeixement de la intenció humorística. Els resultats encara s'estan analitzant i es presentaran en 

el workshop.  
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El català i el castellà utilitzen estratègies sintàctiques diferents per assignar focus contrastiu (FC) a un 

constituent, com, per exemple, l’anteposició del constituent focalitzat (e.g. [La Maria]FC vindrà 

demà). En les anteposicions, el constituent focalitzat s’anteposa al verb i rep la prominència principal 

de l’oració, l’accent nuclear. En diverses llengües, la realització de FC en posició no final de frase 

provoca la desaccentuació del material postfocal. En [La Marina]FC vindrà demà, el fragment que 

segueix el constituent amb accent contrastiu es realitza amb una f0 plana fins al final de la frase 

(Estebas 2003). Tradicionalment s’ha considerat que el material postfocal o bé està desaccentuat o 

bé presenta accents tonals de tipus L+!H* amb un camp tonal molt compactat (vg. Prieto 2014). 

Aquesta qüestió és objecte de debat, ja que l’existència d’una frase intermèdia buida (i.e. sense 

accents) entra en conflicte amb una premissa bàsica del model mètric autosegmental (Pierrehumbert 

1980, Pierrehumbert i Beckman 1988). Tanmateix, hi ha evidència que altres elements que s’han 

descrit com a desaccentuats no presenten cap prominència tonal (Astruc 2003a). Mentre que 

diversos estudis han investigat la realització de l’accent contrastiu (Vanrell, Stella, Gili-Fivela i Prieto 

2013, entre d’altres), els treballs sobre les característiques acústiques del material postfocal són 

gairebé inexistents. Per això, presentem un estudi pilot on investiguem la realització fonètica del 

material postfocal, la qual cosa pot ajudar a esclarir-ne l’estatus fonològic.  

Metodologia. L’experiment (Vanrell et al. 2013) comprèn 10 frases per llengua, produïdes tres cops 

per parlant en dos contextos (focus ample vs. focus contrastiu). Els participants (5 parlants de català i 

5 de castellà) llegien una frase (e.g. Na Marina vendrà demà). A continuació, l’investigador els feia 

una pregunta de clarificació (e.g. Na Tina?), i els participants hi responien repetint la mateixa frase 

amb FC al constituent rellevant (e.g. [Na MARINA]FC vendrà demà). Aquí explorem les característiques 

acústiques (durada total; velocitat de parla; f0: mitjana, màxima i camp tonal, i presència de veu 

grinyolada) de la part que segueix el constituent que rep el FC (condició postfocal; en l’exemple, 

vendrà demà) i les comparem amb les del mateix fragment en la primera frase, amb focus ample 

(condició nuclear). L’anàlisi inclou 574 frases, 287 per condició.  

Resultats. Els resultats provisionals mostren que el material postfocal es produeix amb una f0 més 

baixa (tant la mitjana com el punt màxim) i un camp tonal més reduït (Fig. 1a). Aquesta compressió 

del camp tonal i una f0 inferior també s’ha observat en dislocacions a la dreta, oracions 

parentètiques i altres constituents externs (Astruc 2003a, 2003b; Astruc i Nolan 2007; Ortega-

Llebaria i Prieto 2011). Tot i que les diferències de durada són negligibles, en comparació amb les 

frases amb focus ample, la condició postfocal presenta una major velocitat de parla, almenys en 

castellà (Fig. 1b), que la nuclear. Ortega-Llebaria i Prieto (2011) atribuïen les diferències de durada 

que trobaven entre oracions declaratives i citacions (amb desaccentuació) a un augment de la 

velocitat de parla en el segon cas. Finalment, trobem una major incidència de veu grinyolada en la 

condició postfocal (Fig. 1c), com és esperable per la presència d’una f0 més baixa (Johnson 2003, 

Lindblom 2009). A l’anàlisi final inclourem mesures locals de durada i intensitat. 
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Figura 1. (a) Camp tonal; (b) velocitat de parla; (c) proporció de veu grinyolada en condició nuclear 

vs. postfocal en català i castellà.  
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L’entonació de les preguntes absolutes informatives del català de Menorca s’ha descrit 

tradicionalment com a caracteritzada per un accent nuclear descendent (¡H+L*) i un to de frontera 

fonològicament baix que es pot realitzar com una lleugera pujada d’F0 (Mascaró 1987; Vanrell i 

Mascaró 2013). La Figura 1 exemplifica el patró entonatiu que s’acaba de descriure. En aquest treball 

es presenten dades, recollides entre l’any 2013 i el 2014, que demostren que els adolescents 

menorquins empren majoritàriament, amb la mateixa funció pragmàtica, un patró diferent, 

caracteritzat per un accent nuclear ascendent (L+¡H*) i un to de frontera final baix (L%). És tracta 

d’un canvi entonatiu que ha desplaçat la prominència melòdica de la  pretònica a la tònica. 

 

 
Figura 1. Patró entonatiu tradicional de les interrogatives absolutes informatives 

 

 
Figura 2. Patró entonatiu innovador de les interrogatives absolutes informatives 
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En aquesta comunicació, exposarem els trets melòdics que tenen lloc en contorns entonatius 

produïts pels aprenents de català com a llengua estrangera. Aquests trets que descriurem són alguns 

dels que caracteritzen el seu "accent estranger" i poden tenir lloc a qualsevol part del contorn: 

anacrusi, primer pic, cos, nucli o inflexió final.  

Referent al primer pic, pot ser que hi aparegui o que hi sigui absent. En el cas que el contorn tingui 

primer pic, tal com passa majoritàriament en català, observarem l'ascens que hi té lloc i si presenta 

algun tipus de desplaçament cap a una vocal posterior, ja sigui àtona o tònica; pel que fa al cos, hi 

analitzarem la presència o absència d'èmfasis. També en aquest cas, si hi ha trets emfàtics, els 

compararem amb els descrits per al català (Font-Rotchés, 2011); finalment, també descriurem la 

posició del nucli i els trets de la inflexió final, com la direcció o el percentatge d'ascens o de descens. 

El corpus es basa en 40 enunciats produïts per aprenents de català com a llengua estrangera a partir 

de les tasques realitzades a l’aula. Els informants són estudiants d'EILC (Erasmus Intensive Language 

Courses) a l’Institut de Llengües de  la Universitat de Lleida (UdL), els quals van seguir un curs de 60 

hores de nivell A1 (MERC), el 2012, i un de 70 hores de nivell B1 (MERC), el 2013. En total, tenim 18 

informants d’ambdós sexes, de procedència diversa, i d’entre 18 i 25  anys. 

Per a l'anàlisi dels contorns, hem fet servir l’aplicació d’anàlisi i síntesi de veu Praat (Boersma i 

Weekink, 1992-2012) i, per al processament de les dades, el mètode Anàlisi melòdica de la Parla 

(Cantero, 2002), descrit en forma de protocol a Cantero i Font-Rotchés (2009). I, finalment, per 

definir els trets melòdics de l'accent estranger, ens hem basat en la proposta d'anàlisi prelingüística 

de Cantero i Mateo (2011).  

La finalitat d'aquesta investigació, que forma part d'una de més general, és conèixer els trets de 

l'accent estranger dels parlants de català com a L2 per poder-ne desenvolupar aplicacions 

didàctiques.  
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La Franja de Ponent o Franja d’Aragó constitueix una zona de proximitat entre dues llengües, el 

català i el castellà (Giralt 2012). En aquest treball es presenta, en una primera part, un estudi sobre 

els contorns entonatius a dos punts de la Franja, Fraga i Mequinensa; aquests contorns entonatius, 

que corresponen a oracions declaratives, interrogatives sense "que" inicial i interrogatives amb "que" 

incial, totes elles sense expansió, es comparen amb els obtinguts a Lleida y Saragossa (Fernández 

Planas et alli. 2006, Castañer et alii. 2005). La segona part de l’estudi està dedicada a la durada de les 

vocals en las realitzacions analitzades. 

El corpus el formen un total de 594 frases, del català de Fraga, de Mequinensa i de Lleida i del 

castellà de Mequinensa i de Saragossa, que corresponen a 9 frases de cada una de les tres modalitats 

estudiades, repetides tres vegades cadascuna i pronunciades per dos parlants, home i dona. L'anàlisi 

s'ha dut a terme en primer lloc en l'entorn Matlab, segons el protocol AMPER (Contini et al, 2002, 

Fernández Planas 2005, López Bobo et al. 2007) que ens proporciona dades de F0, intensitat i 

durada; després s'ha procedit a l'etiquetatge entonatiu (Pierrehumbert 1980, Prieto el al. 2009; 

Estebas i Prieto, 2009).   

L’anàlisi comparativa del contorns que caracteritzen el català de Fraga i Mequinensa permet destacar 

que comparteix trets entonatius tant amb el català de Lleida, d'una banda, com amb el castellà de 

Saragossa, de l'altra. Igualment, la comparació de la durada de les vocals, especialment les que 

corresponen al tonema, mostren les semblances entre aquestes varietats.  

Els resultats tant de la descripció melòdica com de la durada permeten justificar les influències 

mútues i establir els trets que comparteix el català d'aquest punts de La Franja amb altres punts 

propers de parla catalana i castellana. 
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És sabut que, en diferents llengües, l’entonació pot codificar biaixos pragmàtics en les oracions, com 

els epistèmics (Sudo 2013; Vanrell et al. 2013), els evidencials (Büring i Gunlogson 2000, Gunlogson 

2003, Vanrell et al. 2014), els antiexpectatius (o miratius; Peterson 2010), i els d’incredulitat (o 

doxàstics, Crespo-Sendra et al. 2014). Tot i així, se sap poc sobre quina és la contribució de 

l’entonació a la codificació d’aquests biaixos i quina relació s’estableix entre aquest rol de l’entonació 

i la vehiculació mateixa de la interrogativitat. Escandell-Vidal (1998) va proposar que la configuració 

tonal baix-ascendent L* H% podia ser considerada no marcada per expressar una interrogativa total 

(neutra) en castellà peninsular i, apart d’aquest contorn, en descrivia d’altres que marcaven 

restriccions addicionals per al procés inferencial de l’oient. En base a resultats experimentals, 

Armstrong (2012) feia una proposta similar per a les interrogatives del castellà de Puerto Rico. 

Aquesta investigació pretén avaluar els paràmetres pragmàtics que marquen la selecció d’un contorn 

entonatiu determinat en les interrogatives totals del català central, una varietat que constitueix un 

bon marc d’estudi en tant que compta amb quatre contorns entonatius diferents per a l’expressió de 

les interrogatives absolutes (Prieto et al. 2015). La Referències disponible mostra com el L* H% és 

emprat per a les interrogatives informatives i per a les d’incredulitat, el ¡H+L* L% per a les 

confirmatòries, i el L+¡H* L% i el L+H* LH% per a les d’eco i les de sorpresa. 

En el present estudi examinem l’acceptabilitat d’aquests quatre contorns quan van precedits de cinc 

contextos que vehiculen uns biaixos pragmàtics concrets: neutre, epistèmic, evidencial, miratiu i 

doxàstic. Amb aquesta finalitat, 39 parlants nadius de català central van participar voluntàriament en 

una tasca de judicis d’acceptabilitat mitjançant la plataforma d’enquestes en línia SurveyGizmo 

(http://www.surveygizmo.com/). Els oients havien d’avaluar, del 0 al 100, el grau d’adequació que 

percebien per a cada interrogativa en el seu context. 

Els resultats suggereixen una clara especialització pragmàtica dels diferents contorns entonatius. És a 

dir, quan el significat pragmàtic queda determinat pel context discursiu, els parlants prefereixen 

clarament una de les entonacions contorns sobre la resta. 

 

Biaix en el context Descripció del biaix Entonació preferida 

Neutre A no té pressuposicions; B no li ha dit res. L* H% 

Epistèmic A pressuposa “x”; B no li ha dit res. ¡H+L* L% 

Evidencial A no té pressuposicions; B li diu “x”. L+¡H* L% 

Miratiu A pressuposa “x”; B li diu “y”. Se’l creu. L+H* LH% 

Doxàstic A pressuposa “x”; B li diu “y”. No se’l creu. L* H% 

 

Els resultats també mostren una bona acceptació del ¡H+L* L% i el L* H% tant per al context neutre i 

com per a l’epistèmic. Aquesta intercanviabilitat parcial demana investigar més a fons els usos 

d’aquests contorns, una investigació que se sumaria a estudis ja existents que han avaluat factors 
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addicionals com, per exemple, la cortesia (v. Astruc et al. 2014). Finalment, i contràriament al que 

han evidenciat diferents estudis, no observem que el L* H% siga percebut com un contorn adequat 

per a qualsevol tipus d’interrogativa total malgrat el biaix pragmàtic del context (v. Escandell-Vidal 

1998). 
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S’assumeix que tant en català com en espanyol els elements que porten focus neutre s’han de situar 

al final de l’oració, on reben l’accent principal de l’oració mitjançant la Regla d’Accent Nuclear 

(Nuclear Stress Rule en anglès: Chomsky i Halle 1968, Zubizarreta 1998). Al contrari que l’anglès, ni el 

català ni l’espanyol poden recórrer al desplaçament de la prominència principal com a estratègia per 

marcar el canvi de constituent focalitzat en l’oració. Zubizarreta (1998, 1999) argumenta que 

l’espanyol usa un mecanisme sintàctic anomenat moviment motivat prosòdicament  (o moviment-p) 

mitjançant el qual el material no focal es mou a una posició no final com a resultat d’un requeriment 

prosòdic i, consegüentment, l’element focalitzat queda en posició final. Per al català, Vallduví (1991, 

1992) afirma que cal que el material no focal sigui dislocat a l’esquerra o a la dreta. Així, només el 

material focal queda a l’oració matriu. No obstant això, Domínguez (2002) argumenta que el català 

pot emprar el moviment-p per marcar el focus neutre. Altres estratègies com l’anteposició, les 

oracions clivellades o el focus marcat prosòdicament in situ sembla que estan restringides a una 

interpretació contrastiva (Solà 1990, 2002, Quer 2002, Vallduví 1991, 1992, 2002 per al català; 

Zubizarreta 1998, 1999, Moreno Cabrera 1999 per a l’espanyol). 

Curiosament, el que tenen en comú tots aquests estudis és el fet que usen la introspecció i els judicis 

de gramaticalitat, i tendeixen a concentrar-se en les varietats estàndards d’aquestes dues llengües. 

Estudis empírics recents sobre l’entonació del focus en català i espanyol posen en dubte les 

afirmacions fetes per Vallduví (1991, 1992) i Zubizarreta (1998). Aquests estudis apunten cap al fet 

que els elements amb focus neutre també poden rebre prominència in situ, sense necessitat de 

moure’s cap a la perifèria de l’oració (Gabriel et al. 2009, Muntendam 2013, Vanrell i Fernández-

Soriano 2013, entre d’altres).  

En primer lloc, aquest treball investiga experimentalment la manera com la prosòdia interactua amb 

la sintaxi a l’hora d’expressar el focus neutre i el focus contrastiu en el català de Mallorca i l’espanyol 

de Madrid, i mostra que les dades en general s’adiuen amb les afirmacions fetes per Vallduví (1991, 

1992) i Zubizarreta (1998, 1999). Després, proposem una anàlisi en la Teoria de l’Optimitat 

Estocàstica (TOE) per poder donar compte de les realitzacions prosòdiques i sintàctiques en les dues 

llengües. Vàrem recollir dades de parla semiespontània de les dues varietats, 1680 frases per al 

català i 1056 frases per a l’espanyol, i en vam fer la transcripció prosòdica i sintàctica. Els resultats 

demostren que pel que fa al focus neutre, cal fer una separació important entre el català, que usa la 

dislocació del material no focal o, fins i tot, l’anteposició del material focal, i l’espanyol, que recorre 

al moviment-p o a les oracions clivellades. Per al focus contrastiu, les dues llengües empren sobretot 

construccions clivellades. 

Per poder donar compte de les nostres dades, hem aplicat el model TOE (Boersma i Hayes 2001), una 

versió de la Teoria de l’Optimitat tradicional (Prince i Smolensky 1993/2004). A diferència de la TO, la 

TOE ordena les restriccions al llarg d’una escala contínua. Així, las distància entre les diferents 

restriccions pot canviar. Bàsicament, el nostre model compta amb sis restriccions: (a) STRESSFOCUS, 

(b) HEAD-IP, (c) SUBJECT, (d) FAITHSYNTAX, (e) *P-MOVEMENT i (f) FOCUSCLEFT. A la comunicació, 

explicarem com operen aquestes restriccions diferents. El nostre model pot donar compte de la 

variació que trobem en les dades, així com de les oracions clivellades. La nostra anàlisi també dóna 
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compte de les diferències entre el català i l’espanyol mitjançant una ordenació diferent de les 

restriccions DISLOCATEGIVEN i *P-MOV. 
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