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1. INTRODUCCIÓ

1.1 El concepte «interrogació»

Si concebem la comunicació com un dels objectius del llenguatge, la interro-
gació seria l’acte de parla que acompliria aquest objectiu d’una manera més òp-
tima. El Diec2 defineix el terme pregunta de la següent manera: «Acció de de-
manar a una persona informació sobre alguna cosa que es desitja saber, un
aclariment, la solució d’algun dubte.» Això vol dir que tot i que l’acte de dema-
nar seria una manera efectiva de fer que la gent comuniqués informació que és
rellevant per a la persona que demana, la intenció que hi ha al darrere del pre-
guntador pot no ser sempre la d’obtenir una informació, sinó confirmar les seves
assumpcions prèvies, expressar un oferiment, sorpresa, etc. En parlar d’interro-
gatives no n’hi ha prou de comentar la força o modalitat oracional, és a dir, la for-
ma d’una determinada oració, sinó que cal fer referència, també, a la força il.lo-
cutiva, és a dir, la funció. La força oracional o modalitat es refereix a la força
pragmàtica associada a un tipus determinat d’oració (tractada a Chierchia i
McConnell-Ginet, 1990), i la força il.locutiva està relacionada amb les intencions
del parlant. Així, veiem que la frase (1), tot i que és declarativa, pot tenir la for-
ça il.locutiva de pregunta (exemple de l’italià extret de Portner i Zanuttini,
2002), mentre que la frase (2) és formalment una interrogativa, però amb un va-
lor il.locutiu més proper al d’una declarativa (exemple del català extret de Prie-
to i Cabré, 2007):

(1) Avrei bisogno di sapere come andare all’aeroporto.
‘Voldria saber com puc anar a l’aeroport’.

(2) Hi haurà mai tranquil.litat en aquesta casa?

Això ens porta a assumir la idea següent: que no totes les formes sintàctica-
ment interrogatives funcionen com a preguntes i que oracions que funcionen
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com a preguntes poden realitzar-se de forma no interrogativa (Kiefer, 1981). A
més, altres autors han proposat que els termes pregunta i oració interrogativa
s’haurien de considerar com a dos termes diferents. Així, el terme oració inter-
rogativa es correspondria amb la forma sintàctica, i el terme pregunta, amb la
funció pragmàtica. Aquesta distinció tindrà en aquest treball una importància
cabdal. Per això, una primera passa serà la de considerar els termes pregunta i
oració interrogativa des de la perspectiva de tres nivells d’anàlisi lingüística: sin-
taxi, semàntica i pragmàtica.

1.2 Interrogació i sintaxi

Tradicionalment, les oracions s’han classificat segons la forma sintàctica.
Així, s’han tingut en compte tres grans tipus d’oracions: declaratives, interroga-
tives i imperatives. Les interrogatives en llengües germàniques presenten una es-
tructura més rígida que en les llengües romàniques. Així, han estat caracteritza-
des per tenir inversió subjecte-verb (3) o la presència d’un auxiliar (4), tot i que
hi pot haver interrogatives sense inversió i sense auxiliar (5), i podem trobar,
també, auxiliars en oracions declaratives (6) o, fins i tot, casos d’inversió en ora-
cions declaratives.

(3) Is David sick?
‘Es troba malament, el David?’

(4) Did Jim leave early?
‘Va partir aviat, el Jim?’

(5) Jim leaves early?
‘El Jim parteix aviat?’

(6) Jim did leave early.1

‘El Jim sí que va partir aviat’
Came a day when for forty hours he had not tasted food.
‘Va arribar un dia en què no havia tastat res de menjar en quaranta hores’2

Pel que fa a les llengües romàniques i al català en concret, existeixen tres fac-
tors que fan menys clara la relació biunívoca que s’estableix entre tipus d’oració
i forma sintàctica superficial: l’absència d’auxiliar, un ordre més lliure dels cons-
tituents de la frase i la possibilitat que el subjecte pugui no expressar-se. A con-
tinuació, presentem el que s’ha dit sobre l’ordre que ocupen els constituents en
les interrogatives en català.

Segons Payrató (2002), les interrogatives absolutes poden presentar l’ordre
SVO, com en El jutge va dictar tres sentències?, o l’ordre VOS, com en Va dictar
tres sentències el jutge? (d’acord amb aquest autor, la segona és la més habitual).
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1. Segons una comunicació personal de Jill Thorson, aquests exemples són possibles en anglès
americà, tot i que (5) estaria restringida a una interpretación antiexpectativa.

2. J. London (1909), Martin Eden (Nova York, N.Y., Literary Classics, cop., 1982).
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Les interrogatives amb el subjecte dislocat (i, per tant, pronunciat en un domini
entonatiu diferent) també són possibles per a aquest autor, tot i que tindrien una
interpretació més marcada, atès que el parlant presentaria la informació d’una
manera menys neutra, emfatitzant alguns elements: Va dictar, el jutge, tres sen-
tències?, El jutge, va dictar tres sentències? o Va dictar tres sentències, el jutge? Se-
gons aquest mateix autor, les interrogatives parcials, més que no les absolutes,
mostren canvis més visibles enfront de les declaratives que s’hi corresponen ja
que les marques de la modalitat interrogativa són molt evidents i el subjecte, si hi
apareix, cal que vagi dislocat: Quantes sentències va dictar, el jutge?, i constitueix
normalment un grup tonal diferent.

Segons Rigau (2002), en la modalitat interrogativa la posició del subjecte és pe-
rifèrica, és a dir, fora de l’oració, tant en les interrogatives absolutes: Que treballa,
el noi? o El noi, que treballa?, com en les interrogatives parcials: Què feia, l’àvia?

A Payà i Vanrell (2005), que aplicaren la metodologia del Map Task3 per a
l’estudi del paper que té l’estructura informativa en l’entonació de les interroga-
tives absolutes, hi apareixien dos ordres diferents: l’ordre (S)VO: Bé, tu has pas-
sat per davant ca na Janera?4 i l’ordre (S),VO o VO,(S) (amb el subjecte dislocat):
Tens una barberia, tu? Segons aquest estudi, el primer ordre seria més propi de
les interrogatives que cerquen de confirmar una determinada assumpció (inter-
rogatives confirmatòries), i el segon, més propi de les interrogatives que dema-
nen una informació (interrogatives informatives). Com a Hernanz i Rigau (2006),
les interrogatives amb cua5 s’interpretaren com a preguntes confirmatòries que
pressuposaven una resposta afirmativa o negativa: Damunt sa immobiliària i Cai-
xa Catalunya, no?

Rigau i Prieto (2007) contraposen la presència del subjecte dislocat a l’es-
querra o a la dreta en les interrogatives absolutes neutres com En Joan, (que) viu
a Barcelona?, amb el fet que pugui aparèixer en posició inicial i sense dislocar en
les interrogatives orientades (preguntes confirmatòries o antiexpectatives) com
Oi que en Pere no va a Barcelona?6
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3. Vegeu § 2.1. per a una explicació de la metodologia del Map Task.
4. Observeu que aquest ordre no és requerit pel fet que tinguem un pronom fort com a subjec-

te. Podríem tenir altres tipus de subjecte com noms propis i, tanmateix, el subjecte continuaria apa-
reixent sense dislocar.

5. Les interrogatives amb cua (questions tag en anglès) són estructures gramaticals en les quals
una oració declarativa o imperativa es converteix en interrogativa mitjançat l’afegitó d’un fragment
interrogatiu (la «cua»): Vindràs, eh? o Vindràs, oi? (vg. Cuenca, 1997; Hernanz i Rigau, 2006; Prieto
i Rigau, 2007).

6. Considerem que aquesta diferent interpretació pel que fa a la posició del subjecte (dislocat o
no) en les interrogatives absolutes neutres entre Payrató (2002), per una banda, i la resta de treballs
de què parlem en aquesta secció, per l’altra, pot ser deguda al fet que Payrató difereix dels altres tre-
balls en considerar que el rema en les interrogatives i en les declaratives funciona de manera similar.
En aquest treball, interpretem que el que succeeix en una pregunta és que el parlant focalitza un
rema pressuposat amb la intenció de comprovar si és un rema correcte en relació amb altres remes po-
tencials. Per tant, en la versió interrogativa neutra de l’oració [La Maria]tema [menja mandarines]rema,
el parlant focalitzarà el rema: menja mandarines i dislocarà tot el que no sigui rema: La Maria. El re-
sultat serà una interrogativa del tipus Menja mandarines, la Maria? o La Maria, menja mandarines?
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En resum, no es pot dir que la propietat sintàctica de la inversió i/o la pre-
sència d’un auxiliar pel que fa a les llengües germàniques, o d’un determinat or-
dre pel que fa a les llengües romàniques com el català, sigui una característica
formal fixa que, per una banda, identifiqui les interrogatives i, per l’altra, per-
meti de distingir-ne els diferents tipus, atès que, sobretot en el cas del català, el
fet de tenir el subjecte dislocat o no només serà un indici en aquelles oracions en
què el subjecte sigui present.

Si la inversió o un determinat ordre no és propietat exclusiva de les pregun-
tes, es pot dir el mateix de la presència de les partícules QU, ja que podem tro-
bar aquestes partícules en oracions interrogatives: Com t’agrada?, però també en
oracions exclamatives: Com t’agrada!

Hem de concloure, doncs, que els criteris lèxics i/o sintàctics no són sufi-
cients per identificar les oracions interrogatives i distingir-ne la variació tipolò-
gica que existeix.

1.3 Interrogació i semàntica

La majoria de semantistes han remarcat que les interrogatives es diferencien
de les declaratives en el sentit que les interrogatives no contenen proposicions
plenes. Consegüentment, no se’ls pot assignar valors de veritat (Hiz, 1978; Kie-
fer, 1983; Higginbotham, 1995). Per superar aquest problema, s’ha proposat
que una anàlisi semàntica de les interrogatives ha d’incloure, a més de la pre-
gunta, la corresponent resposta (Hiz, 1978; Kiefer, 1983; Higginbotham, 1995).
Tot i això, sabem que les interrogatives no van sempre seguides d’una resposta
(vg. (5a) i (5b)). Per tant, sembla que aquesta aproximació no és del tot vàlida.

(5a) Eulàlia: Això mateix. Parlem-ne. Tu, Mercè, on aniries?
Mercè: I per què he de començar jo?
Núria: Perquè ets la més gran!
Mercè: Fugiu! A tu et porto dos mesos i a l’Eulàlia...

De Joan Oliver, Ball robat (1958)

(5b) Lisbeth: Per què no comença? On és Walter?
Schmid: Filla, Walter no podrà tocar la flauta.
Lisbeth: I per què? La plaça està plena de gent que l’espera. Tothom
està molt content.

De Jordi Teixidor, El retaule del flautista (1970)

Si, per tant, una pregunta no és portadora d’una proposició plena, caldrà que
es relacioni amb una altra noció semàntica: la pressuposició. S’assumeix que les
interrogatives depenen de les pressuposicions, és a dir, d’algunes declaratives
que se’n deriven, que el parlant creu que són certes (Droste, 1972; Kiefer, 1980;
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Groenendijk i Stokhof, 1996). Així, una interrogativa parcial pressuposarà una
oració declarativa en què l’element QU se substituirà per una expressió del tipus
la Maria si, per exemple, demanem qui, i una interrogativa absoluta pot basar-se
en diverses pressuposicions depenent del que es demani (si es qüestiona la pres-
suposició sencera, focus ample, o només una part, focus estret).7 Les pressupo-
sicions es poden manifestar, també, contextualment; en aquest cas, haurem de
parlar de pragmàtica.

1.4 Interrogació i pragmàtica

La pragmàtica s’interessa pel context en què s’emeten els enunciats, és a dir,
per l’ús de la llengua en relació amb la situació comunicativa. Com dèiem al co-
mençament, els enunciats poden representar una àmplia gamma dels anomenats
actes de parla com advertències, assercions, peticions, promeses, etc. (Searle,
1976). Sembla que, com els pragmatistes han afirmat, no existeix cap correspon-
dència biunívoca entre aquests actes de parla i les categories sintàctiques. En la
teoria estàndard dels actes de parla, les interrogatives han estat considerades
com a peticions, atès que el parlant faria una petició i l’interlocutor proporcio-
naria informació rellevant i correcta donant resposta a aquesta petició.

Escandell (1993, 1998) caracteritza els enunciats interrogatius pragmàtica-
ment agrupant-los en dues classes segons els objectius discursius: els transaccio-
nals (en què predomina la intenció informativa del parlant) i els interaccionals
(en què predomina la intenció socialitzadora i cooperadora). Segons l’autora, si
la intenció discursiva del parlant és eminentment informativa (objectiu transac-
cional), la variable interrogativa s’interpreta com un buit que s’ha d’omplir amb
una peça d’informació que el parlant necessita (o l’oient). Es parteix del supòsit
que, com a mínim, existeix un grau de coneixement desigual entre interlocutors que
el parlant pretén igualar (objectiu transaccional). L’esquema següent (extret de
Prieto, 2002 i adaptat d’Escandell, 1993: 208) reflecteix els diferents graus de co-
neixement del parlant i del destinatari: segons el coneixement que tingui el par-
lant sobre el contingut de la pregunta i segons la hipòtesi que formuli sobre el
coneixement del seu interlocutor s’obtenen diferents tipus de preguntes.

Emissor Destinatari
– +

Coneixement real + – Suposició sobre 
el coneixement

Taula 1. Esquema extret de Prieto (2002) i adaptat d’Escandell (1993)
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7. Un exemple d’interrogativa de focus ample seria [La Maria menja mandarines?]+f i de focus
estret, [La Maria,]-f [menja mandarines?]+f o [Menja mandarines,]+f [la Maria?]-f.
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Les preguntes neutres (aquelles en què el parlant vol obtenir una informació
que ignora) se situen en la zona més alta de l’escala perquè impliquen un conei-
xement mínim del parlant i alhora una presumpció de coneixement màxim del
destinatari, mentre que en l’altre extrem de l’escala hi ha les preguntes d’examen,
que suposen un grau de coneixement màxim de l’emissor i un grau de coneixe-
ment mínim de l’interlocutor. Quan el desconeixement de l’emissor no és absolut
sinó que sap o creu que sap la resposta a la seva pregunta i cerca una confirmació
a la seva hipòtesi, aleshores ens trobem davant les preguntes anomenades confir-
matòries —que Escandell anomena preguntes orientades—, les quals se situen en
nivells intermedis de l’escala. En les interrogatives confirmatòries es fa visible que
el parlant es decanta per una resposta positiva o per una de negativa. Aquest ti-
pus d’interrogatives poden contenir marques de confirmació com adverbis de po-
laritat (no, oi), el nom veritat, o la partícula eh (Cuenca, 1997; Hernanz i Rigau,
2006; Prieto i Rigau, 2007). Pel que fa a l’ordre sintàctic dels constituents, les in-
terrogatives de confirmació poden dur el subjecte en posició preverbal i sense
dislocació (Rigau, 2002; Payà i Vanrell, 2005; Prieto i Rigau, 2007). També és pos-
sible, segons Payà i Vanrell (2005), que les interrogatives confirmatòries no pre-
sentin marques de confirmació. En aquest cas, el tipus d’interrogativa vindrà mar-
cat o bé per l’ordre sintàctic (si el subjecte no és el.líptic) o per l’entonació.

1.5 Objectius

Estudis recents s’han centrat en la caracterització pragmàtica de les interro-
gatives i en la relació que existeix entre aquesta i l’ús d’un determinat patró en-
tonatiu. Així, Grice i Savino (1997, 2003a i 2003b) analitzaren l’entonació de les
interrogatives absolutes extretes d’un corpus de Map Task de la varietat de l’ita-
lià parlat a Bari. Aquestes interrogatives es varen classificar segons un sistema
desenvolupat per Carletta et al. (1995), però no trobaren cap correspondència
biunívoca entre el tipus de moviment8 i el patró entonatiu. En canvi, sí que tro-
baren una relació estreta entre la tria d’accent tonal (moviment tonal associat a
les síl.labes mètricament més prominents —vegeu l’apartat 2.3 per a una expli-
cació més detallada—) i el nivell de confiança que té el parlant en la resposta de
la pregunta. Així, les preguntes amb un nivell baix de confiança en la resposta
(això vol dir que el parlant té poca idea o gens de quina serà la resposta de la pre-
gunta) contenien un accent ascendent, i les preguntes amb un nivell alt de con-
fiança en la resposta presentaven un accent tonal descendent.

Haan (2001) va dur a terme un experiment de producció en el qual analitza-
va la configuració nuclear9 d’interrogatives absolutes amb sintaxi declarativa, in-
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8. Grice i Savino (1997) fan referència a dos tipus de moviments: queries (interrogatives infor-
matives) i checks (interrogatives confirmatòries).

9. Entenem com a configuració nuclear la suma de l’accent nuclear (és a dir, l’accent tonal asso-
ciat a l’última síl.laba tònica de l’enunciat) i els tons de frontera (vg. l’apartat 1.3 per a una explicació
del model que hem seguit per a l’anàlisi entonativa de les dades d’aquest treball).
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terrogatives absolutes amb inversió i interrogatives parcials. Els resultats demos-
traren que el percentatge de contorns amb una configuració nuclear ascendent
va ser el següent: un 100% de les interrogatives absolutes amb sintaxi declarativa,
un 94% de les interrogatives absolutes amb inversió i només un 64% de les in-
terrogatives parcials. Haan no discuteix el perquè d’aquesta tria en la configu-
ració final, però Kügler (2003) s’aventura a suggerir que podria ser degut a les
expectatives que tinguessin els parlants sobre la resposta en el moment de pro-
duir els contorns.

Kügler (2003) va analitzar les interrogatives absolutes amb inversió de dos
parlants de la ciutat alemanya de Leipzig les converses dels quals varen ser enre-
gistrades en un entorn naturalístic. Kügler va trobar dos tipus diferents d’accents
tonals: un d’ascendent i un de descendent. Els seus resultats depenen del nivell
de confiança que té el parlant en si la resposta conté informació nova o informa-
ció vella.

Altres treballs com els de Santos i Mata (2008) han analitzat com l’entonació
podia reflectir diferents tipus d’interpretacions de les interrogatives que dema-
nen confirmació: confirmació de contacte (preguntes que pretenen de mantenir
la interacció, sense que hi hagi un problema real de comunicació), de compren-
sió (en casos en què sí que existeix un problema de comunicació) i de percepció
(existeix un problema de comunicació no tan relacionat amb el discurs en si,
sinó amb les condicions externes que poden haver provocat el malentès).

A partir de tot això, en aquest treball ens proposem d’analitzar entonativa-
ment, però també des del punt de vista semanticopragmàtic (i sense perdre de
vista la sintaxi), les interrogatives absolutes que demanen informació i les inter-
rogatives absolutes que demanen confirmació. Creiem que com que aquestes
darreres són formalment com una declarativa podria ser que funcionessin no-
més com a interrogatives en virtut de la seva entonació. Avancem que ambdós
tipus d’interrogatives han rebut noms ben diferents en estudis anteriors aplicats
a llengües diferents. Així, Droste, (1962), Quirk et al. (1987) i Huddleston
(1994) n’han dit yes-no questions/declarative questions, Escandell (1993) ha par-
lat d’interrogatives neutres/interrogatives orientades, Haan (2001) de (new) in-
formation/confirmation questions, Grice i Savino (1997, 2003a, 2003b) les han
anomenat queries/checks, i també se n’ha dit confirmation/information-seeking
requests (Santos i Mata, 2008).

1.6 Resum

Aquesta introducció ha versat sobre el concepte d’interrogativitat. Així, des-
prés d’una breu introducció sobre el concepte interrogativitat (§ 1.1), s’ha par-
lat d’aquest terme en relació amb la sintaxi (§ 1.2.), la semàntica (§ 1.3.) i la
pragmàtica (§ 1.4.). La secció 1.5 exposa els objectius d’aquest treball no sense
abans presentar molt breument treballs anteriors sobre el paper que té la noció
de pressuposició en la tria d’un determinat accent tonal en les interrogatives de
l’italià de Bari, l’holandès i l’alemany alt saxó.
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2. METODOLOGIA

2.1 Material

Les dades d’aquest estudi s’han obtingut, majoritàriament, mitjançant una
enquesta de situacions, tot i que també s’han contrastat amb les dades recollides
utilitzant la metodologia del Map Task. A continuació, expliquem en què con-
sisteixen aquests dos mètodes diferents de recollida de dades:

a) L’enquesta de situacions de parla dirigida, utilitzada ja a Prieto (2002), és
un mètode inductiu en què l’investigador presenta a l’enquestat una sèrie de si-
tuacions (per exemple: «Tens un poc de mal de coll i li demanes al teu amic si té
un caramel») i li demana que intervingui d’acord amb cada situació. L’enquesta
consta de disset situacions que permeten d’obtenir una gamma variada de con-
torns interrogatius amb diferent estructura informativa: interrogatives informa-
tives, confirmatòries, antiexpectatives, reiteratives, etc., tot i que en aquest tre-
ball només s’han analitzat les interrogatives informatives i les confirmatòries. La
utilització d’aquesta enquesta de situacions ens ha permès de controlar la infor-
mació que tenia el parlant a l’hora d’emetre els contorns entonatius. No obstant
això, abans d’analitzar les dades que s’han extret mitjançant aquest mètode,
aquestes mateixes dades s’han contrastat amb les extretes mitjançant els diàlegs
de Map Task, que permeten d’aconseguir dades de parla espontània. Com que
ens interessava saber quines diferències entonatives hi havia entre les interroga-
tives informatives i les confirmatòries, s’ha procurat que els contorns recollits
mitjançant aquest mètode fossin sintàcticament ambigus, és a dir, eren seqüèn-
cies que només comptaven amb el verb i l’objecte. Així, com que el subjecte es-
tava elidit, era impossible de determinar el tipus d’interrogativa atenent al fet de
si el subjecte estava dislocat o no (vg. §1.1.1).

A continuació, teniu les situacions que fan referència als contorns que es pre-
tenien d’elicitar:10

—Informatives
Tens un poc de mal de coll. Li demanes al teu amic si té un caramel. (Que)

tens un caramel?
Vas amb un amic i et telefonen. Necessites apuntar un número de telèfon que

t’han donat. No tens res per escriure i demanes al teu amic si té un boli. (Que)
tens un boli?

Entres a una botiga i demanes si tenen mandarines. (Que) teniu mandarines?

—Confirmatòries
Un amic teu t’ha anat a comprar caramels per al mal de coll perquè tu li ho

havies demanat. Demana-li si els duu. Duus els caramels?
Un amic teu havia d’anar a la biblioteca. Li has demanat que, aprofitant el
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10. Visiteu el lloc web http://prosodia.uab.cat/atlesentonacio/recursos/index.html per a l’en-
questa completa i els arxius de so que apareixen en aquest treball.
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viatge, et tragués un llibre que tu havies de mester. Quan arriba li demanes si ha
tret el llibre. M’has tret el llibre?

Tu i un amic teu estau a punt de partir de casa per anar a una excursió. Ho
heu preparat tot junts i li havies demanat que ell agafàs la bossa amb les manda-
rines. Just abans de partir, li demanes si ha agafat la bossa amb les mandarines.
Has agafat la bossa de mandarines?

Observeu que en la situació s’ha especificat el tipus d’informació que tenia el
parlant sobre la resposta. Per exemple, en les informatives no hi ha cap informa-
ció prèvia sobre si l’interlocutor té o no el que el parlant li està demanant. En
canvi, en les confirmatòries, sí que s’assumeix que la resposta a la pregunta serà
afirmativa perquè el parlant ja havia requerit prèviament que l’interlocutor rea-
litzés una determinada acció i ara cerca de confirmar si s’ha dut a terme o no
amb la presumpció que sí que s’ha fet. Es tracta, doncs, de sis contorns per par-
lant,11 la qual cosa vol dir que s’han analitzat un total de cent vint contorns.

b) Dades extretes de diàlegs que segueixen el model del Map Task (Carletta
et al., 1995). El Map Task és una tasca validada de col.laboració entre un parell
de subjectes, dissenyada per induir-los a produir uns patrons entonatius deter-
minats. A cadascuna de les dues persones se li dóna el dibuix d’un mapa. Un dels
dos té un camí traçat i l’altre no, i es tracta que aquest faci preguntes al primer i
que, amb l’ajuda de les respostes, pugui reproduir el camí en el seu mapa.
Aquest corpus és especialment útil per a l’estudi de l’entonació interrogativa.
Les dades de Map Task es poden consultar lliurement mitjançant l’Atles interac-
tiu de l’entonació del català (Prieto, Cabré et al., 2007). En concret es tracta d’a-
proximadament 120 minuts de diàleg de les següents poblacions distribuïdes per
zones dialectals: balear (Pollença, Sóller, Sineu, Manacor, Palma —Mallorca—;
Ciutadella, es Migjorn Gran i Maó —Menorca—; Ciutat d’Eivissa i Santa Eulà-
ria —Eivissa—) i català central (Berga, Ripoll, Banyoles, Vic, Barcelona i Reus).

2.2 Participants

Tant en una tasca com en l’altra, les participants han estat dones d’entre vint
i quaranta anys, amb estudis de grau mitjà o superior, i que han viscut la major
part de la seva vida a la localitat d’origen. Justifiquem el fet d’haver escollit do-
nes i no homes perquè les dones tenen una tessitura més alta, cosa que permet
d’extreure contorns d’F0 més nítids i clars.

L’enquesta de situacions s’ha fet a vint parlants de les següents poblacions:
Llucmajor, Algaida, Campos, Ses Salines (Mallorca); Ciutadella, Alaior i Maó
(Menorca); Ciutat d’Eivissa i Sant Josep (Eivissa); Sant Ferran (Formentera);
Barcelona, Borredà, Sabadell (Barcelona), la Bisbal d’Empordà i Figueres (Gi-
rona), Reus (Tarragona).
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11. Per a aquest treball ham entrevistat un total de vint parlants (vegeu l’apartat 2.2 per a més
informació sobre els enquestats).
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Als diàlegs de Map Task, hi han participat quaranta-dos parlants de les po-
blacions que hem esmentat a l’apartat anterior.

2.3 Anàlisi

Per a l’anàlisi de l’entonació hem utilitzat l’adaptació al català del model mè-
tric autosegmental (o model AM) Cat_ToBI (vg. Prieto, 2007, Prieto i Vanrell,
2006, i Prieto et al., 2008, per a més informació sobre el model AM i exemples
de la seva aplicació al català). L’anàlisi mètrica autosegmental concep els con-
torns entonatius com la concatenació lineal d’una sèrie d’unitats tonals subja-
cents. Aquestes unitats són de dos tipus, en funció del lloc prosòdicament relle-
vant amb el qual s’alineen: accents tonals (pitch accents), si s’associen a síl.labes
tòniques, i accents de frontera (boundary tones), si s’associen als límits de les uni-
tats melòdiques dels dominis prosòdics. El terme accent tonal, o accent melòdic,
designa una posició tònica que acústicament es caracteritza per una modificació
melòdica local, sigui d’una trajectòria ascendent, descendent o més complexa.
Des del punt de vista perceptiu, les síl.labes amb accent tonal es distingeixen per
un grau més alt de prominència que supera tant la de les síl.labes àtones com la
de les síl.labes tòniques sense accent tonal.

La representació dels accents tonals i dels accents de frontera es basa en tan
sols dos nivells tonals: alt (H, High) i baix (L, Low). A l’hora de transcriure H i
L es tenen en compte els valors tonals adjacents i la tessitura de cada parlant, de
forma que L sovint representa un mínim local d’F0 (normalment el que es troba
al final d’un enunciat declaratiu) que se situa a prop de la línia de base del par-
lant. Una altra diferència entre els dos nivells rau en el seu comportament davant
un increment de la prominència accentual: el nivell baix esdevé més greu i el ni-
vell alt més agut (Pierrehumbert, 1980: 68).

Segons la complexitat de la trajectòria, els accents melòdics poden ser sim-
ples o bitonals. Els accents tonals simples consten d’un únic nivell, alt (H*) o
baix (L*), que es manifesta fonèticament mitjançant un moviment ascendent 
o descendent sobre la síl.laba tònica —l’asterisc expressa el fet que el nivell s’asso-
cia a una posició mètricament forta—. Els accents bitonals consten d’un nivell
tonal associat amb la síl.laba tònica (H* o L*) precedit o seguit d’un nivell (H o
L) associat a la pretònica o a la posttònica respectivament.

Els accents de frontera o tons que s’associen als límits de les unitats melòdi-
ques dels dominis prosòdics s’assenyalen mitjançant el diacrític «%». Al sistema
del català, a diferència del model estàndard, els accents o tons de frontera poden
tenir tres nivells (H, L, i M) i poden ser monotonals H%, L% i M%, o aparèi-
xer en combinacions bitonals (HH%, MM%, LH%, HL%, LM%) o tritonals
(LHL%).

A més d’aquest sistema d’anàlisi, s’han agafat, també, les següents mesures de
freqüència fonamental amb la intenció de detectar diferències que no es poden
detectar mitjançant l’etiquetatge tonal, com són les diferències d’altura tonal:
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—F0 de l’inici del contorn,
—F0 del to nuclear (en el cas del accents bitonals, s’ha agafat l’F0 dels dos tons),
—F0 del final del contorn.

Aquestes dades s’han extret mitjançant el programa Praat (Boersma i Wee-
nink, 2009).

3. RESULTATS

A continuació, presentem els resultats que hem obtingut a partir de l’anàlisi
entonativa per àrees dialectals (català central, mallorquí, menorquí i eivissenc/
formenterer) i tipus d’interrogativa (interrogatives absolutes, informatives i con-
firmatòries). Els percentatges que mostrarem a continuació evidencien una sèrie
de tendències generals que ens han ajudat a interpretar quin seria el patró espe-
rable en cada tipus d’interrogatives. Com hem assenyalat a l’apartat 2.3, el sis-
tema que seguirem per fer referència a les diferències entonatives és l’aplicació
del model mètric autosegmental (o model AM) al català, és a dir, el Cat_ToBI
(vg. Prieto, 2007, Prieto i Vanrell, 2006, i Prieto et al., 2009). Les corbes de fre-
qüència fonamental que apareixen en cada un dels dialectes han estat produïdes
sempre per la mateixa parlant, això fa que aquests contorns siguin directament
comparables.

3.1 Català central

Els parlants de català central han utilitzat el patró ascendent (L* HH%) i el
patró descendent (H+L* L%) indistintament en les interrogatives informatives
i confirmatòries. Ara bé, notem que en el cas de les informatives existeix un clar
predomini del patró ascendent (92% de contorns ascendents versus 8% de con-
torns descendents). En canvi, en les interrogatives confirmatòries el percentatge
de contorns descendents és d’un 23% per un 75% d’interrogatives ascendents.
Així, interpretem que el patró més habitual en les informatives és el patró ascen-
dent, mentre que el descendent és més propi de les confirmatòries. El patró as-
cendent es produeix amb un accent tonal baix (L*), associat a la síl.laba nuclear
(l’última síl.laba tònica de la seqüència), seguit de tons de frontera ascendents
(HH%). En canvi, el patró descendent es caracteritza per la presència d’un ac-
cent bitonal descendent (un to alt, associat a la síl.laba prenuclear, i un de baix,
associat a la nuclear), alineat amb la síl.laba nuclear i seguit d’un to de frontera
descendent (H+L* L%). A la Fig. 1, podem observar la diferència entre aquests
dos contorns. Ambdós contorns varen ser produïts per la mateixa parlant.
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Figura 1. Transcripció ortogràfica, oscil.lograma i contorn d’F0 
de la interrogativa informativa Teniu mandarines? (esquerra) i la confirmatòria 

Que has agafat les mandarines? (dreta) produïts per una parlant de català central

El contorn de l’esquerra (patró ascendent) es caracteritza per la presència
d’un to baix, associat a la síl.laba -ri- de mandarines (marcat en gris). La cadència
final que trobem durant les síl.labes posttòniques és de caràcter ascendent. El
contorn de la dreta (patró descendent) presenta un accent tonal descendent, ali-
neat amb la síl.laba -ri- de mandarines (marcat en gris). La inflexió final és des-
cendent, contràriament a l’altre patró.

En treballs anteriors com Prieto (2002) i Prieto i Rigau (2007) ja s’havia tes-
timoniat l’ús del patró descendent per a les interrogatives confirmatòries. Això
s’adiu amb els resultats tot just presentats per al català central general.

3.2 Mallorquí

En un 97% dels contorns, les interrogatives informatives i confirmatòries
s’han emès amb un accent nuclear descendent del tipus H+L* L%. En mallor-
quí, sembla que l’estratègia entonativa per marcar la diferència entre les interro-
gatives informatives i les confirmatòries es basa en l’altura de la síl.laba prenu-
clear (un 60% de les interrogatives informatives s’han produït amb la síl.laba
pretònica extraalta i un 64% de les confirmatòries té la síl.laba prenuclear només
alta). Així, en les interrogatives informatives, veiem un accent nuclear descen-
dent amb la síl.laba prenuclear realitzada en un to extraalt (¡H+L* —utilitzem el
signe d’admiració ¡ per indicar que hi ha una pujada del camp tonal de l’ac-
cent—); però, en canvi, en les interrogatives confirmatòries, tot i que trobem el
mateix accent nuclear, la síl.laba prenuclear conté només un to alt, és a dir, sig-
nificativament més baix que en el cas de les informatives (H+L*). Els dos con-
torns contenen tons de frontera descendents (L%). A la Fig. 2, podem observar
aquesta diferència.
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Figura 2. Transcripció ortogràfica, oscil.lograma i contorn d’F0 
de la interrogativa informativa Teniu mandarines? (esquerra) i la confirmatòria 

Has agafat sa bossa de ses mandarines? (dreta) produïts per una parlant de mallorquí

Observeu que tot i que els dos contorns tenen el mateix tipus de configura-
ció nuclear, és a dir, un accent nuclear descendent, alineat amb la síl.laba -ri- de
mandarines, i una inflexió final també descendent, en el cas de la interrogativa
informativa, la síl.laba prenuclear, -da-, es realitza aproximadament 100 Hz (5,4
semitons) més alta que en el cas de la interrogativa confirmatòria. Aquesta dife-
rència ja havia estat observada a Payà i Vanrell (2005).

3.3 Menorquí

En menorquí, l’altura de la síl.laba prenuclear es podria prendre, també, com
a indici principal per crear el contrast entre interrogatives informatives i confir-
matòries com en mallorquí. Així, pel que fa a les interrogatives informatives, tro-
bem un 71% de contorns realitzats amb la síl.laba prenuclear de manera extraal-
ta per un 14% que contenen només un to alt associat a aquesta síl.laba. En canvi,
en les interrogatives confirmatòries el percentatge d’interrogatives realitzades
amb la síl.laba prenuclear només alta s’incrementa i és d’un 32% (en les interro-
gatives informatives era només d’un 14%) versus un 66% de contorns que tenen
la síl.laba prenuclear realitzada en un to extraalt. Tot i que l’estratègia per mar-
car aquesta diferència podria ser igual que en mallorquí, en menorquí trobem
una configuració nuclear diferent. En el cas de les informatives, el patró general
és el d’un accent nuclear descendent, seguit d’una cadència final ascendent
(¡H+L* HH%). En el cas de les confirmatòries, es manté aquest accent descen-
dent, però la síl.laba prenuclear es realitza en un to significativament més baix,
tot i que continua sent alt si ho comparem amb el to baix que tenim associat a la
síl.laba nuclear (H+L*). Els tons de frontera són també ascendents (HH%).
Hem observat que en el cas de la interrogativa que demana informació, l’ascens
final mai és més alt que la síl.laba prenuclear que, recordem, es realitza en un to
extraalt, potser per no amenaçar algun contrast d’altre tipus que caldrà veure en
un altre moment. A la Fig. 3 podem observar aquests dos contorns.
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Figura 3. Transcripció ortogràfica, oscil.lograma i contorn d’F0 
de la interrogativa informativa Que tens un caramel.lo? (esquerra) i la confirmatòria 

Que m’has tret es llibre? (dreta) produïts per una parlant de menorquí

En els dos contorns podem observar un accent tonal descendent, associat a
la síl.laba -me- de caramel.lo (contorn de l’esquerra), o a la síl.laba lli- de llibre
(contorn de la dreta). També, en ambdós exemples, els tons de frontera finals
són ascendents. La diferència fonamental, doncs, rau en l’altura de la síl.laba pre-
nuclear (-ra- de caramel.lo i és), que en el cas de la interrogativa informativa és
120 Hz (5,4 semitons) superior.

3.4 Eivissenc i formenterer

L’eivissenc i el formenterer combinarien l’estratègia del català central d’usar
una configuració nuclear diferent, concretament uns tons de frontera diferents
(vg. § 3.1) i la del mallorquí i el menorquí que prenen l’altura de la síl.laba prenu-
clear com a indici d’aquest contrast (vg. § 3.2 i 3.3). Un 68% dels contorns infor-
matius presenten accents de frontera ascendents per un 50% dels contorns con-
firmatoris. Pel que fa als tons de frontera descendents, en les interrogatives
informatives en trobem un 11% i, en canvi, el percentatge es duplica en el cas de
les confirmatòries. Per tant, el contrast que es basa en l’ús d’uns tons de frontera
diferents contindrà un accent tonal descendent, associat a la síl.laba nuclear, se-
guit d’uns tons de frontera ascendents, en el cas de la interrogativa informativa
(H+L* HH%), i descendents, en les interrogatives confirmatòries (H+L* L%).
En canvi, en la segona possibilitat es tracta de mantenir el mateix tipus de confi-
guració nuclear en les dues interrogatives: un accent tonal descendent que prece-
deix una inflexió final ascendent, variant, però, l’altura de la síl.laba prenuclear
que serà més alta en el cas de les interrogatives informatives (¡H+L* HH% vs.
H+L* HH%). En les informatives, trobem un 18% de contorns amb la síl.laba
prenuclear extraalta i un 11% en les confirmatòries. L’opció amb la síl.laba pre-
nuclear només alta es presenta en el mateix percentatge tant en les interrogatives
informatives com en les confirmatòries (aproximadament un 30% en cada cas).

La Fig. 4 exemplifica la primera opció, i la Fig. 5, la segona.
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Figura 4. Transcripció ortogràfica, oscil.lograma i contorn d’F0 
de la interrogativa informativa Teniu mandarines? (esquerra) i la confirmatòria 

Has agafat sa bossa de ses mandarines? (dreta) produïts per una parlant de formenterer

Els dos contorns presenten el mateix tipus d’accent tonal: un accent descen-
dent, associat a la síl.laba -ri- de mandarines. El que canvia és la trajectòria que
segueix el contorn d’F0 durant les síl.labes posttòniques. En el cas de la interro-
gativa informativa, observem una trajectòria ascendent, i en el cas de la confir-
matòria, una de descendent. Aquest patró, tot i que amb un accent nuclear dife-
rent, era el que trobàvem en català central (vg. § 3.1).

Figura 5. Transcripció ortogràfica, oscil.lograma i contorn d’F0 
de la interrogativa informativa Que tens un caramel.lo? (esquerra) i la confirmatòria 

Que m’has dut es caramel.los? (dreta) produïts per una parlant d’eivissenc

En la Fig. 5 podem observar que els dos contorns presenten exactament la
mateixa configuració nuclear: un accent tonal descendent, alineat amb la síl.laba
-mel- de caramel.los que precedeix una inflexió final ascendent. La interrogativa
informativa conté una característica afegida i és que la síl.laba prenuclear (-ra- de
caramel.los) es realitza en un to més alt que en la confirmatòria; en aquest exem-
ple concret, la diferència és de 50 Hz (2,3 semitons). Recordem que el mallorquí
i el menorquí feien un ús semblant de l’altura tonal de la síl.laba prenuclear.
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4. CONCLUSIONS I DISCUSSIÓ

Aquest treball ha analitzat els patrons entonatius de les interrogatives absolutes
informatives i les confirmatòries del català de les Illes Balears i del català central.
Aquestes interrogatives s’han obtingut mitjançant una enquesta de situacions que
permet d’obtenir una gamma variada de contorns interrogatius relacionats amb la
intencionalitat diferent que hi pot haver al darrere d’aquests contorns. Pel que fa a
l’estructura sintàctica, sempre s’ha procurat que fos ambigua, és a dir, eren seqüèn-
cies que només contenien verb i objecte. Com que el subjecte estava elidit, era im-
possible de determinar el tipus d’interrogativa tenint en compte si el subjecte apa-
reixia dislocat o no (vg. §1.1.1). Els resultats de l’anàlisi d’aquestes dades demostren
que els parlants tenen estratègies diferents per marcar la diferència entre interroga-
tives absolutes informatives i confirmatòries depenent del dialecte a què pertanyen.
Així, hi ha dialectes com el català central que marquen la distinció entre un tipus i
altre d’interrogativa mitjançant l’ús de configuracions nuclears diferents; altres com
el mallorquí i el menorquí tenen com a indici d’aquest contrast la diferència d’altu-
ra en la síl.laba prenuclear; i altres, com l’eivissenc i el formenterer, que utilitzen les
dues estratègies, és a dir, tenen un doble contrast: en un, utilitzarien tons de fronte-
ra diferents i, en l’altre, la major o menor altura tonal de la síl.laba prenuclear.

Els resultats del català central (tenint en compte només la cadència final) i de
l’eivissenc i el formenterer (concretament el contrast que utilitza tons de fronte-
ra diferents) s’adiuen amb els de Kügler (2003), atès que, com en alemany alt
saxó, la variació entonativa que es troba en els tons de frontera finals es relacio-
na directament amb les expectatives del parlant sobre l’estatus informatiu de la
resposta. Així, per una banda, un to de frontera baix assenyala que el parlant té
certa informació sobre la resposta, és a dir, que la seva pregunta no està relacio-
nada amb informació totalment nova per a ell. I per altra banda, un to de fron-
tera ascendent assenyala que el parlant demana per una informació totalment
nova per a ell, que no ha estat esmentada prèviament.

Els resultats del mallorquí i el menorquí s’avenen amb els de Grice i Savino
(1997, 2003a i 2003b) ja que la relació que existeix entre les expectatives que té el
parlant sobre la resposta a la pregunta que està formulant i l’entonació es reflecteix
en la tria d’un determinat accent tonal, la diferència bàsica del qual rau en la major
o menor altura de l’accent associat a la síl.laba prenuclear. Aquesta interpretació s’a-
llunya substancialment de la interpretació que ha fet el model mètric autoseg-
mental (o model AM) sobre el camp tonal (interval que ocupa un determinat ac-
cent tonal, pitch range) en el moment que considera que el camp tonal té un ús
fonamentalment expressiu i que no cal representar-lo a la forma fonològica (Pierre-
humbert, 1980: 68). Així, s’assumeix que les variacions de camp tonal d’un accent
no afecten substancialment el seu significat lingüístic i es consideren com un feno-
men de caire gradual que pertany al component fonètic. Per això, considerem que
la recerca futura en aquest tema ha de considerar la necessitat de dur a terme expe-
riments de percepció que demostrin com els oients són capaços de variar les ex-
pectatives sobre la resposta només modificant l’altura tonal del to associat a la
síl.laba prenuclear. Recentment, hem obert una línia de recerca en aquesta direcció
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que pretén demostrar que els resultats obtinguts en producció en aquest treball es
reflecteixen, també, en percepció. Per això, hem dut a terme tres tasques de per-
cepció diferents centrades, com a primera passa, només en el mallorquí: a) tasca d’a-
dequació dissenyada per avaluar si les dues configuracions nuclears (la diferència de
les quals ve marcada per la diferent altura de la síl.laba prenuclear, vg. § 3.2) poden
ser usades en contextos pragmàtics diferents, b) tasca de valoració en la qual els sub-
jectes han de valorar les expectatives sobre la resposta que té el parlant a l’hora d’e-
metre els enunciats mitjançant una escala de l’1 al 4, i c) tasca d’identificació, en la
qual l’estímul original es va manipular des d’un to alt a un d’extraalt i a la inversa
amb esglaons d’11,2 Hz cada un i els oients havien d’interpretar els estímuls segons
si presentaven informació totalment nova o ja apareguda anteriorment en el discurs.
Els resultats pilot amb cinc oients demostren que: a) els parlants saben molt bé en
quin context s’ha d’emetre cadascuna de les configuracions nuclears, b) els resultats
de producció sobre diferents nivells de pressuposició en relació a la resposta als
enunciats formulats es reflecteixen, també, en el camp perceptiu, i c) els oients po-
den identificar d’un mode gairebé categorial els estímuls que perceben.

A mode de conclusió, la Taula II recull les possibles configuracions nuclears
(és a dir, les combinacions dels accents tonals finals amb els tons de frontera)
que hem trobat a les dades segons el dialecte a què pertanyin i el tipus d’interro-
gativa (informativa versus confirmatòria). Per a cada dialecte i tipus d’interroga-
tiva, mostrem la següent informació: la representació esquemàtica dels movi-
ments tonals a partir de la síl.laba accentuada (marcada en gris) i la proposta
d’etiquetatge en el sistema Cat_ToBI.

Taula II. Representació esquemàtica dels moviments tonals a partir 
de la síl.laba accentuada (marcada en negreta) i proposta d’etiquetatge 

en el sistema Cat_ToBI per a cada dialecte i tipus d’interrogativa
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* Una primera versió d’aquest treball es va presentar al Seminari de fonologia del CLT a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Volem agrair a tots els assistents els seus comentaris valuosíssims en

informatives

confirmatòries

català central mallorquí menorquí
eivissenc i

formenterer

L* HH% ¡H+L* L% ¡H+L* HH% ¡H+L* H+L*
HH% HH%

H+L* L% H+L* L% H+L* HH% H+L* H+L*
HH% L%
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