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RESUM 
 

Aquest treball és un estudi sobre el reconeixement del parlant en les variants lleidatanes 

i tortosines del dialecte nord-occidental. Concretament, seguint una metodologia empírica 

i qualitativa s’han enregistrat un total de vint parlants femenines, considerades 

representatives dels dos subdialectes, les quals han produït oracions de modalitat 

interrogativa, tant absoluta com parcial. Tal com apuntaven alguns estudis entonatius del 

català, els subdialectes en qüestió presenten patrons mitjanament marcats entre ells, que 

els diferencien. Per una banda, es troba un patró descendent en les interrogatives 

lleidatanes i per l’altra, un d’ascendent en les tortosines. Tot i això tant en una variant 

com en l’altra es poden trobar els patrons invertits. Tot seguit, a partir dels 

enregistraments, intentant que no hi hagués indicis no-suprasegmentals, un total de 340 

enquestats de tot el domini del català han participat en la identificació de l’origen del 

parlant. Els resultats han estat que els tortosins perceben millor l’origen del parlant, tant 

de la seva variant com de la lleidatana. Els lleidatans, per la seva banda, identifiquen com 

a seva la variant tortosina, mentre que cataloguen com a tortosina la lleidatana. Els 

parlants del central normalment tenen problemes a l’hora de discernir la variant dels 

parlants que estan escoltant. Així doncs, aquest estudi ha comprovat que a partir de la 

prosòdia, i concretament, l’entonació, els catalanoparlants són capaços d’identificar 

subdialectes del mateix diasistema dialectal.  

 

Paraules clau: prosòdia, entonació, subdialecte, diasistema dialectal, modalitats 

oracionals, interrogatives absolutes i parcials, reconeixement del parlant, patró ascendent 

i descendent, indicis no-suprasegmentals. 
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RESUMEN 

Este trabajo es un estudio sobre el reconocimiento del hablante en las variantes leridanas 

y tortosinas del dialecto nor-occidental. Concretamente, siguiendo una metodología 

empírica y cualitativa se han grabado un total de veinte hablantes femeninas, consideradas 

representativas en los dos subdialectos, las cuales han producido oraciones de la 

modalidad interrogativa, absoluta y parcial. Tal como ya señalaban algunos estudios 

entonativos del catalán, los subdialectos en cuestión presentan patrones mayoritariamente 

marcados que, a su vez, los diferencian. Por un lado, se encuentra el patrón descendiente 

en las interrogativas leridanas y, por otro, uno de ascendiente en las tortosinas. No 

obstante, tanto en una variante como en la otra pueden aparecer los patrones invertidos. 

A partir de las grabaciones, intentando que no hubiese elementos no-suprasegmentales, 

han participado un total de 340 personas catalanohablantes que han intentado identificar 

el origen del hablante, si era leridano o tortosino. Los resultados han desvelado que los 

tortosinos perciben mejor las variantes. Los leridanos, en cambio, han identificado como 

suya la variante tortosina y mientras que la variante leridana la han etiquetado como 

tortosina. Los hablantes del central han tenido problemas para discernir las variantes. Con 

este estudio se ha comprobado que, a partir de la prosodia, y concretamente, la 

entonación, los catalanohablantes son capaces de distinguir subdialectos de un mismo 

diasistema dialectal.  

 

Palabras clave: prosodia, entonación, subdialecto, diasistema dialectal, modalidad 

oracional, interrogativas absolutas y parciales, reconocimiento del hablante, patrón 

ascendiente y descendiente, elementos no-suprasegmentales. 
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ABSTRACT  

The present study is about speakers’ recognition of the Leridan and Tortosan varieties of 

the North-western Catalan dialect. Specifically, with an empirical and qualitative 

methodology, a total of twenty representative female speakers have been recorded 

producing absolute and partial interrogative phrases. As claimed by previous literature on 

Catalan intonation, these subdialects show some patterns that differentiate the subdialects. 

On the one hand, a descendant pattern has been found in the Leridan interrogatives and, 

on the other hand, an ascendant pattern in the Tortosan. However, some recordings have 

shown that these patterns are not always exact, as this study has identified some 

descending patterns in Tortosan and some ascending ones in Leridan. Subsequently, 

through the recordings and trying not to have non-suprasegmental clues, 340 Catalan-

speaking participants have been able to identify the speaker’s origin. The results have 

shown that, globally, Tortosans perceive their subdialect and the Leridan one better than 

the other groups. Nevertheless, the Leridans identify the Tortosan variety as their own 

and classify as Tortosan their own subdialect. Regarding the central Catalan-speakers, 

they tend to have more doubts when it comes to identifying the speaker. Therefore, this 

study has proved that from prosody, and specifically, intonation, the Catalan-speakers are 

able to discriminate the subdialects of the same dialectal diasystem.  

 

Key words: prosody, intonation, subdialect, dialental diasystem, absolute and parcial 

interrogatives, speaker’s recognition, ascendant and descendant pattern, non-supra-

segmental evidence.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En aquest apartat es mostrarà el motiu pel qual s’ha escollit aquesta temàtica, 

seguidament, una breu introducció que contextualitza l’estudi i finalment, les preguntes 

de recerca. 

 

1.1. Justificació de l’interès 
 

El meu català és de la varietat occidental, concretament, parlo el subdialecte tortosí perquè 

soc de Sant Carles de la Ràpita, un poble que forma part del Delta de l’Ebre. Aquest es 

troba gairebé a la frontera entre la comunitat autònoma de Catalunya i la de València. És 

prou versemblant, doncs, que en alguna ocasió se m’hagi demanat si parlava valencià. 

En aquest treball però, analitzaré prosòdicament les semblances i les diferències entre el 

meu subdialecte, el tortosí, i el lleidatà, dues variants d’un mateix diasistema dialectal.  

El fet que m’interessi particularment en aquesta temàtica és perquè al llarg de la meva 

vida se m’ha preguntat si era de Lleida i jo m’he qüestionat sempre si és perquè les 

persones que m’ho formulaven no havien escoltat mai a un parlant de Lleida, o per contra, 

un del Delta de l’Ebre o de la variant tortosina. Una altra hipòtesi era que efectivament 

compartíem semblances relatives a les unitats lèxiques i per això contemplaven la 

possibilitat que jo fos lleidatana. 

 

Així doncs, sabent que se’m podia confondre per un parlant del subdialecte lleidatà, em 

vaig proposar analitzar la prosòdia d’ambdós variants per tal de descobrir si hi havia 

alguna cosa similar entre el ritme, el to, el timbre o l’entonació d’aquests.  

 

En conclusió, aquest tòpic m’interessa concretament perquè sempre m’han preguntat si 

era de Lleida, és a dir, és una temàtica que em toca de ben prop i crec que tindré l’ajuda i 

la informació necessària perquè aquest treball acabi tenint un resultat fructífer. A més, 

tinc com a objectiu poder justificar la pregunta formulada anteriorment. Per últim, si 

l’anàlisi és exitosa, es podrà demostrar a partir de les respostes representatives dels 

participants si som capaços els catalans de diferenciar prosòdicament un parlant de la 

plana de Lleida i un de la variant tortosina. 
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1.2. Introducció i preguntes de recerca 
 

L’estudi dialectològic de les variants del català ha estat un tema investigat per força 

lingüistes i dialectòlegs (Veny, 1982; Martí, 1985; Colomina, 1999) que coincideixen en 

dividir el parlar català en dos grans grups, el català oriental i el català occidental. En 

aquesta anàlisi s’observaran els fenòmens prosòdics que divergeixen i al mateix temps 

uneixen dos subdialectes del català nord-occidental, el lleidatà i el tortosí.  

 

Com es pot comprovar, molts estudiosos del camps de la prosòdia i la dialectologia es 

planyen (Virgili, 1971; Mascaró, 1986; Prieto, 1998) sobre la poca recerca que engloba 

aquests dos àmbits, ja que a diferència dels altres camps formals de la lingüística, aquest 

no s’ha gairebé investigat per la seva falta de patrons exactes. És per aquest motiu que 

aquesta anàlisi se centra en la prosòdia i, concretament, en l’entonació de dos subdialectes 

del català nord-occidental, el lleidatà i el tortosí. Com s’ha pogut observar en obres com 

Prieto & Cabré (2013) els subdialectes en qüestió presenten diferències notables pel que 

fa a la realització de les oracions interrogatives.  

 

Les preguntes que m’he formulat per dur a terme l’estudi són: 

 

• Les meves oracions interrogatives absolutes i parcials tindran els patrons 

prosòdics, ascendents i descendents, relacionats respectivament amb els 

subdialectes tortosí i lleidatà? 

• Seran capaços els parlants del català de discernir a través de l’entonació la 

procedència del parlant que estan escoltant? 

• Ho faran millor els que són del subdialecte tortosí i lleidatà que els centrals? 

 

Així doncs, l’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau és el de realitzar un estudi del 

reconeixement de l’origen del parlant a través d’oracions de modalitat interrogativa,  tant 

absoluta com parcial, enregistrades a partir de deu parlants natius de cadascun dels 

subdialectes en qüestió i amb aquestes dades, realitzar un experiment de percepció sobre 

la variació dialectal amb parlants tant del català oriental com de l’occidental. 
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2. MARC TEÒRIC 
 

A continuació, es presentarà l’apartat teòric de l’anàlisi prosòdica del català nord-

occidental, concretament, en aquest estudi es realitzarà una anàlisi comparativa entre els 

dialectes del català nord-occidental, el lleidatà o altrament conegut com nord-occidental 

(Borràs-Comes, 2013) i subdialecte o dialecte de transició, el tortosí (Colomina, 1999). 

En primer lloc, el que es durà a terme en aquest marc teòric és enquadrar conceptualment 

els estudis previs a aquesta anàlisi que hagin centrat la seva recerca en la prosòdia i els 

dialectes del català, en concret, del català nord-occidental. Seguidament es realitzarà una 

breu introducció dels dialectes en qüestió, localitzant-los i tractant-ne les seves 

característiques dialectals pel que fa a la seva morfologia i fonologia. Un cop s’hagi fet 

la seva contextualització, l’estudi es focalitzarà en la prosòdia per poder-ne explicar els 

fenòmens que comparteixen i també els que els fan diferents.  

 

2.1. Breu introducció als estudis dialectològics i prosòdics  
 

En aquest apartat es té l’objectiu de presentar obres que han focalitzat els seus estudis en 

la recerca de la dialectologia catalana i les seves variants. Tot seguit, produccions que 

tractin el camp de la prosòdia en diferents llengües i, concretament, patrons trobats en 

l’entonació que difereixin entre els subdialectes d’un mateix diasistema dialectal. A 

continuació es reduirà el nombre d’obres a aquelles que hagin tractat les diferències 

prosòdiques relatives a l’entonació que hi hagi entre les variants dialectals del tortosí i el 

lleidatà. Finalment, es denominaran els estudis fets sobre la prosòdia. 

 

La dialectologia catalana ha estat el centre d’estudi de molts lingüistes, sobretot pel que 

fa al dialecte central (Veny, 1982; 1985; Bonet, 1986; Font, 2007). Abans de poder 

diferenciar entre dialectes, Milà l’any 1861 ja dividia el català en dues vessants dialectals, 

el català oriental i l’occidental, a partir d’aquesta divisió, es van anar delimitant 

geogràficament els dialectes i se’n va fer una distribució segons el seu lèxic, la morfologia 

i la seva sintaxi. Tot i haver transcorregut ja més d’un segle i mig, la divisió que Milà 

(1861) va realitzar a partir de les vocals àtones i les neutralitzacions que cada zona 

dialectal articulava, s’ha mantingut entre els dialectòlegs i lingüistes precedents (Martí, 

1985; Prieto & Cabré, 2013).  
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Les obres citades en el paràgraf anterior fan referència a la història dialectal de les variants 

de la llengua catalana. En totes aquestes obres els autors volen fer ressò especial a quina 

és la realitat lingüística dels dialectes catalans; diferenciar conceptes com “llengua” i 

“dialecte”, delimitar geogràficament les variants d’un mateix diasistema dialectal, 

posicionar-se envers les actituds adoptades pels parlants, la diacronia dels dialectes 

catalans i la seva evolució i, finalment, a través de la divisió de Milà (1861), els autors 

han realitzat descripcions més o menys àmplies sobre cada variant dialectal. En alguns 

dels casos, com en l’obra de Colomina (1999), s’ofereix un recull de bibliografia 

complementària sobre cada dialecte, Martí (1985) també aplega un seguit de cançons i 

textos que caracteritzen els diferents dialectes i fan entreveure la realitat sociolingüística 

de cada zona.  

 

Pel que fa al camp de la prosòdia, aquesta s’entén per una part de la gramàtica d’una 

llengua que inclou l’entonació, el fraseig, l’accentuació i el ritme (Prieto & Cabré, 2013). 

En relació a la recerca en àmbits de la lingüística formal, la prosòdia, i concretament la 

catalana, ha estat poc estudiada al llarg del temps per diferents causes. És per aquest motiu 

que Martínez (2007: 5) exposa aquesta cita: “El estudio de la prosodia del catalán, menos 

abundante que el estudio de los aspectos segmentales, se ha centrado tradicionalmente en 

la entonación del barcelonés.”  

 

Tot i tenir poca bibliografia prèvia, l’any 1998, es realitza un article sobre la creació d’un 

atles prosòdic que reculli les variants romàniques al Centre de Dialectologie de la 

Universitat Stendhal Grenoble III baix la supervisió del doctor Michel Contini (Contini 

et al., 1998). Actualment es coneix per l’Atlas Multimèdia de la Prosòdia de l’Espai 

Romànic (AMPER) (Martínez & Fernández, 2003-2019). L’objectiu del qual és estudiar 

la prosòdia que caracteritza les llengües romàniques i a través de mapes visuals, reflectir-

ne els resultats. Seguint aquesta mateixa línia, l’any 2007 es crea l’Atles Interactiu de 

l’entonació del català amb la coordinació de Prieto & Cabré. Aquest atles pretén expandir 

a partir d’àudios i vídeos l’estudi de la prosòdia i l’entonació dels dialectes catalans, fent-

hi evident la diversitat dialectal de l’entonació catalana (Prieto & Cabré, 2007-2019).  

 

Atès que en aquesta anàlisi comparativa es tindrà en compte l’entonació del català nord-

occidental per posteriorment realitzar un reconeixement del parlant a partir 

d’enregistraments de veu, no es pot deixar de comentar els estudis que encapçalen aquesta 
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temàtica (Veny, 1982; Gimeno, 1991; Prieto, 2002; Carrera-Sabaté et al., 2004; 

Fernández et al., 2007; Prieto & Cabré, 2013).  Concretament, Prieto & Cabré (2003) 

tenen com a objectiu emplenar els buits de la Gramàtica del català contemporani de Solà 

(2002) i Els parlars catalans de Veny (1982). La seva meta és realitzar una gramàtica de 

l’entonació catalana que es pugui consultar tenint en compte totes les variants, d’aquí n’és 

d’especial interès el capítol Borràs-Comes (2013), el qual dona una visió general de les 

diferents variants d’aquest i a través de les modalitats oracionals declaratives, 

interrogatives i imperatives, s’extreu una idea representativa de l’entonació de les 

diferents zones que delimiten el català nord-occidental.  

 

Com es pot observar, després que Prieto (1998) estudiés l’entonació dels diferents 

dialectes del català i junt amb Cabré (2013) realitzés un estudi sobre l’entonació dels 

dialectes catalans, altres estudiosos van focalitzar la seva investigació en els patrons 

diferenciadors que s’havien trobat entre variants del mateix diasistema dialectal, 

concretament, en les oracions interrogatives del tortosí i del lleidatà (Prieto & Pradilla, 

2004; Carrera-Sabaté et al., 2004). A diferència de l’estudi entonatiu de Prieto & Cabré 

(2013) en les oracions declaratives, interrogatives i imperatives, Carrera-Sabaté et al. 

(2004), tenen la intenció de demostrar que l’anàlisi de Prieto (1998) es compleix. Tot 

seguit, analitza en relació a la intensitat de la veu i el to, dues modalitats interrogatives 

absolutes, amb i sense la partícula que, en les àrees de Tortosa i la zona de Lleida.  

 

Tot i haver mencionat anteriorment que els lingüistes es planyen per la poca bibliografia 

prèvia sobre prosòdia en el camp de la dialectologia, l’any 2010 la revista internacional 

de filologia, Caplletra 49 ja enunciava que els estudis sobre prosòdia havien augmentat 

considerablement, tot i que estaven majoritàriament centrats en el dialecte barceloní: “Les 

últimes dècades han estat especialment fructíferes en l’estudi de la prosòdia de la nostra 

llengua, sobretot pel que fa a estudis centrats en la varietat oriental central.” (Prieto, 2010: 

101). Ara bé, Prieto & Borràs-Comes (2011: 29) mostren que la recerca de la prosòdia 

pel que fa a la producció ja porta cert recorregut i que, tradicionalment, aquesta se 

centrava en la producció i la percepció de la parla: “El camp de la prosòdia compta amb 

una llarga tradició de recerca experimental. La investigació tradicional s’ha centrat sovint 

en diferents aspectes de la producció i percepció de la parla relacionats amb la prosòdia” 

(Borràs-Comes, 2013). A continuació, es tractaran els antecedents relatius a l’estudi de la 

prosòdia pel que fa al reconeixement del locutor a partir de la seva veu.  
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Tradicionalment, el reconeixement automàtic del locutor a partir de la veu d’aquest es 

feia analitzant l’espectre de la seva veu (Rabiner & Juang, 1993). Autors com Farrús 

(2009; 2010) han inclòs en les seves anàlisis la prosòdia, pel que actualment, comença a 

ser un dels elements estudiats per al reconeixement del parlant. L’autora estudia l’impacte 

de la prosòdia en el camp de la lingüística forense amb l’objectiu de trobar patrons 

prosòdics que siguin definitoris per tal de reconèixer automàticament el locutor. Farrús 

(2009) enuncia l’objectiu del seu estudi enunciant que la finalitat d’aquesta tesi és la 

d’afegir informació prosòdica a l’espectrograma:  

 

The main objective of this thesis was to add prosodic information to a traditional 

spectral system in order to improve its performance. To this end, several 

characteristics related to human speech prosody – which is conveyed through 

intonation, rhythm and stress – were selected and combined with the existing spectral 

features (Farrús, 2009: 170). 

 

Les obres anteriorment citades han permès que el Treball de Fi de Grau es contextualitzi 

i es pugui desenvolupar a partir d’una bona base teòrica. Seguidament, es tractaran en 

profunditat camps com la dialectologia catalana, la localització dels subdialectes lleidatà 

i tortosí, els fenòmens comuns d’aquests últims pel que fa a la morfosintaxi i la fonètica. 

En segon lloc es tracta la prosòdia i les modalitats oracionals i, finalment, els estudis que 

han permès complementar els resultats de l’estudi que ens ocupa.  

 

2.2. Dialectologia catalana  
 

Milà (1861) va ser el primer dialectòleg en parar certa atenció a la divisió del 

català. Seguint la seva proposta, l’any 1861 el català es podia dividir en dues vessants 

dialectals, el català oriental i l’occidental (Veny, 1985). Per poder fer aquesta distinció va 

focalitzar-se en el tractament de les vocals àtones, les quals eren un element diferenciador 

de zones dialectals, per una banda, el català oriental neutralitzava les vocals a i e en [ɛ] 

mentre que l’occidental no ho feia. Seguien el mateix patró les vocals o i u, les quals es 

neutralitzaven en [u] en l’oriental. Segons Tomàs (s.d.), Milà va seguir un bon criteri, ja 

que la seva divisió a través de la neutralització de les vocals afectava i continua afectant 

la major part de la variació dialectal del català.  
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Mig segle després de la primera divisió dialectal, Barnils (1919) en va realitzar una altra 

de més detallada dividint els dos primers blocs de variants (vegeu Annex A). Aquesta 

divisió va ser criticada per Veny (1985), ja que segons l’autor, aquesta presentava certes 

incongruències. Badia (1951) també va fer la seva divisió dialectal (vegeu Annex A) i 

junt amb la de Veny (1978), són les més semblants a les divisions que s’han portat fins 

els nostres dies.   

 

Per una altra banda, seixanta anys més tard, Joan Veny presenta divisions internes 

més detallades i curoses tenint en compte la divisió dialectal amb la zona geogràfica 

(Vegeu Figura 1). Una diferència notable és la denominació que Badia (1951) li dona a 

la variant nord-occidental, lleidatà, mentre que Veny (1978) la denomina nord-occidental. 

La diferència més notòria és que l’any 1978, Veny exclou l’andorrà de la variant nord-

occidental, mentre que Badia tenia aquest subdialecte com a propi del lleidatà (vegeu 

Annex A). 

 

 

Figura 1. Divisió de Veny (1978) 

 

Es pot comprovar que les divisions dialectals que han anat fent al llarg dels anys els 

dialectòlegs no són exactes, i que de fet, varien molt segons la zona i la repercussió social 

i política que se li vulgui donar a cada dialecte. És per aquest motiu que, en alguns casos 

apareix l’empordanès com a subdialecte i en altres la variant nord-occidental s’anomena 

lleidatà. 
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Així doncs, el català compta amb dos dialectes principals, l’oriental i l’occidental. 

Al mateix torn, aquests estan dividits en variants: per una banda, estudis més 

recents (Martí, 1985) exposen que l’oriental està format per quatre dialectes secundaris;  

el català septentrional, el català central, el català insular i l’alguerès. Per altra banda, 

segons aquest mateix autor, l’occidental només en recolliria dos, el català nord-occidental 

i el català meridional. Colomina (1999) anomena aquest últim amb el nom de valencià, 

com ja s’ha pogut apreciar en les figures anteriors (vegeu Figura 1 i Annex A). Es tindrà 

en compte pel proper apartat, la localització, ja que hi ha dialectes la delimitació dels 

quals ha resultat dificultosa perquè comparteixen trets de diferents subdialectes i, per tant, 

zones1.   

 

És d’especial interès la divisió dialectal del català que proposa Martí (1985) sobre la 

variant nord-occidental atès que engloba dos dels subdialectes que s’analitzaran en 

aquesta anàlisi prosòdica. Concretament, tant el tortosí com el lleidatà o altrament 

conegut com nord-occidental, formen part d’aquesta variant dialectal. Anteriorment, 

estudiosos com Badia (1951) i Veny (1985) han descrit el tortosí com un subdialecte 

del lleidatà/nord-occidental. Per tal de diferenciar l’un de l’altre, s’entrarà dins l’apartat 

de localització dels dialectes i es nombraran les zones que respectivament els engloben.   

 

Malgrat tots els intents dels dialectòlegs per delimitar els diasistemes dialectals a partir 

de les zones geogràfiques, es pot afirmar que no existeix un límit absolut entre els 

dialectes, i que, per tant, delimitar-los és molt objectiu. Per exemple, el tortosí i el 

tarragoní són considerats subdialectes que transiten entre dialectes, el primer cap al 

valencià i el segon cap al nord-occidental (Tomàs, s.d.).  

 

2.2.1. Localització dels dialectes  
 

A partir de l’anàlisi feta anteriorment sobre la dialectologia catalana, se seguirà la 

distribució que Borràs-Comes (2013) indica per tal de localitzar els dialectes que són 

d’interès per a aquest estudi, concretament, es delimitarà en l’espai geolingüístic el català 

nord-occidental.  

 
1 En algunes zones dialectals hi ha àrees menors delimitades per algun tret particular, inexistent en l’àmbit 

més general del qual formen part. Aquestes modalitats de parla són els subdialectes. 
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Al llarg del temps la literatura ha anat denominant geogràficament la varietat dialectal del 

territori català. És per aquest motiu que Martí (1985: 23) fa referència a dialectes 

geogràfics. L’autor limita l’àrea del nord-occidental amb el que ell anomena la Catalunya 

Vella, la qual comprèn les comarques de la Ribagorça, el Pallars, Andorra, l’Alt Urgell i 

la meitat occidental del Solsonès. En segon lloc, la Segarra, l’Urgell, el Segrià, el Baix 

Cinca, les Garrigues i el Priorat, formen part de la Catalunya Nova. En últim lloc, Martí 

(1985: 179) destaca que les comarques més pròximes a l’Ebre —la Terra Alta, el 

Matarranya, el Baix Ebre i el Montsià— podrien considerar-se comarques de transició 

entre el dialecte valencià i el nord-occidental.  

 

Malgrat que amb la divisió geodialectal que Martí (1985) realitza no es considera el 

tortosí un subdialecte íntegre del català nord-occidental, altres estudiosos com Veny 

(1982: 148), Massip (1986: 634) i Gimeno (1991: 171) determinen que geogràficament, 

el subdialecte tortosí ha de delimitar les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra 

Alta i la Ribera d’Ebre. A més, opta per incloure Matarranya ja que com afirma Colomina 

(1999), conté trets dialectals del tortosí molt abundants.  

 

Borràs-Comes (2013: 101) presenta la variant nord-occidental com aquell dialecte que 

juntament amb el valencià crea el que s’anomena el català occidental. “Aquest dialecte 

limita al nord amb el domini lingüístic de l’occità i a l’oest, amb el de l’aragonès i el 

castellà.” 

 

2.2.2. Característiques principals del català nord-occidental 
 

A continuació es realitzaran un seguit de taules explicatives sobre la variant nord-

occidental per tal de definir visualment quines són les característiques formals pel que fa 

a la fonètica i la morfosintaxi. Aquesta informació ha estat extreta a partir de Veny (1985) 

i Tomàs (s.d.)2.  

 

 
2 S’ha de tenir en compte que es tracta d’un estudi que engloba tot el nord-occidental i que, per tant, hi ha 

elements que parlants de la zona de Tortosa no farien i viceversa.  
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2.2.2.1. Fonètica  
 

La taula que es presentarà en aquest apartat (Taula 1) tracta les principals característiques 

fonètiques de la variant nord-occidental la qual engloba el subdialecte lleidatà i el tortosí. 

 

Taula 1. Característiques general de la fonètica de la variant  nord-occidental 

Fonètica 

Sistema vocàlic tònic amb 7 sons i àton 

amb 5. 

 

No hi ha neutralitzacions, per tant, no hi ha 

confusió entre els exemples següents:   

mestre, mestra;  pontet, puntet. 

Tancament de la [e] i de la  [o] en [i].             

(Per influència d’una consonant palatal) 

genoll: ginoll,  gener: giner, 

senyor: sinyor,  menjar: minjar. 

La [o] inicial es converteix en [au]. oliva: auliva, olor: aulor,  

ofegar: aufegar. 

 

Tendència a articular [a] les e inicials 

travades. 

enciam: anciam,  entendre: antendre. 

 

Palatalització del grup vocal + in. feina: fenya  cuina: cunya 

 

 

2.2.2.2. Morfosintaxi  
 

La morfosintaxi és un dels elements que més pistes no-suprasegmentals dona en 

determinar quin és l’origen del parlant. Per aquest motiu, la taula que es presentarà a 

continuació (Taula 2) recull un seguit de característiques de la variant nord-occidental. 
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Taula 2. Característiques morfosintàctiques generals de la variant nord-occidental 

Morfosintaxi 

L'article determinat i personal masculí és 

lo/los.  

el pare: lo pare, en Joan: lo Joan. 

 

Hi ha casos en els quals no s’utilitza el 

l’article determinat per acompanyar el nom. 

Joan farà el sopar. 

Has vist a Jaume? 

La desinència de la 1a  persona del singular 

del present d'indicatiu és o. 

jo canto. 

Desinència [e] en la 3a persona del singular 

d’alguns temps (i segons les zones). 

 

cante, patie, cantarie. 

El morfema de 1a persona del present 

d’indicatiu és acabat en o, no hi ha 

neutralització ni fa com a València que acaba 

en e. 

 

canto, ballo, parlo 

 

Caiguda de la  v i de la  i en la desinència de 

l’imperfet d’indicatiu.  

cantava: cantae  feia: fee.  

 

Les formes característiques dels verbs 

incoatius de la 3a conjugació mantenen la i 

tònica.  

 

partix, partixes, partixca. 

Els pronoms febles presenten, com en la 

majoria de parlars catalans, les formes plenes 

davant del verb. 

Me dutxo  

Te canto una cançó 

Vos parla  

Mos escolta  

Es manté la forma arcaica amb n en el plural 

dels mots proparoxítons.  

Joves: jóvens, homes: hómens. 

 

 

2.3. Modalitat oracional   
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Tal com indica el seu nom, modalitat oracional és la forma que desenvolupa cada oració 

segon el to i l’entonació que se li doni (Prieto & Cabré, 2013). Aquesta modalitat que 

poden adquirir les oracions, es pot dividir en tres tipus:  

 

• Les oracions declaratives:  “Amb aquestes oracions el parlant exposa o explica un 

pensament, dona una informació al seu interlocutor, sigui quina sigui la seva 

postura davant aquest enunciat” (Solà, 2002: 402). 

 

Taula 3. Oracions de modalitat declarativa 

Oracions de modalitat declarativa 

Tipus d’oracions 

 

Exemples  

Declaratives informatives 

Melodia final descendent, to d’imparcialitat. 

Mandarines 

La Maria menja mandarines 

Enumeracions 

Unitat tonal independent. 

Gener, febrer, març, abril, maig, juny, 

juliol, agost, etc... 

Declaratives amb focalització 

contrastiva 

S’emfatitza el tema. 

MANDARINES, volia (i no taronges) 

No! Viuran a Barcelona (i no a Girona) 

Declaratives exclamatives 

Es vol remarcar alguna cosa. Moviment 

melòdic ascendent. 

Quina bona olor! 

Mare! Quina oloreta! 

Declaratives dubitatives 

Inseguretat, incertesa. Tonalitat 

relativament baixa. 

No sé si li agradarà el regal 

Potser no li agradarà 

Declaratives d’obvietat 

Evidència de l’oració. Normalment el to es 

mitjà fins arribar a l’última síl·laba tònica, on 

ascendeix.  

Sí, dona, clar que és el del Joan! 

El de Joan! 

 

• Les oracions interrogatives: “Prototipicament és la que té un formant oracional 

caracteritzat per un contorn melòdic específic, amb final ascendent o descendent, 

amb un ordre de mots marcat (caracteritzat per inversions) i amb partícules 
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específiques” (Solà, 2002: 1195). Altrament descrita per un tipus d’oració que 

demana una informació en mode de pregunta (Borràs-Comes, 2013). 

 

 

 

 

Taula 4.  Oracions de modalitat interrogativa 

Oracions de modalitat interrogativa 

Tipus d’oracions Exemples 

Interrogatives totals 

Demanen de l’oient una resposta afirmativa o negativa 

Interrogatives totals informatives 

Imparcialitat del parlant. Tant pot seguir 

un patró ascendent com descendent. 

Que teniu mandarines? 

Teniu mandarines? 

 

Interrogatives confirmatòries 

Confirmació a una hipòtesi. Generalment 

patró descendent. 

(Que) hi és, la Maria? 

(Que) tens gana? 

 

Interrogatives totals imperatives 

Suggeriments, ordres. Tant descendent 

com ascendent. 

(Que) podeu callar? 

(Que) podeu tancar la porta? 

Interrogatives eco (reiteratives) 

Tornar a repetir el que ja s’ha dit. Patró 

ascendent. 

Ja són les tres? 

Les tres? 

Interrogatives de contraexpectativa 

Sorpresa. Patró ascendent. 

En Jaume per a alcalde? 

Com que el Jaume es presenta per a 

alcalde? 

Interrogatives parcials 

Varietat melòdica segons el sentit pragmàtic 

Interrogatives parcials informatives 

Informació que l’interlocutor desconeix 

Qui ho ha portat, això? 

Què li diràs, a la clienta? 

Interrogatives parcials exclamatives 

Sorpresa o incredulitat. Patró ascendent-

descendent. 

Quants diners va acabar devent? 

I quan devia?  

Interrogatives parcials imperatives Què vols? 
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Des d’ordres fins a invitacions o precs. 

Patró descendent. 

Interrogatives parcials exhortatives 

Exhortar, persuadir.  

Moviments ascendents-descendents. 

I per què no veniu a la festa? 

Va, per què no veniu? 

 

• Les oracions imperatives: “Oració prototípicament marcada bàsicament per l’ús 

del mode verbal imperatiu, amb tots els trets prosòdics i gramaticals que aquest 

comporta” (Solà, 2002: 1195). 

 

Taula 5. Oracions de modalitat imperativa 

Oracions de modalitat imperativa 

Tipus d’oracions Exemples 

Ordres 

Imposició. Patró ascendent-descendent. 

Vine! 

No t’allunyis, torna! 

Precs 

Exhortació. Modulació ascendent i morendo 

descendent. 

Va, vine! 

Si us plau, vine! 

Vocatius 

Funció apel·lativa. Modulació ascendent i 

morendo descendent. 

Maria! 

Eo! Maria! 

 

2.4. La prosòdia 
 

A continuació es tractarà en més profunditat l’àmbit de la prosòdia, entesa com “un 

conjunt de fenòmens fònics que constitueixen més d’un fonema o un segment —

l’entonació, l’accentuació, el ritme, la velocitat de la parla, etc.—és per aquest motiu que 

se’ls denomina fenòmens suprasegmentals. La prosòdia compleix una funció clau en 

l’organització i la interpretació del discurs, així com la de transmetre informació emotiva, 

sociolingüística i fins i tot dialectal.” (Centro Virtual Cervantes, 2019). Martí (1985: 24) 

parla de prosòdia molt dissimuladament fent referència a l’accent de cada dialecte i al 

judici que s’estableix, “encara que les variants locals són sensibles immediatament en el 

nivell fonològico-fonètic —és l’especial “accent” allò que més fàcilment captem com a 

denúncia d’una determinada (sovint aproximada) procedència—.” 
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L’estudi de Prieto (1998) ja contemplava que la prosòdia i en concret l’entonació havien 

estat abandonades des del punt de vista de l’estudi dialectal en català i en altres llengües 

per dos obstacles clars que dificulten el seu tractament sistemàtic. En primer lloc, tal com 

explica Prieto (1998), no es poden aplicar els mateixos criteris contrastius que utilitza la 

fonologia segmental, ja que no es recorre al lèxic sinó a la semàntica i a les expressions 

pròpies les quals no són fàcils de delimitar. En segon lloc, la representació tonal encara 

no compta amb un sistema de transcripció prou globalitzat per tal de facilitar la distinció 

lingüística entre els parlants. Di Paolo & Yaeger-Dror (2011: 119) coincideix, tot i que 

explica com l’anàlisi de la freqüència fonamental —la F0
3—, la duració4 i la intensitat5 

poden evidenciar trets de la variació dialectal. 

 

No obstant això, Prieto (2010) senyalava un canvi pel que feia als estudis prosòdics, però 

no sobre la diversitat dialectal: 

 

[...] la descripció de la prosòdia era gairebé inexistent en els volums de descripció 

gramatical de la llengua. La situació actual, emperò, és ben diferent. Les últimes 

dècades han estat especialment fructíferes en l’estudi de la prosòdia de la nostra 

llengua, sobretot pel que fa a estudis centrats en la varietat oriental central. 

Tanmateix, la diversitat dialectal continua essent un dels aspectes menys explorats 

de l’estudi de la prosòdia del català (Prieto, 2010: 101). 

 

2.4.1. Fenòmens prosòdics 

 

Després d’haver observat els paràmetres teòrics sobre la prosòdia, a continuació 

s’analitzaran els fenòmens prosòdics que més caracteritzen els dialectes del català nord-

occidental. Concretament, aquest estudi prosòdic es focalitzarà en l’entonació de la 

dialectologia catalana que ens ocupa, el lleidatà i el tortosí.  Primerament, es descriuran 

els aspectes semblants entre els dialectes en qüestió i tot seguit, es presentaran les 

diferències més marcades d’ambdós.  

 

 
3 La freqüència fonamental es mesura en hertzs (Hz). 
4 La duració es mesura en milisegons (msec). 
5 La intensitat es mesura en decibels (dB). 
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2.4.1.1. Fenòmens prosòdics semblants 

 

Pel que fa a l’entonació, Borràs-Comes (2013: 103-109) explica que referent a les 

oracions de modalitat declarativa, els parlants de la variant nord-occidental coincideixen 

prosòdicament en la manera en com entonen els seus enunciats. En aquest apartat s’aniran 

comentant els patrons que generalment segueixen els parlants d’aquesta variant per 

després poder-ho comparar amb els resultats de l’anàlisi que s’ha dut a terme en aquest 

Treball de Fi de Grau6.  

 

Primerament, les oracions declaratives informatives poden ser de dos tipus, amb un accent 

tonal o amb més d’un (ex. Mandarines, la Maria menja mandarines). En el cas que només 

n’hi hagi un, aquest presenta un moviment ascendent en la síl·laba tònica i li segueix un 

moviment descendent. En canvi, si hi ha més d’un grup prosòdic, es divideix la intensitat 

entre el subjecte i el predicat oracional. De tota manera, es coneixen dos patrons, un en el 

qual l’oració acaba amb el patró descendent ja que no presenta cap tipus d’èmfasi final, i 

un l’altre patró acaba en ascendent, ja que el parlant obvia l’enunciat.   

 

Les enumeracions es representen de la mateixa manera en tot el domini lingüístic del 

català nord-occidental. És a dir, tal com explica Borràs-Comes (2013: 105), “[...] Cada 

element no terminal de l’enumeració porta associat un moviment tonal ascendent a la 

síl·laba tònica que arriba fins al final de l’element.” 

 

Les oracions de focalització contrastiva també segueixen generalment el mateix patró 

segons Borràs-Comes (2013: 106) el qual exposa que donat un context de rema i tema, 

els parlants nord-occidentals tendeixen a no alterar l’ordre dels constituents oracionals 

(ex. No, volia taronges (i no peres)) seguint un patró ascendent final. En aquest cas, la 

variant nord-occidental coincideix amb la central, el valencià i el balear. 

 

Les exclamatives, tal i com es mostra en la Taula 3, les oracions declaratives7, segueix un 

patró ascendent-descendent que caracteritza de manera general tots els parlants d’aquest 

domini lingüístic. Quant a les oracions dubitatives, aquestes poden variar segons la zona, 

 
6 Les figures de les quals es parlen en aquest apartat es poden trobar a l’Annex I. 
7 Podeu consultar-ho a la pàgina 12. 
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de tota manera, el predominant és el patró ascendent en la síl·laba tònica en posició 

nuclear, seguit d’un moviment descendent en posició posttònica que arriba sovint fins a 

un nivell mitjà (Borràs-Comes, 2013: 107). 

 

Sobre les oracions declaratives d’obvietat, aquestes presenten dos patrons diferenciats, 

segons com s’articuli l’oració. En primera instància, tal com es representa en els parlars 

de la variant central, valenciana i balear, el moviment és ascendent fins arribar a l’última 

síl·laba, en el qual hi ha una petita descendència seguida d’una ascendència lleugera. En 

segona instància, com en els precs, els moviments finals són d’ascendent a descendent.  

 

En aquest apartat també es contemplen les semblances relacionades amb les oracions de 

modalitat imperativa: ordres, precs i vocatius. Primerament, en relació amb les ordres, 

aquestes són molt similars a l’estructura tonal de les oracions declaratives informatives, 

no obstant això, el seu camp tonal és més ampli (Borràs-Comes, 2013: 121). En altres 

paraules, segueix un patró ascendent-descendent. Els precs es poden considerar trets 

prosòdics diferenciadors entre els dialectes que ocupen aquest estudi, ja que concretament 

amb la variant lleidatana s’ha trobat un patró ascendent-descendent que comparteix amb 

els parlants centrals i valencians. També s’ha trobat que en cas que el prec sigui molt més 

exhortatiu, aquest fa un patró descendent-ascendent-descendent, trobat en els parlars 

valencians i balears. Finalment, els vocatius poden ser de dos tipus, pel que si és de 

primera crida el patró és ascendent i finalitza amb un descens lleuger. I, sobre el de segona 

crida, aquest presenta un patró ascendent a causa de la síl·laba tònica però manté un to 

mitjà en posició posttònica (ex. Maria!).  

 

2.4.1.2. Fenòmens prosòdics diferenciats  

 

Les oracions de modalitat interrogativa són el tipus d’oració amb més diferències tonals 

entre el tortosí i el lleidatà (Borràs-Comes, 2013: 101-126). En aquest apartat es farà una 

breu descripció dels patrons que generalment segueixen els parlants. Primerament es 

descriuran els patrons trobats en les oracions interrogatives de caire total i en segon lloc, 

les interrogatives parcials. 
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Pel que fa a les oracions interrogatives de tipus total, les totals informatives presenten per 

una banda un patró ascendent en els parlars tortosins (ex. Teniu peres?) mentre que per 

una altra banda, els lleidatans presenten un patró descendent i normalment comencen 

l’oració amb la partícula que (ex. Que teniu peres?). Les totals confirmatòries també 

comparteixen a grans trets el patró ascendent en els parlars tortosins i el patró descendent 

en els lleidatans que, també, repeteixen la partícula que (ex. Que hi és la Maria; Hi és la 

Maria?). Sobre les oracions interrogatives totals imperatives, aquestes continuen amb els 

patrons marcats que caracteritzen els dialectes mencionats però en el cas de les zones més 

pirinenques “el patró descendent conviu amb el ascendent” (Borràs-Comes, 2013: 112). 

Les interrogatives reiteratives canvien el patró descendent en lleidatà per l’ascendent, atès 

que en aquesta interrogativa s’exclou la partícula que (ex. Les tres?; Ja són les tres?). 

Finalment, en relació amb les interrogatives de contraexpectativa i a diferència dels altres 

tipus d’oracions interrogatives totals, tant lleidatans com tortosins, en major o menor 

grau, presenten patrons ascendents (ex. Jaume per a alcalde?; En Jaume es presenta per 

alcalde?). 

 

Quant a les oracions interrogatives parcials, les parcials informatives segueixen 

generalment patrons descendents, tant en lleidatà com en tortosí. Exemples com Què li 

compraràs?; Qui ho ha portat, això? o Què li diràs, si torna? són comuns en aquest tipus 

d’oracions (Borràs-Comes, 2013: 117-119). Seguidament, les parcials exclamatives tenen 

com a patró general una pujada i una baixada tonals (ex. en mode de sorpresa, l’oració, i 

quants diners va acabar devent?). Sobre les interrogatives parcials imperatives, aquestes 

són generalment iguals pel que fa al patró, el descendent, en el domini lingüístic dels 

dialectes en qüestió (ex. Què vols?). Per finalitzar, les parcials exhortatives comparteixen 

amb les parcials informatives el patró descendent en ambdós dialectes (ex. Per què no 

veniu a la festa?) (Borràs-Comes, 2013: 120).  

 

2.5. Estudis previs  
 

Fent referència als antecedents que encapçalen el meu estudi, hi ha força bibliografia que 

fa referència als contorns entonatius que caracteritzen el tortosí i el lleidatà, ja sigui per 

separat o conjuntament (Prieto, 1998; Carrera-Sabaté et al., 2004; Fernández et al., 2006; 

Gimeno, 1991; Martínez et al., 2005). Val a dir que autors com Crespo-Sendra (2010; 

2011) també han analitzat l’entonació del valencià i s’han centrat en les oracions 
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interrogatives absolutes. Un exemple estranger podria ser Sorianello (2013) la qual es 

focalitza en les diferents variants de l’italià i la seva respectiva entonació.  

 

L’estudi realitzat per Carrera-Sabaté et al. (2004) és d’especial interès per al Treball de 

Fi de Grau que ens ocupa, ja que dins del projecte AMPER l’estudi se centra en analitzar 

la producció de frases de la modalitat oracional interrogativa, concretament, l’absoluta de 

dues participants del domini nord-occidental del català. Específicament, les participants 

elegides eren una de la zona de Lleida i l’altra de Tortosa. Carrera-Sabaté et al. (2004) es 

basen amb el projecte de Prieto (1998) en el qual mostrava com les frases interrogatives 

absolutes encapçalades per l’expletiu que presentaven patrons descendents tant en lleidatà 

com en tortosí. No obstant això, l’entonació era de final més agut en tortosí que en 

lleidatà. Carrera et al. (2004) conserven les particularitats prosòdiques i es dediquen a 

observar els valors de la freqüència fonamental de les produccions. En aquest estudi els 

resultats obtinguts han estat que a través dels estímuls, els oients han sabut identificar més 

o menys a quin subdialecte pertanyia l’estímul. En primer lloc, pel que fa als estímuls 

sense que, els de Lleida sap identificar millor les oracions lleidatanes que els tortosins. 

Tot i que val a dir que cap tortosí encerta de ple tots els estímuls de la seva variant, les 

frases tortosines són les que millor es perceben. En segon lloc, en quant a les oracions 

amb que els oients de Lleida reconeixen un altre cop millor els seus propis estímuls que 

els de Tortosa, també reconeixen millor els del tortosí. Sobre els oients de Tortosa, aquests 

encerten correctament els seus estímuls. Així doncs, es finalitza l’estudi concloent que 

els lleidatans són capaços de percebre millor els estímuls de les dues variants en respecte 

als tortosins. 

 

Finalment, per acabar aquest apartat, m’agradaria justificar la meva aportació a l’àmbit 

de recerca de la prosòdia i “el reconeixement del parlant”. En primer lloc, tal com exposo 

en l’apartat de justificació de l’interès, aquest estudi té com a objectiu conèixer la realitat 

lingüística del català nord-occidental a partir d’una anàlisi prosòdica. Aquest camp, amb 

el pas dels anys, ha anat cobrant força. Ara bé, tenint en compte els patrons tonals 

ascendents i descendents es té l’objectiu de comprovar si els parlants de la llengua 

catalana són capaços de reconèixer fragments d’àudio enregistrats per participants 

representatius de la variant nord-occidental en els quals s’exemplifiquen diferents 

oracions interrogatives, tres d’absolutes i dues de parcials.  
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Es parteix amb la premissa que per una banda, els parlants del mateix diasistema dialectal, 

el nord-occidental, sí que seran capaços de reconèixer quin és l’origen dialectal del 

parlants que estan escoltant, és a dir, si el que estan escoltant és lleidatà o si per contra, 

és tortosí. D’altra banda, tinc seriosos dubtes que els parlants del central puguin, amb la 

mateixa consistència, certificar si es tracta d’un dialecte o d’un altre.  
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3. METODOLOGIA I HIPÒTESI  
 

Per a la realització d’aquest treball s’ha fet servir una metodologia empírica amb dos 

objectius diferents, el primer comprovar si amb la meva tria de participants i localitats 

s’obté el mateix resultat o similar als estudis realitzats per Prieto & Cabré (2013) i 

concretament per Borràs-Comes (2013: 101-126). En altres paraules, si efectivament els 

parlars tortosins presenten patrons ascendents pel que fa a l’entonació de les 

interrogatives i si, en canvi, el nord-occidental apunta cap a una vessant més descendent. 

En segon lloc, s’ha optat per aquesta mateixa metodologia pel que fa a l’objectiu final de 

reconèixer el subdialecte del locutor.  

 

3.1. El qüestionari  
 

En el primer apartat de la metodologia s’ha seguit l’estudi prosòdic, concretament 

entonatiu, de les variants del dialecte nord-occidental de Prieto & Cabré (2013: 101), 

diferenciant el tortosí 8 i la resta de variants com a lleidatà o nord-occidental. En aquest 

cas, per poder dur a terme un estudi comparatiu propi, s’ha realitzat un document amb els 

tres tipus de modalitats oracionals prototípiques: declarativa, interrogativa i imperativa 

(incloent en aquesta última la vocativa).  

 

En aquest qüestionari hi ha un total de dinou oracions; sis de les quals pertanyen a la 

modalitat declarativa, la qual s’ha dividit en declaratives informatives, enumeracions, 

declaratives amb focalització contrastiva, exclamatives, dubitatives i d’obvietat. 

Seguidament, i emfatitzant-les en el marc d’aquest estudi, les interrogatives, les totals 

informatives, confirmatòries, totals imperatives, les reiteratives, contraexpectativa i les 

parcials, les quals es divideixen en parcials informatives, parcials exclamatives, parcials 

imperatives i parcials exhortatives. Per finalitzar, les oracions imperatives, tenint en 

compte tres tipus d’oracions, les ordres, els precs i els vocatius. 

 

Amb aquest qüestionari s’exposava als participants un context en el qual aquests havien 

de respondre de la manera més natural possible, ja fos correcte o no gramaticalment el 

 
8 Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, s’inclou també el Matarranya.  
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que diguessin. A més, es demanava que no canviessin la seva manera de parlar pel que fa 

a l’aspecte més fonètic.  

 

3.2. Els enquestadors 
 

Ha hagut diferents enquestadors en l’estudi prosòdic per tal que els participants no 

alteressin el seu parlar per contactes superflus amb altres dialectes. En el cas del tortosí 

els entrevistadors compartien amb els participants els trets dialectals de la zona, 

concretament, tres de les enquestadores eren provinents de Sant Carles de la Ràpita, on 

es parla el subdialecte tortosí. En el cas de realitzar l’experiment amb les comarques 

lleidatanes, l’enquestadora provenia d’Artesa de Lleida, una localitat molt pròxima de la 

zona de Lleida i amb el mateix subdialecte nord-occidental que els caracteritza.  

 

3.3. Localitats enquestades  
 

Per tal de realitzar aquest estudi, s’ha optat per enregistrar parlants de zones dialectals 

que estiguessin a l’abast de les enquestadores. Partint d’aquest context, un total de quinze 

poblacions de la variant nord-occidental han estat analitzades. Pel que fa a la variant 

lleidatana, s’han pogut enregistrar participants de Lleida (Segrià), d’Artesa de Lleida 

(Segrià), Soses (Segrià), Raïmat (Segrià), Tàrrega (Urgell), Butsènit d’Urgell (Noguera), 

Tremp (Pallars Jussà) i la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Fent referència als parlars tortosins, 

els participants eren provinents de l’Ampolla (Baix Ebre) Tortosa (Baix Ebre), Amposta 

(Montsià), Sant Carles de la Ràpita (Montsià), Alcanar (Montsià), Sant Jaume d’Enveja 

(Montsià) i Vall-de-roures (Matarranya).  

 

3.4. Participants del qüestionari  
 

En aquest estudi s’ha demanat a participants voluntaris de les comarques anteriorment 

esmentades que pronunciessin unes oracions o que contestessin a preguntes de la manera 

més natural i dialectal possible. S’han escollit un total de vint dones d’entre 20 i 26 anys 

que poguessin ser el suficientment representatives per al seu dialecte. La decisió d’escollir 

veus femenines i no masculines ha estat perquè les veus de dona són molt més clares i 

fines. Concretament, deu noies són del dialecte lleidatà i les deu restants del tortosí. 
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3.5. Etiquetatge dels parlants  
 

Per tal de seguir un patró fixe, s’ha etiquetat a les participants del qüestionari amb un 

número, d’aquesta manera, la seva identitat resta anònima.  

 

Taula 6. Etiquetatge anònim de les participants 

 Lleidatà  Tortosí 

1. Artesa de Lleida → Spk 1 1. Alcanar → Spk 8 

2. Lleida 1 → Spk 2 2. Amposta → Spk 9 

3. Lleida 2 → Spk 3 3. S. C. de la Ràpita 1 → Spk 10 

4. Lleida 3 → Spk 16 4. S. C. de la Ràpita 2 → Spk 17 

5. Raïmat → Spk 4 5. S. C. de la Ràpita 3 → Spk 20 

6. la Seu d’Urgell → Spk 5 6. l’Ampolla → Spk 14 

7. Soses → Spk 6 7. Vall-de-roures → Spk 19 

8. Butsènit → Spk 7 8. Sant Jaume d’Enveja → Spk 13 

9. Tàrrega → Spk 15 9. Tortosa 1 → Spk 11 

10. Tremp → Spk 18 10. Tortosa 2 → Spk 12 

 

3.6. Enquesta 
 

En l’enquesta s’han escollit un total de 31 àudios d’ambdós subdialectes que poguessin 

ser suficientment representatius. En aquesta enquesta s’ha demanat el gènere del 

participant, l’edat, la llengua primera, el nivell d’estudis, a més, s’ha demanat si 

l’enquestat té coneixements avançats en llenguatge. Tot seguit, en una vessant més 

sociolingüística, s’ha demanat la zona dialectal a la qual pertanyen, el municipi on van 

passar la infantesa, també d’on són els seus pares i on viuen ara. Seguidament, s’han 

presentat oracions de la modalitat oracional interrogativa; en primer lloc s’han introduït 

les interrogatives absolutes i en segon lloc les parcials, però sense fer-ne referència 

explícita dins l’enquesta. Finalment, a sota de cada àudio s’ha incorporat un vàrem amb 

diverses possibilitats: d’entre l’1 —que significa que és molt lleidatà— al 7 —molt 

tortosí—. D’aquesta manera, es pot observar quin és el grau de seguretat i certesa dels 

participants enquestats.  
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3.7. Organització de l’enquesta i possibles hipòtesis segons les 

variables  
 

Seguidament es comentaran les variables que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar 

l’enquesta i els resultats que aquests han donat. Concretament en aquest apartat es tindran 

en compte les variables dels trets lingüístics dels participants, seguides de les hipòtesis 

formulades i en segon lloc, les variables independents dels subjectes (edat, nivell 

d’estudis, dominància del català, etc.).  

 

3.7.1. Trets lingüístics presents en les produccions orals 

 

3.7.1.1. Variació segmental present en la producció 
 

Les oracions poden presentar o no variació de tipus no-suprasegmental, i aquesta podria 

permetre una atribució més ràpida de l’enunciat: foneticofonològica (timbre vocàlic de la 

/a/ àtona final de mot), morfològica nominal (atra vs. altra), morfològica verbal (ell 

presenta vs. ell presente), o lèxica (la Maria hi és vs. la Maria està). Els subjectes parlants 

de català central amb estudis superiors en lingüística podrien ser perfectament capaços 

d’atribuir-los. 

 

3.7.1.2.  Variació suprasegmental present en la producció 

 

Els subjectes parlants de català central segurament tindran molts de dubtes per assignar 

els enunciats als diferents subdialectes. L’entonació que utilitzen els diferents enunciats 

pot ser atribuïble a un determinat subdialecte d’acord amb dos criteris diferents; la 

freqüència del patró entonatiu en el subdialecte en qüestió, en el qual les hipòtesis són les 

següents: 

 

• Els oients nadius dels subdialectes es guien per l’entonació produïda, i atribueixen 

l’enunciat a un subdialecte o a l’altre d’acord amb la freqüència que té aquell patró 

entonatiu en el seu dia a dia. 
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• Els oients nadius dels subdialectes es guien per altres indicis (desconeguts, o no 

quantificats en l’estudi) per atribuir cada enunciat al subdialecte d’origen del 

parlant enregistrat, sense ser sensibles que s’hi utilitzi un patró entonatiu o altre. 

 

• Els oients nadius dels subdialectes són incapaços de seguir un patró clar a l’hora 

d’atribuir cada enunciat a un dels dos subdialectes. 

 

I, en segon lloc, per l’exclusivitat del patró entonatiu, és a dir, que només ocorri en un 

dels dos subdialectes. En aquest cas s’hauria de donar que els parlants que no són usuaris 

d’aquests patrons entonatius fossin capaços de veure’ls com estranys i, doncs, atribuir-

los a l’altre subdialecte, especialment en aquelles oracions que no continguin 

pistes/indicis segmentals9. Els oients nadius dels subdialectes haurien de tenir-ho clar, els 

oients de parlars de transició podrien ser capaços també de fer-ho bé, i els parlants de 

català central tornarien a tenir problemes per fer-ho bé. 

 

Seguidament es passarà a comentar algunes de les variables independents, les quals 

permeten classificar els subjectes en diferents grups en l’objectiu de classificar-los 

posteriorment a l’anàlisi dels resultats. En aquest cas, s’han realitzat hipòtesis sobre els 

resultats possibles segons la variable. 

 

• Edat: Els parlants més joves poden mostrar més anivellament dialectal, o menys 

experiència amb la diversitat lingüística. 

 

• Dominància en català (vs. castellà): variable originalment de l’1 al 5, que pot 

ser convertida també del 0 a l’1. Es pot utilitzar com a variable de control per 

eliminar de les anàlisis definitives els parlants més dominants del castellà. 

 

• Nivell d’estudis: Un nivell d’estudis superior pot comportar més complexitat 

d’anàlisi del llenguatge, però alhora menys contacte amb les formes més locals. 

 

 
9 La qual cosa seria complicada de controlar en una situació completament naturalística de parla espontània, 

atès que els usuaris d’aquests patrons entonatius solen ser, alhora, aquells usuaris més actius de les variants 

més locals en el pla segmental. 
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• Possessió d’estudis superiors en lingüística: Sí o no. Disposar-ne podria 

implicar més capacitat d’identificar els subdialectes originals de cada enunciat, 

especialment si aquelles oracions contenen indicis segmentals perfectament 

atribuïbles a un subdialecte o a l’altre. 

 

• Localitat on el participant ha passat la infantesa i dels pares: Determina la 

varietat lingüística nativa del participant. 

 

• Localitat de residència habitual del participant entre setmana: Determina si 

el participant està exposat de manera crítica a una varietat lingüística diversa en 

el seu dia a dia, a partir del qual se’l pot caracteritzar de migrant o desplaçat, la 

majoria dels quals ho fan cap a la zona metropolitana de Barcelona i, en menor 

mesura, cap a la de Tarragona. 

 

• Grau d’urbanita: Un major grau d’urbanita en els parlants nadius dels 

subdialectes podria implicar atrició, és a dir, un oblit determinat de la gramàtica 

de la varietat lingüística nativa.  

 

3.8. Interpretació dels gràfics 
 

L’anàlisi es compon de diagrames de caixa, també anomenats boxplots en anglès.             

Els gràfics s’ha realitzat a partir d’un interval de confiança, és a dir, un error de 

l’estimació, del 95%. Els dos valors estimats en aquesta gràfics van del 0, com més 

lleidatà sigui, a l’1, que vol dir més tortosí. Quan la barra es queda entre els valors 0,4 i 

0,6, vol dir que els enquestats han dubtat molt. Els gràfics apareixen en l’ordre que 

seguien en l’enquesta. No es pot deixar de dir que s’ha fet la mitjana amb les respostes de 

tots els participants per cada tipus de context oracional.  
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4. ANÀLISI 
 

4.1. Anàlisi prosòdica de les dades 
 

En aquest apartat s’ha tingut considerablement en compte si l’estudi realitzat amb 

participants d’entre 20 a 25 anys obté el mateix resultat o un de molt similar amb l’anàlisi 

de Borràs-Comes (2013).  A continuació, s’explicaran en detall els resultats extrets de les 

vint participants en els quals s’han pogut extreure patrons generals de les diferents 

modalitats oracionals presentades anteriorment a la metodologia10. Tal com s’observarà 

posteriorment a l’anàlisi, les corbes entonatives es representen mitjançant un gràfic 

realitzat amb el programa Praat (Boersma & Weenink, 2009). 

 

S’ha de dir que en aquesta anàlisi i per al posterior experiment de percepció, s’han 

analitzat els tres tipus de modalitats oracionals esmentades anteriorment11. No obstant 

això, les que han resultat més interessants d’estudiar i de poder comprovar la diferència 

entonativa que caracteritza els subdialectes lleidatà i tortosí són les oracions 

interrogatives. És per aquest motiu que a continuació es descriurà de manera detallada 

quines han estat les característiques trobades dels enregistraments de les oracions 

interrogatives. Les altres modalitats oracionals es podran veure detallades en els annexos 

(vegeu Annex G). En quant a les oracions interrogatives, es tindran en compte més 

paràmetres ja que són les que posteriorment es tractaran a l’experiment de percepció.  

 

De tota manera, com a punt a destacar sobre les modalitats oracionals declaratives i 

imperatives, aquestes s’ha trobat que les produccions fetes per les participants de la zona 

de Lleida com les de la variant tortosina són molt similars i comparteixen els trets descrits 

per l’autor Borràs-Comes (2013). 

 

 

 

 
10 Abans de començar amb la mostra de resultats, però, convé mencionar que s’ha decidit incloure les 

figures amb les ones de veu, el pitch, i la transcripció ortogràfica dins el cos del treball en comptes 

d’incorporar-les als annexos, atès que s’ha considerat que les figures són essencials per a entendre els 

resultats que s’expliquen. 
11 La declarativa, la interrogativa i la imperativa. 
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4.1.1. Oracions interrogatives 

 

S’han enregistrat un total de 220 oracions interrogatives. De totes aquestes, se n’han 

descartat una per enregistrament defectuós i 12 més perquè s’hi van produir modalitats 

oracionals que o bé no es corresponien amb les quals es pretenia obtenir (oracions 

declaratives Voldria saber si…, interrogatives alternatives o una cosa o una altra, 

interrogatives parcials quan se’n cercaven de totals, etc.) o bé perquè el parlant es va 

entrebancar o va mostrar signes de no haver entès bé el context fictici. 

 

D’aquestes més o menys dues-centes frases, se n’han seleccionat 48 (28 interrogatives 

totals i 20 interrogatives parcials) per utilitzar-les com a estímuls experimentals en la 

tasca de percepció. No obstant això, 17 pertanyents a contextos iguals han estat 

eliminades: les interrogatives imperatives, les interrogatives eco, les parcials informatives 

i les parcials exhortatives. El motiu pel qual s’ha fet aquest recull és perquè es va 

pretendre aconseguir un nombre total de frases raonable, per tal que els subjectes 

experimentals no es fatiguessin en excés i això provoqués que acabessin abandonant la 

tasca. La selecció d’aquestes 31 oracions finals es va fer pensant amb els criteris següents: 

 

• Incloure diferents contextos comunicatius que oferissin suficient variació entre els 

dos subdialectes i alhora no repetir contextos que haguessin funcionat similarment 

a uns altres.  

• Triar aquells àudios que incloguessin molt poques pistes segmentals, lèxiques  o 

morfosintàctiques que permetessin una identificació fàcil del subdialecte. 

• Cercar els enregistraments amb més qualitat de l’enregistrament. 

• Procurar obtenir, en la mesura del possible, un equilibri entre la freqüència en què 

havien estat trobats els patrons entonatius en els dos subdialectes i la presència de 

patrons que han estat trobats en exclusivitat en cadascun d’ells.  

 

A continuació es farà una descripció més detallada de les oracions que han estat 

seleccionades per a l’experiment de percepció, descrivint a més, quin és el patró entonatiu 

de les diferents mostres. 

 

En primer lloc, tal com s’ha mencionat anteriorment, s’han elegit tres tipus d’oracions 

interrogatives totals absolutes, les informatives ((Que) teniu mandarines?), les 
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confirmatòries ((Que) està la Maria?) i les de contraexpectativa ((En) Joan se presenta 

d’alcalde?). A continuació es farà esment dels patrons que s’han anat trobant en aquestes 

oracions.   

 

Pel que fa a les oracions informatives, s’han enregistrat un total de vuit oracions, quatre 

de les quals no contenen un que expletiu i segueixen un patró ascendent (Teniu 

mandarines?). En aquest cas, dues participants eren del subdialecte lleidatà i les dues 

restants del tortosí. També s’han enregistrat amb el que dues oracions descendents, 

prototípiques del parlar lleidatà (Que teniu mandarines?). Seguidament, s’ha trobat una 

oració ascendent amb el que que forma part de la variant tortosina i, finalment, una de 

descendent amb el que a principi d’oració amb un final ascendent de les variants 

lleidatanes.  

 

Figura 2.  Oració Que teniu mandarines? produïda per una parlant d’Artesa de Lleida, de patró 

descendent 

 

Figura 3. Oració Teniu mandarines? produïda per una parlant de Tortosa, de patró ascendent 
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En quant a les interrogatives confirmatòries, s’han trobat dos patrons diferenciats, per una 

banda hi ha les interrogatives enregistrades pels parlants de Lleida, una amb el que 

expletiu (Que està la Maria? / Que hi és, la Maria?) i l’altra sense (Està la Maria?), tot 

i que ambdues comparteixen el patró descendent tan característic de la variant en qüestió. 

D’altra banda, n’hi ha dues més en tortosí, ambdues ascendents, però una amb el que i 

l’altra sense. En el cas del tortosí, cal mencionar que hi ha enregistraments en els quals 

Maria no va acompanyat de l’article definit la.  

 

 

Figura 4. Oració Està Maria? produïda per una parlant d’Amposta, de patró ascendent sense 

que expletiu 

 

 

 Figura 5. Oració Qui hi ha la Maria? produïda per una parlant de Tremp, de patró descendent amb 

que expletiu 
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Sobre les oracions interrogatives de contraexpectativa, s’han seleccionat vuit oracions en 

les quals hi ha cinc interrogatives ascendents sense que, totes elles de la variant tortosina, 

com és prototípic i menys una de lleidatana. Es troba una clara oració de patró descendent 

amb que del subdialecte lleidatà, una de circumflexa sense que i una altra amb que i final 

circumflex però de vessant ascendent, també de la variant lleidatana.  

 

 

Figura 6. Oració Joan, se presenta per a alcalde? produïda per una parlant de Sant Jaume 

d’Enveja, de patró ascendent 

 

 

Figura 7. Oració Que el Joan es presenta d’alcalde? produïda per una parlant de Butsènit 

d’Urgell, de patró ascendent i final circumflex descendent 
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Figura 8. Oració Com, Com, Que el Joan es presenta d’alcalde? produïda per una parlant de 

Tremps, de patró descendent i amb que expletiu 

 

En segon lloc, s’han elegit dos tipus d’oracions interrogatives parcials: les informatives i 

les exclamatives.  

 

En relació amb les informatives (Què li diràs, a la clienta?), se n’han seleccionat sis, dues 

de les quals presenten un nucli elevat, tant en tortosí com en lleidatà, dues més amb nucli 

alt —també una lleidatana i una tortosina—, una amb un nucli baix, de la variant 

lleidatana i, finalment, una de nucli baix-ascendent pertanyent al tortosí.  

 

 

Figura 9. Oració I l’altra xica què, després? produïda per una parlant de Sant Jaume d’Enveja, de nucli 

baix-ascendent 
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Figura 10. Oració Què li diràs, a la clienta? produïda per una parlant de Sant Carles de la Ràpita, de 

nucli elevat i patró descendent 

 

Sis interrogatives parcials exclamatives s’han elegit per a l’experiment de percepció, en 

aquest cas s’han trobat diferents patrons. Primerament, dues ascendents, una lleidatana i 

una tortosina, una d’aquesta última baix-ascendent, una lleidatana de nucli baix i una de 

nucli alt. Finalment, una tortosina de nucli elevat (Quant va acabar devent?).  

 

 

Figura 11. Oració Quants diners li devies al banc? produïda per una parlant d’Artesa de Lleida, 

de patró ascendent 
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Figura 12. Oració Però quants diners havies de pagar? produïda per una parlant de Tremp, de nucli 

alt i patró descendent 

 

4.2. Anàlisi dels resultats de l’enquesta 
 

En aquest apartat es comentaran els resultats de les variables de l’enquesta prèviament 

tractades a la metodologia. Abans de començar, cal mencionar que es preveia aconseguir 

al voltant d’uns 150 participants, no obstant això, hi ha hagut un total de 340 enquestats, 

la qual cosa proporciona que l’anàlisi i, en conseqüència, la discussió, siguin molt més 

reals així com representatives de la població de catalanoparlants. 

 

4.2.1. Resultats segons el gènere i edat 
 

L’enquesta ha seguit una prominència molt marcada pel gran nombre de dones que l’han 

contestat. Concretament, un 74% s’ha definit com a dona, un 24% home i finalment, amb 

una resposta gairebé nul·la, tres persones han marcat l’opció del gènere “no binari”.  

 

Com en l’enquesta es demanava l’edat exacta dels participants, s’ha hagut de fer un gràfic 

només amb l’any del seu naixement per tal de saber-ne la moda. En aquest s’ha pogut 

comprovar que hi ha dos grups predominants, primerament, al grup de la gent jove, que 

es trobaria entre els anys 1990 al 2000, i la gent de segona edat que varia entre els anys 

1965 al 1970. Les edats, ja que el grup del tortosí s’ha dividit en dos subgrups, s’han 

recollit en dos grups, per una banda els joves que giren entre els 14 i els 39 anys i els 

grans, que engloben l’edat dels 40 fins als 70 anys. 
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Gràfic  1. Any de naixement dels participants enquestats 

 

4.2.2. Resultats segons la primera llengua 

 

A l’enquesta es va donar l’opció de posar de l’1, si el participant parlava més castellà amb 

el seu nucli familiar, al 5, si per contra, parlava predominantment el català. En els resultats 

es pot veure un patró molt destacat, el 83% utilitza el català com a llengua de comunicació 

amb la família mentre que només un 3% utilitza el castellà. La resta ha anat fluctuant 

entre les altres variables, tot i que ha predominat l’ús del català per sobre del castellà.  

 

4.2.3. Resultats segons el nivell d’estudis 
 

En quant als resultats dels estudis cursats pels enquestats, aquests són força iguals. 

Predomina el nombre de participants amb un grau universitari ja finalitzat, seguit per 

aquells que encara l’estan cursant. Els enquestats que estan cursant batxillerat o cicles     

—o que ja l’han cursat— és igual a aquells que tenen un màster, un postgrau o un doctorat     

—o que l’estan cursant—. Finalment, com a nombre gens representatiu en l’estudi que 

ens ocupa, només dues persones no tenen cap tipus d’estudis reglats.  
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Gràfic  2. Nivell d’estudis dels participants de l’enquesta 

 

4.2.4. Resultats segons estudis relacionats amb el llenguatge (filologia, 

traducció, lingüística) 
 

Les xifres dels usuaris enquestats són desiguals, tal com s’esperava, l’enquesta l’han 

contestat participants que no tenen coneixements avançats sobre el llenguatge. Així 

doncs, les xifres mostren que més d’una tercera part (76%) són usuaris d’altres àmbits i 

que només un 23% han cursat estudis relacionats amb el llenguatge. Pel que s’ha pogut 

comprovar, la diferència d’àmbits no ha segut rellevant en aquest estudi, ja que els 

resultats no han variat.  

 

4.2.5. Resultats segons el municipi  

 

L’enquesta compta de tres preguntes relacionades amb el municipi dels participants, on 

van passar la seva infantesa, on la van passar els seus pares i on viuen els participants 

actualment. Amb aquestes preguntes es pot saber quina és la variant dialectal que els 

representa, si han rebut alguna influència d’altres dialectes pels seus pares i si actualment 

conviuen a algun lloc on n’hi hagi d’altres.  

 

D’acord amb els resultats, s’han creat diferents grups que en la discussió es comentarà 

quines han estat les seves respostes amb relació amb les oracions, quina ha estat la seva 

actuació i si hi ha diferències notables entre ells. Així doncs, aquests són els grups que 

s’han pogut extreure: 
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• Tortosí: No s’ha mogut de la zona del Delta de l’Ebre i del Baix Ebre. A més, 

s’ha fet una diferència entre els que són d’una franja d’edat més gran i més jove. 

• Tortosí desplaçat: Va passar la seva infantesa a un lloc però ara es troba 

majoritàriament a Barcelona, per treball o estudis. 

• El Patxetí12: Tant aquells que no s’han mogut mai de la seva zona com els que 

s’han desplaçat. 

• Lleidatà: Tant aquells que no s’han mogut mai de la zona de la província de 

Lleida com els que s’han desplaçat13. 

• Central: Majoritàriament, aquells que provenen de Tarragona, Barcelona i 

Girona (i els seus voltants). 

• Altres: Participants que provenen de les illes Balears i València. 

 

4.2.6. Resultats segons el nivell d’urbanita de l’enquestat 
 

En aquest apartat s’ha volgut fer una pregunta més de la vessant sociolingüística per veure 

quin és el grau d’urbanitat dels enquestats. Com es pot veure en el gràfic, la majoria no 

té contacte amb la ciutat perquè treballa i viu al seu poble de sempre. Va seguit d’aquells 

participants (17%) que viuen per motius laborals o acadèmics a la ciutat però tornen al 

seu poble molt sovint. Aquesta xifra va seguida d’aquells o que bé tornen un cop al mes 

o aquells que es desplacen diàriament. A continuació, també mot renyit, es troben aquells 

participants que només tornen al seu poble per festius i els que sempre han viscut a la 

ciutat i que, per tant, no tenen un “poble”.  

 
12 Gentilici atribuït a la gent de la Ribera d’Ebre i voltants. 
13 Tant el grup del lleidatà com del patxetí no tenien suficients participants com per fer dos grups (els 

desplaçats i els que no s’han mogut) prou representatius com era el cas del tortosí. 
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Gràfic  3. Grau d’urbanitat dels enquestats14 

 

4.2.7. Resultats segons els contextos oracionals 

 

A continuació, després d’haver comentat els resultats de la part de l’enquesta més 

sociolingüística, es disposarà a entrar en matèria i veure quins han estat els resultats 

dividits per grups i etiquetats a partir de l’entonació dels diferents contextos a través de 

Cat_ToBi de les modalitats oracionals interrogatives. [Per a veure quins han estat els 

resultats globals per cada oració que es presentava a l’enquesta, vegeu l’Annex F]. 

 

4.2.7.1. L’anotació prosòdica Cat_ToBi 

 

En aquest estudi, s’han anotat els enregistraments i els gràfics a través d’un sistema de 

transcripció dels patrons entonatius i d’altres aspectes relacionats amb la prosòdia anglesa 

que n’anomena ToBi (Beckman & Ayers, 1994). El Grup d’Estudi de Prosòdia n’ha 

elaborat un que s’anomena “The Catalan ToBi labeling scheme” o Cat_ToBi que realitza 

la mateixa funció però en anotació prosòdica del català (Aguilar et al., 2009-2019).  

 

En aquesta anàlisi es nombraran els diferents accents entonatius i configuracions nuclears 

que apareixen en els diferents contextos de les oracions interrogatives, totals i parcials. 

Per tant, atès que seran aquests els símbols que apareixeran als gràfics, s’ha considerat 

 
14 Les dues respostes que queden tallades pel gràfic són aquestes: 

Lila: Visc generalment a la ciutat, i pràcticament només torno al poble quan són festes, a l'estiu o pel Nadal. 

Blau clar: Sempre he viscut en una zona metropolitana, i no sé si hi ha cap localitat a qui pugui identificar 

com "el meu poble". 
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indispensable fer una taula explicativa amb els patrons que representen aquests símbols 

en relació amb les oracions enregistrades del lleidatà i el tortosí. 

 

Taula 7. Anotació Cat_ToBi de les interrogatives totals i parcials 

Anotació de les oracions interrogatives que es presentaran a l’anàlisi 

Totals 

Ascendent amb o sense que  L* H% 

Descendent amb que  (¡)H+L* L% 

Descendent amb que amb final ascendent  (¡)H+L* H% 

Alt-ascendent sense que  L+H* H% 

Circumflexa sense que  L+(¡)H* L% 

Ascendent amb final circumflex amb que  L+H* HL% 

Parcials 

Amb nucli elevat, i descendent ¡H* L% 

Amb nucli alt, i descendent H* L% 

Amb nucli baix, i descendent L* L% 

Ascendent L* H% 

Baix-ascendent L* !H% 

 

Tot seguit es presentaran els contextos de les oracions interrogatives absolutes i després 

les parcials. D’aquesta manera es podrà veure si els parlants han tingut més dubtes a l’hora 

d’escollir el parlant en oracions absolutes o parcials. 

 

Primerament, es presenta el context en el quals les parlants havien produït dos tipus 

d’oracions; Que teniu mandarines? o Teniu mandarines?. En les oracions interrogatives 

totals informatives s’han enregistrat tres tipus d’entonacions, la H+L* H% lligada a les 

oracions descendents prototípiques de subdialecte lleidatà, el H+L*L%, també de patró 

descendent, i el L*H%, relacionat amb el parlar tortosí i de patró ascendent. Tal com es 

pot veure al Gràfic 415, l’actuació dels tres grups de tortosins és pràcticament la mateixa, 

han relacionat l’entonació més descendent als parlars lleidatans i la més ascendent als 

tortosins. Pel que fa a l’etiquetatge entonatiu de H+L*L% (descendent), tots els grups 

 
15 Convé recordar que com més baix sigui el resultat és lleidatà i com més alt, tortosí. S’ha fet com a que 0 

és lleidatà i 1 és tortosí. 
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tenen dubtes. Aquest patró es repeteix entre la majoria dels grups. Caldria mencionar que 

el grup dels lleidatans fan alguna cosa estranya, ja que relacionen la seva entonació 

prototípica (H+L* H%) als tortosins, mentre que són els únics que associen l’entonació 

ascendent com a més lleidatana que tortosina.  

 

Gràfic  4. Resultat total de les oracions interrogatives totals informatives 

 

En aquest context, s’han registrat els mateixos tipus d’accents entonatius que en les 

interrogatives informatives dos d’ascendents (H+L*H% i L*H%) i un de descendent 

(H+L*L%). Les oracions que les participants van dir van ser Que està la Maria?, Que hi 

és la Maria? Està Maria?, és a dir, en aquests casos no només es jugava amb l’entonació, 

sinó que els enquestats podien d’alguna manera, guiar-se pels indicis no-suprasegmentals. 

Els resultats esperats, doncs, eren més o menys els representats al Gràfic 5. En altres 

paraules, tots els grups, inclosos els centrals, han sabut diferenciar de la resta l’accent 

entonatiu lligat al tortosí (L*H%). Els tortosins de totes les edats i els desplaçats han 

pogut veure que els altres dos accents enregistrats no són de la seva variant, cosa que 

també han fet molt bé les altres combinacions i el patxetí. El cas del lleidatà continua sent 

una mica confús, pel que es veu al gràfic, l’accent entonatiu que més els representa 

l’associen abans al tortosí que al seu propi subdialecte. Els parlants de la variant central 

no acaben de veure clar quin és el subdialecte que estan escoltant, no obstant això, hi ha 

una lleugera tendència a associar el H+L* H% al lleidatà i L* H% al tortosí. Pel que fa al 

H+L* L%, tots els grups l’han sabut identificar com a lleidatà.  
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Gràfic  5. Resultat total de les oracions interrogatives totals confirmatòries 

 

Per acabar el bloc de les interrogatives parcials absolutes, el context que ens ocupa és el 

de les interrogatives de contraexpectativa en el qual el parlant havia de mostrar sorpresa 

i incredulitat al veure que el seu amic es presentava per alcalde. Les respostes van ser 

Joan, per alcalde? En Joan se presenta per alcalde?. El Gràfic 6 presenta quin ha estat 

el resultat dels enquestats. Per una banda, com a més destacable, el L* H% associat als 

tortosins s’ha sabut diferenciar molt bé de la resta, en qualsevol dels grups dialectals. Es 

pot veure com els centrals tenen més dubtes que els altres grups però que de tota manera, 

el situen més cap al tortosí que cap al lleidatà. Els altres accents entonatius, L+H* HL% 

(ascendent amb final circumflex amb que), L+¡H*L% (circumflexa sense que 

descendent) i el H+L*L% (descendent amb que), que representen el lleidatà en aquest 

context, han estat encertats per tots els participants. Caldria destacar per sobre dels altres 

grups que els tortosins joves que estan en contacte amb altres dialectes, és a dir, els 

desplaçats, han fet la millor actuació pel que fa al reconeixement del dialecte. 
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Gràfic  6. Resultat total de les oracions interrogatives de contraexpectativa 

 

Els contextos que venen a continuació ja formen part de les oracions interrogatives 

parcials, concretament es comentaran els resultats de les parcials informatives en primer 

lloc i per finalitzar, les exclamatives.  

 

En el Gràfic 7 es poden veure quins han estat els resultats dels diferents grups dialectals 

pel que fa al context de l’oració interrogativa parcial informativa Què li diràs, Què li diràs 

a la clienta? Què li diràs si torna (al carter), I l’altra xica, què, després?. En aquest, 

s’han enregistrat quatre tipus d’accents entonatius diferents, dos associats a la producció 

de les parlants lleidatanes (L* L% i H* L%) i dos més de les tortosines (¡H*L% i L*!H%). 

En quant a la producció de L* L%, enregistrada com a lleidatana, no ha estat exitosa entre 

els enquestats, ja que aquests han tingut molts dubtes, com es pot veure al gràfic, els 

valors giren al voltant del 0,4 i el 0,6. L’accent tonal H* L% ha seguit globalment el 

mateix patró de percepció entre els enquestats, la majoria ha dubtat molt. En aquest cas, 

els lleidatans han estat els únics en inclinar-se cap a la seva variant.  

 

Els accents entonatius que han estat enregistrats com a tortosins han seguit dos patrons 

clarament diferenciats. En primer lloc, el ¡H* L% només l’han encertat els tortosins grans 

i els lleidatans mentre que el L* !H% (ascendent) ha estat encertat per tots els grups 

dialectals. Val a dir que en un dels casos del tortosí, potser el més clar, ha hagut indicis 

dialectals, perquè la parlant de Sant Jaume d’Enveja ha dit xica16, la qual cosa pot haver 

 
16 Noia en català central. 
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fet pensar als tortosins que era del seu dialecte i als lleidatans que no ho era. De fet, els 

centrals, els patxetins i les altres combinacions dialectals també l’han interpretat 

adequadament.  

 

 

Gràfic  7. Resultat total de les oracions interrogatives parcials informatives 

 

La interrogativa parcial exclamativa presenta cinc tipus d’accents entonatius diferents 

(veure el Gràfic 8), els dos primers que representen al lleidatà (L* L% i H* L%) i els tres 

últims que han estat trobats a la variant tortosina (L* H%, ¡H* L% i L* !H%). Els dos 

accents entonatius més propis del lleidatà han estat relacionats com a tals, puntualitzant 

que els tortosins d’edat més avançada han estat els que més han dubtat pel que fa al 

contorn entonatiu de L* L%. El grup dels lleidatans, per contra, ha estat el qui més clar 

ha vist que es tractava de la seva variant i no de la tortosina. Per un altre costat, l’accent 

H* L% l’han sabut identificar molt clarament els tortosins joves i els desplaçats, seguits 

dels lleidatans.  

 

Pel que fa als accents enregistrats per les parlants tortosines, l’accent ¡H* L% i L* !H% 

han estat ben interpretats pels participants, sobretot pel grup dels lleidatans (veure el 

Gràfic 8). Els patxetins i els tortosins joves desplaçats han vist de manera clara quin era 

el dialecte de l’accent L*!H% però s’han mantingut més indecisos, igual que els altres 

grups menys el lleidatà, en quant a la designació de l’accent ¡H* L%. De tota manera, cal 

tenir en compte que tots els grups l’han associat més al tortosí que al lleidatà, la qual cosa 

és positiva. 
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Gràfic  8. Resultat total de les oracions interrogatives parcials exclamatives 
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5. DISCUSSIÓ 
 

5.1. Discussió comparativa de les dades prosòdiques 
 

En aquest apartat s’ha optat per comparar entre les dades que aquest estudi ha obtingut en 

relació a les oracions interrogatives absolutes i parcials que s’han elegit per a l’estudi de 

percepció. Com s’ha comentat en la metodologia, les oracions que s’han enregistrat 

pertanyien als mateixos contextos que els de l’estudi de Prieto & Cabré (2013: 101-126), 

per tant, s’espera que els contorns entonatius d’aquesta anàlisi prosòdica dels subdialectes 

lleidatà i tortosí siguin semblants o iguals als de Prieto & Cabré (2013).  

 

5.1.1. Interrogatives totals informatives 

 

A l’anàlisi que Borràs-Comes (2013: 101-126) va realitzar, els contorns dels subdialectes 

que es tracten en l’estudi eren molt clars en quant a les oracions totals informatives. Hi 

havia dos patrons, un per al lleidatà, el qual era descendent i un altre de totalment diferent 

per al tortosí, el qual era ascendent. El context era el mateix en ambdós estudis, entrar a 

una fruiteria i preguntar si tenien mandarines. En el meu estudi també es troben aquests 

patrons, de fet, els tortosins només produeixen oracions de tipus ascendent però els 

lleidatans pronuncien tant oracions amb final ascendent com descendent. També cal 

comentar que en molts dels casos les parlants introduïen l’oració amb un que expletiu tot 

i que aquest no ha ocasionat que l’entonació canviï ni que es produeixi un patró 

descendent en comptes d’un ascendent. És veritat però, que en molts contextos que 

apareix el que, el final és descendent però només en el cas del lleidatà.  

 

5.1.2. Interrogatives confirmatòries  

 

En el cas de les interrogatives confirmatòries, ambdós resultats dels estudis són molt 

semblants, ja que molts cops apareixen oracions encapçalades per l’expletiu que (vegeu 

Borràs-Comes, 2013). En quant als lleidatans, les dues produccions seleccionades 

segueixen el patró descendent descrit per Borràs-Comes (2013) i en relació amb el tortosí, 

n’hi ha una de seleccionada amb l’expletiu i una altra sense, ambdues però amb patró 

ascendent, igual com marca l’estudi. L’única diferencia és que alguns dels contextos amb 

els quals es trobava Borràs-Comes eren que els parlants feien una dislocació a la dreta 
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(ex. Que hi és ja, la Maria?/Ha arribat ja, la Maria?). S’han trobat casos, també, que 

utilitzen en verb estar i no el ser per fer referència a si la persona és a casa. Com a marques 

dialectals, molts parlants del subdialecte tortosí han optat per treure l’article definit 

femení (la) per acompanyar el nom propi (Maria).  

 

5.1.3. Interrogatives de contraexpectativa  

 

Borràs-Comes (2013) comentava que en aquest context la major part dels seus parlants 

no havien utilitzat l’expletiu que i en la selecció d’oracions d’aquest estudi només dues 

han fet servir l’expletiu que, és a dir, que els resultats són molt similars. Val a dir que les 

oracions amb menys expletius han estat les tortosines i totes aquestes de patró ascendent. 

Tal com apunten, també s’han recollit oracions de patró descendent però només en el cas 

de les parlants lleidatanes i encapçalada per l’expletiu. Els enregistraments seleccionats 

també presenten una oració circumflexa sense el que i una altra de vessant ascendent però 

amb final circumflex. Tal com enunciava Borràs-Comes (2013), hi ha patrons ascendents 

que s’allarguen fins al final de l’enunciat.  

 

5.1.4. Interrogatives parcials informatives 

 

En relació amb les oracions interrogatives parcials informatives, en l’estudi de Borràs-

Comes (2013) es van seleccionar tres contextos diferents en els quals es formulava una 

preguntada de forma imparcial. En el meu estudi primerament s’havia demanat tres 

oracions diferents però per a l’experiment de percepció només se’n va presentar una: Què 

li diràs, a la clienta? Es partirà d’aquest context per a discutir-ne els resultats.  

 

L’entonació d’aquestes oracions mostren en l’estudi de Borràs-Comes (2013) que s’arriba 

a un to alt seguit d’un moviment descendent. En els enregistraments de les parlants que 

es presenten al meu estudi hi ha una mica de diversitat, si bé és cert que de sis oracions 

seleccionades dues tenen el nucli elevat i dues més el nucli alt —tant lleidatanes com 

tortosines—, també hi ha enregistraments de nucli baix en tortosí i de nucli baix-

ascendent en tortosí. 
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5.1.5. Interrogatives parcials exclamatives  

 

En comparació amb l’estudi de Borràs-Comes (2013), les oracions enregistrades per mi 

han seguit patrons diferenciats entre ells. En altres paraules, de sis oracions que hi ha 

seleccionades, dues són ascendents i una altra tot i tindre un to baix també és ascendent. 

Pel que fa al nucli, un és baix però els altres dos són alts, tal com apunta l’estudi de 

Borràs-Comes (2013). 

 

5.2. Discussió dels resultats de l’enquesta 
 

D’acord amb els resultats obtinguts, es poden afirmar una sèrie de paràmetres; En primer 

lloc, que les oracions enregistrades per parlants tortosines estan molt més ben 

interpretades globalment que les lleidatanes. De fet, els propis lleidatans tenen alguns 

cops problemes a l’hora de definir si el parlar que estan escoltant és de la seva varietat. 

En diverses ocasions, sobretot en el cas de les oracions interrogatives totals, han estat ells 

els únics en titllar com a tortosí entonacions que són pròpies de la seva variant. En segon 

lloc, els tortosins (incloent els tres grups de l’anàlisi) són el grup que millor sap identificar 

la seva variant i, alhora, discriminar els parlars lleidatans.  

 

Aquestes dades no són d’estranyar ja que l’estudi de Carrera et al. (2004) obtenia resultats 

semblants pel que fa a enregistraments de la variant lleidatana i tortosina que reproduïen 

a tortosins i lleidatans i aquests n’havien d’identificar el parlant a través d’estímuls. En 

aquest estudi es conclou que “Es percep millor el tortosí que el lleidatà. [...] Els tortosins 

també perceben millor les frases del seu propi subdialecte.” (2004: 172).  Aquest estudi, 

a més, exemplifica amb dades empíriques que els oients de Lleida reconeixen millor els 

estímuls de l’altra variant dialectal, el tortosí que els seus propis. Com s’ha pogut veure 

en l’anàlisi prèvia, efectivament els lleidatans identifiquen abans el tortosí que el seu 

subdialecte.  

 

En canvi, els tortosins generalment associen el seu parlar millor respecte els altres grups 

de l’estudi que ens ocupa. Aquest resultat es podia relacionar  amb una de les conclusions 

de l’estudi de Carrera et al. (2004: 176) ja que diu, “la percepció de tots dos tipus 

d’interrogatives en cada subdialecte ratifica les diferències en la forma melòdica de cada 
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tipus d’interrogativa i fa palès que les interrogatives del tortosí presenten un patró 

ascendent que es percep millor que el del lleidatà.” 

 

A l’anàlisi dels resultats de l’enquesta, es fa també palesa una hipòtesi prèviament 

formulada sobre els parlants categoritzats com a centrals. Es deduïa que aquests no 

tindrien tan de coneixement sobre les variants i que, per tant, no sabrien identificar tan bé 

com altres parlants quina era la variant que estaven escoltant. Efectivament, tal com es 

mostra en els gràfics, el grup dels centrals es manté entre els valors de 0,4 – 0,6, la qual 

cosa indica que aquest grup ha dubtat molt a l’hora de determinar quina ha estat la variant 

escoltada en cada context.  
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6. CONCLUSIONS 
 

La prosòdia, i més específicament, la lligada al camp de la dialectologia catalana és una 

disciplina dins el camp de la lingüística en què hi manca encara molta recerca. El català 

nord-occidental ha estat deixat de banda pels estudiosos, els quals han decidit investigar 

més detalladament el dialecte central. Així doncs, amb aquest estudi s’ha permès donar 

el protagonisme a l’entonació dels subdialectes lleidatà i tortosí, concretament, a les 

oracions interrogatives absolutes i parcials i s’ha pogut investigar en la prosòdia dialectal 

i el reconeixement del parlant. 

 

A mode de conclusió s’ha determinat que pel que fa a la primera anàlisi, les oracions 

interrogatives dels subdialectes lleidatà i tortosí segueixen, en gran part, dos patrons. La 

major part de les oracions enregistrades en lleidatà segueixen un patró descendent mentre 

que els parlants del tortosí produeixen amb més freqüència oracions de patró ascendent. 

Ara bé, s’han enregistrat altres tipus de produccions diferents a les explicades per Borràs-

Comes (2013), la qual cosa indica que les oracions poden variar segons l’entonació que 

el parlant li doni i que no forçosament han de produir els lleidatans entonacions de patró 

descendent ni els tortosins d’ascendents.  De fet, caldria fer mostres més grans de parlants 

representatius de tots els indrets descrits per poder generalitzar els patrons exactes que hi 

apareixen.  

 

En quant als resultats de la segona anàlisi, s’ha pogut demostrar que a partir de la prosòdia 

els enquestats van poder identificar quina era la variant dialectal del nord-occidental que 

estaven escoltant. Ara bé, els tortosins, tenint en compte les divisions de grup, van ser els 

parlants que millor van poder identificar el subdialecte que s’estava reproduint en cada 

moment. Els lleidatans, en canvi, tenien problemes a l’hora d’identificar la seva pròpia 

variant, mentre que eren mitjanament capaços de discernir la variant tortosina de la seva. 

S’ha de tenir present que les parlants escollides eren considerades representatives del 

subdialecte, i que, per tant, s’esperava que en l’estudi hi haguessin indicis que 

s’escapaven de l’objectiu únic d’analitzar i comprovar si amb la prosòdia, i concretament 

l’entonació, es podia reconèixer el subdialecte en qüestió. En altres paraules, el 

reconeixement d’un subdialecte no es pot dur a terme només amb prosòdia, perquè 

sempre hi haurà elements dialectals que afavoreixen en el reconeixement específic d’una 

variant.  
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Per tal de finalitzar les conclusions m’agradaria comentar quines han estat les limitacions 

a l’hora de realitzar aquest Treball de Fi de Grau i també quines podrien ser les futures 

línies d’investigació del mateix.  

 

En primer lloc, en aquest estudi s’ha optat per recollir els enregistraments de parlants 

d’entre 20 i 26 anys perquè són el perfil de participant que més accessible en el moment 

de la pressa de dades, no obstant això, per tal que les participants siguin més 

representatives de la variant, haurien de cobrir la franja d’edat d’entre els 25 als 55 anys 

—i que encara tinguin una veu nítida—. En segon lloc, per les limitades de temps, s’han 

elegit deu participants de cada subdialecte però idealment, hauria d’haver més parlants de 

cada zona per poder fer generalitzacions més representatives en quant a la població. Així 

doncs, s’ha de tenir en compte que els resultats extrets i discutits són una població 

representativa de la mostra de participants. En darrer lloc, l’enquesta idealment hauria de 

comptar amb un nombre equiparable en cadascun dels grup, però pels contactes dels quals 

disposo, la població amb més representativitat és la de les zones del Baix Ebre i el 

Montsià, mentre que la de Lleida és més escassa i no ha permès fer subdivisions.  

 

En un futur aquest treball es podria focalitzar en les oracions interrogatives absolutes, les 

quals són les que marquen més clarament els patrons ascendents i descendents. Com s’ha 

pogut observar, dins la mostra de dades que s’han recopilat en aquest treball, es pot 

reconèixer a través de la prosòdia l’origen del parlant. Per a una línia futura, cap a una 

vessant més sociolingüística, seria molt interessant investigar si amb la prosòdia i el 

rerefons cultural de cada parlant, és a dir, el seu estatus social, es poden discernir més 

fàcilment els dialectes. 
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ANNEXOS 

 

Annex A. Figures del Marc teòric 
 

Figures que contextualitzen la divisió dialectal del català. 

 

 

Figura 1.  Divisió de Barnils (1919) 

  

 

Figura 2.  Divisió de Badia (1951) 
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Annex B.  Qüestionari  
 

1. Oracions declaratives 

 

1.1. Declaratives informatives → Has de dir en to neutre aquesta paraula i 

seguidament aquesta oració:  

- Mandarines  

- La Maria menja mandarines 

1.2. Enumeracions → Has de fer una enumeració: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, 

divendres, dissabte i diumenge. 

1.3. Declaratives amb focalització contrastiva → He anat a buscar peres però el que 

tu volies eren taronges i em repliques.  

Si et pregunto, volies peres, no? Quina és la teva resposta? 

1.4. Exclamatives → Porto un pastís que fa molt bona olor. Has de mostrar el teu 

entusiasme al sentir l’oloreta. (Ex. Mare! Quina bona olor!) 

1.5. Declaratives dubitatives → Mostres dubtes sobre si a la Maria li agradarà el regal 

que li has fet. 

1.6. Declaratives d’obvietat → He dit alguna cosa que les dues coneixem i mostres 

la teva insistència. He vist el gos d’en Joan i pregunto si aquell és el gos d’en Joan (Ex. 

Si, dona, del Joan!) 

 

2. Interrogatives  

 

2.1. Interrogatives totals informatives → Entres a una fruitera i preguntes si tenen 

mandarines.  

2.2. Interrogatives confirmatòries → Truques a casa la Maria i contesta la seva mare, 

li preguntes si la Maria hi és.  

2.3. Interrogatives totals imperatives → Ets a la biblioteca i hi ha un grup de noies 

parlant, vols estudiar i les manes callar, com ho preguntes/demanes? 

2.4. Interrogatives eco (reiteratives) → S’ha de repetir la informació, em preguntes 

quina hora és i jo et dic que són les tres. Si ho has de tornar a dir, com ho repeteixes? 
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2.5. Interrogatives de contraexpectativa → Acabes de sentir que el Joan, el teu amic, 

es presenta per alcalde, i molt estranyada i sorpresa, ho tornes a preguntar. 

2.6. Interrogatives parcials  

2.6.1. Interrogatives parcials informatives (tres preguntes) 

• Demanes a la teva amiga què li regalarà (per a l’aniversari) a la seva parella. 

• Demanes a la teva germana qui ha portat el paquet que hi ha a l’entrada. 

• Has d’imaginar un cas en què una dependenta d’una botiga ven un producte que 

estava reservat per a una altra persona. Li preguntes què li dirà a la clienta. (Ex. Què li 

diràs, a la clienta?) 

2.6.2. Interrogatives parcials exclamatives → La Maria devia molts diners. Tu 

vols saber quants diners va acabar devent al banc. 

2.6.3. Interrogatives parcials imperatives → La Maria ha estat molestant-te 

perquè vol alguna cosa, tu li preguntes què vol.  

2.6.4. Interrogatives parcials exhortatives → La Maria i el Joan et diuen que 

al final no vindran a la festa, tu vols saber el motiu pel qual no venen en forma de 

pregunta.  

 

3. Oracions imperatives  

 

3.1. Ordres → El teu cosí petit s’està allunyant massa de tu, li demanes que torni.  

3.2. Precs → El Joan no vol anar a la festa. Tu el vols persuadir dient que vingui.  

3.3. Vocatius → Veus a la Maria pel carrer, com no et veu, la crides.  

3.4. Vocatiu 2 → La Maria continua sense sentir-te, tornes a cridar-la, aquest cop 

insistint.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mariona Reverté Roca 

Una anàlisi prosòdica dels subdialectes lleidatà i tortosí 

58 

Annex C. Autorització  
 

CONSENTIMENT D’ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT DE DADES 

 

Autoritzo l’alumna Mariona Reverté Roca, amb número de DNI 47859361H, del grau en 

Llengües Aplicades de la Universitat Pompeu Fabra, a enregistrar les meves 

intervencions, en el marc del Treball de Final de Grau d’acord amb la Llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.  

 

Així mateix, autoritzo que els meus enregistraments es puguin difondre, publicar i/o 

comunicar, de forma íntegra o parcial, amb finalitats de recerca i suport. 

 

Mariona Reverté Roca com a responsable del Treball de Final de Grau es compromet a 

mantenir el meu anonimat en la transcripció escrita de l’enregistrament, en què substituirà 

el meu nom per un codi alfanumèric o un àlies, i a eliminar qualsevol referència o 

interpel·lació directa a altres persones que pugui tenir lloc durant l’enregistrament.  

 

 

Nom i cognoms: _________________________________________________________  

 

DNI: __________________________________________________________________  

 

 

Signatura  

 

 

 

Lloc: ___________________________________ Data: ________________________ 
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Annex D. Enregistraments  
 

Aquests són els enllaços dels enregistraments realitzats per a dur a terme aquest estudi, 

es poden trobar al Youtube. 

 

Interrogativa total informativa 

https://www.youtube.com/watch?v=icK4SayCWe4 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh6gL1NWSyA 

https://www.youtube.com/watch?v=GNltRh4MJY8 

https://www.youtube.com/watch?v=Fkgu-5mzdw4 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiTtaWW-TWg 

https://www.youtube.com/watch?v=yOdGYevNGVA 

https://www.youtube.com/watch?v=Fz5-0pDsqa8 

https://www.youtube.com/watch?v=Aeku4J1_ZDY 

 

Interrogativa total confirmatòria  

https://www.youtube.com/watch?v=EAksk0ejP3U 

https://www.youtube.com/watch?v=I-vyxXgEvWo 

https://www.youtube.com/watch?v=GcBmnTlHoaE 

https://www.youtube.com/watch?v=PZirJXdiZv4 

 

Interrogativa total de contraexpectativa  

https://www.youtube.com/watch?v=upDPFh2FMzk 

https://www.youtube.com/watch?v=3V37E0jRj8E 

https://www.youtube.com/watch?v=FszYUEFbScQ 

https://www.youtube.com/watch?v=cLFmdIqQGRI 

https://www.youtube.com/watch?v=v3GTKsJ7tQk 

https://www.youtube.com/watch?v=WncSkbqKYN4 

https://www.youtube.com/watch?v=vWgFPC29rcU 

https://www.youtube.com/watch?v=N6h47Sy35a0 

 

Interrogatives parcials informatives 

https://www.youtube.com/watch?v=Qygc5Q6SOGk 

https://www.youtube.com/watch?v=c2Z5kPbl35g 

https://www.youtube.com/watch?v=icK4SayCWe4
https://www.youtube.com/watch?v=Nh6gL1NWSyA
https://www.youtube.com/watch?v=GNltRh4MJY8
https://www.youtube.com/watch?v=Fkgu-5mzdw4
https://www.youtube.com/watch?v=ZiTtaWW-TWg
https://www.youtube.com/watch?v=yOdGYevNGVA
https://www.youtube.com/watch?v=Fz5-0pDsqa8
https://www.youtube.com/watch?v=Aeku4J1_ZDY
https://www.youtube.com/watch?v=EAksk0ejP3U
https://www.youtube.com/watch?v=I-vyxXgEvWo
https://www.youtube.com/watch?v=GcBmnTlHoaE
https://www.youtube.com/watch?v=PZirJXdiZv4
https://www.youtube.com/watch?v=upDPFh2FMzk
https://www.youtube.com/watch?v=3V37E0jRj8E
https://www.youtube.com/watch?v=FszYUEFbScQ
https://www.youtube.com/watch?v=cLFmdIqQGRI
https://www.youtube.com/watch?v=v3GTKsJ7tQk
https://www.youtube.com/watch?v=WncSkbqKYN4
https://www.youtube.com/watch?v=vWgFPC29rcU
https://www.youtube.com/watch?v=N6h47Sy35a0
https://www.youtube.com/watch?v=Qygc5Q6SOGk
https://www.youtube.com/watch?v=c2Z5kPbl35g
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https://www.youtube.com/watch?v=LL1aUyDshGo 

https://www.youtube.com/watch?v=fSaHwcWA9FY 

https://www.youtube.com/watch?v=beCA02Dge0M 

https://www.youtube.com/watch?v=pJKfXAymkJU 

 

Interrogatives parcials exclamatives 

https://www.youtube.com/watch?v=v0f5GMWMmcA 

https://www.youtube.com/watch?v=zE89XCjjvPc 

https://www.youtube.com/watch?v=1GKozbEIjas 

https://www.youtube.com/watch?v=_j8mR3DtJGU 

https://www.youtube.com/watch?v=ftf66e-apRM 

https://www.youtube.com/watch?v=KUfgh-BJ43I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LL1aUyDshGo
https://www.youtube.com/watch?v=fSaHwcWA9FY
https://www.youtube.com/watch?v=beCA02Dge0M
https://www.youtube.com/watch?v=pJKfXAymkJU
https://www.youtube.com/watch?v=v0f5GMWMmcA
https://www.youtube.com/watch?v=zE89XCjjvPc
https://www.youtube.com/watch?v=1GKozbEIjas
https://www.youtube.com/watch?v=_j8mR3DtJGU
https://www.youtube.com/watch?v=ftf66e-apRM
https://www.youtube.com/watch?v=KUfgh-BJ43I


Mariona Reverté Roca 

Una anàlisi prosòdica dels subdialectes lleidatà i tortosí 

61 

Annex E. Enquesta  

 

Aquest és l’enllaç directe a l’enquesta realitzada per tal de dur a terme l’anàlisi i la 

discussió d’aquest Treball de Fi de Grau. S’ha de tenir en compte que l’enquesta es va 

quedar oberta i que en el moment de realitzar l’anàlisi les dades que es van agafar van ser 

les de 340 persones però actualment hi ha unes 370 respostes. Això significa que les dades 

que es visualitzaran a l’enquesta i també a l’Annex F, on es presenten les dades globals, 

han estat modificades en uns 30 participants de més. De tota manera, per tal de veure 

quina és la moda dels gràfics encara és representatiu. [Si realitzeu l’enquesta, podreu 

veure els resultats globals dels participants.]  

 

Una anàlisi prosòdica dels subdialectes lleidatà i tortosí 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRFubnYVPS4mcHowJP2lbgY3X7pREd

3HHF13mmLL0NU5HIdw/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRFubnYVPS4mcHowJP2lbgY3X7pREd3HHF13mmLL0NU5HIdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRFubnYVPS4mcHowJP2lbgY3X7pREd3HHF13mmLL0NU5HIdw/viewform
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Annex F. Resultats globals de les oracions de l’enquesta  
 

Els contextos estaven numerats perquè no hi haguessin pistes17. Recordar que les dades 

han variat en alguns casos. 

 

Context 1 de 5 

 

 Resultat dels participants en l’oració Que teniu mandarines? produïda per una parlant 

d’Artesa de Lleida (Segrià) 

 

 

 Resultat dels participants en l’oració Teniu mandarines? produïda per una parlant de 

Lleida (Segrià) 

 

 

 
17 Dins del cos del treball les dades són de 340 participants, però els annexos inclouen les dades dels 

participants que han respost l’enquesta un cop feta l’anàlisi i la discussió. Cal remarcar que les dades i les 

xifres no han sofert cap canvi important. 
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 Resultat dels participants de l’oració Teniu Mandarines? produïda per una parlant de 

Lleida (Segrià) 

 

 

 Resultat dels participants de l’oració Que teniu mandarines? produïda per una parlant 

de la Seu d’Urgell (Urgell) 

 

 

 Resultat dels participants de l’oració Teniu mandarines? produïda per una parlant de 

Tortosa (Baix Ebre) 
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 Resultat dels participants de l’oració Que teniu mandarines? produïda per una parlant 

de Tremp (Pallars Jussà) 

 

 

 Resultat dels participants de l’oració Teniu mandarines? produïda per una parlant de 

Vall-de-Roures (Matarranya) 

 

 

 Resultat dels participants de l’oració Que teniu mandarines? produïda per una parlant 

de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) 
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Context 2 de 5 

 

 Resultat dels participants de l’oració Que hi és, la Maria? produïda per una parlant de 

Lleida (Segrià) 

 

 Resultat dels participants de l’oració Que està la Maria? produïda per una parlant 

d’Alcanar (Montsià) 

 

 

 Resultats dels participants de l’oració Està la Maria? produïda per una parlant 

d’Amposta (Montsià) 
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 Resultats dels participants de l’oració Que hi ha la Maria? produïda per una parlant de 

Tremp (Pallars Jussà) 

 

Context 3 de 5 

 

 Resultats dels participants de l’oració El Miquel, de veritat s’ha presentat? produïda per 

una parlant de Raïmat (Segrià) 

 

 Resultat dels participants de l’oració Joan, per alcalde? produïda per una parlant de 

Soses (Segrià) 
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 Resultats dels participants de l’oració Que el Joan es presenta d’alcalde? produïda per 

una parlant de Butsènit d’Urgell (Noguera) 

 

 Resultats dels participants de l’oració Joan per a alcalde? produïda per una parlant 

d’Amposta (Montsià) 

 

 Resultats dels participants de l’oració El Joan se presenta per alcalde? produïda per una 

parlant de Tortosa (Baix Ebre) 
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 Resultats dels participants de l’oració Joan se presenta per alcalde? produïda per una 

parlant de Sant Jaume d’Enveja (Montsià) 

 

 

 Resultats dels participants de l’oració Com, com que el Joan es presenta d’alcalde? 

produïda per una parlant de Tremp (Pallars Jussà) 

 

 

 Resultats dels participants de l’oració Joan per a alcalde? produïda per una parlant de 

Tortosa (Baix Ebre) 
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Context 4 de 5 

 

 

 Resultats dels participants de l’oració Què li diràs? produïda per una parlant de Raïmat 

(Segrià) 

 

 Resultats dels participants de l’oració I ara què li diràs, al carter? produïda per una 

parlant de Butsènit d’Urgell (Noguera) 

 

 Resultats dels participants de l’oració I què li diràs, a la clienta? produïda per una 

parlant d’Amposta (Montsià) 
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 Resultats dels participants de l’oració I l’altra xica què, després? produïda per una 

parlant de Sant Jaume d’Enveja (Montsià) 

 

 Resultats dels participants de l’oració I què penses dir-li si torna? produïda per una 

parlant de Tàrrega (Urgell) 

 

 Resultats dels participants de l’oració Què li diràs, a la clienta? produïda per una 

parlant de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) 
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Context 5 de 5 

 

 Resultats dels participants de l’oració Quants diners li devies al banc? produïda per una 

parlant d’Artesa de Lleida (Segrià) 

 

 Resultats dels participants de l’oració Quants diners devia, al final? produïda per una 

parlant de Tortosa (Baix Ebre) 

 

 Resultats dels participants de l’oració Quants diners, va acabar devent al banc? 

produïda per una parlant de l’Ampolla (Baix Ebre) 



Mariona Reverté Roca 

Una anàlisi prosòdica dels subdialectes lleidatà i tortosí 

72 

 

 Resultats dels participants de l’oració Però quants diners devies? produïda per una 

parlant de Lleida (Segrià) 

 

 Resultats dels participants de l’oració Quant va acabar devent? produïda per una parlant 

de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) 

 

 Resultat dels participants de l’oració Però quants diners havia de pagar? produïda per 

una parlant de Tremp (Pallars Jussà) 
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Annex G. Anàlisi de les oracions declaratives i imperatives  
 

Al llarg de l’estudi s’han enregistrat un total de 420 oracions tenint en compte que 120 

són de modalitat declarativa, 80 de la modalitat imperativa i 220 de la modalitat 

interrogativa, que es comentarà per separat més tard.  

Les oracions declaratives tendeixen a seguir un to neutre i, majoritàriament, es decanten 

a acabar les oracions en un moviment descendent. Aquest patró tampoc canvia en les 

oracions imperatives.  

 

Declaratives informatives  

 

A les figures següents es pot veure com l’oració Mandaries i Maria menja mançanes 

contenen una pujada melòdica en les síl·labes tòniques però que tot seguit presenten una 

davallada que va seguit d’un moviment final descendent. Cal mencionar que els parlants 

que representen la variant tortosina, a excepció de la participant de Vallderoures i Alcanar 

han elidit l’article femení en la segona oració.  

 

 

Figura 3.  Contorn entonatiu de l’oració declarativa informativa Mandarines produïda per una 

parlant de Tàrrega (Urgell) 
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Figura 4.  Contorn entonatiu de l’oració declarativa informativa Maria menja mançanes produïda 

per una parlant de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) 

 

Enumeracions 

 

S’ha pogut demostrar que les enumeracions són un conjunt d’elements tonals 

independents. La Figura 5 demostra que des del primer element fins l’antepenúltim 

segueixen un moviment tonal ascendent, produït per la síl·laba tònica. Ara bé, l’últim 

element pateix una davallada que marca la finalització de l’enumeració.  

 

Figura 5.  Contorn entonatiu de l’enumeració Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, 

dissabte i diumenge produïda per una parlant de Soses (Segrià) 
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Declaratives amb focalització contrastiva 

 

Aquestes oracions es presentaven en un context en el qual la participant havia demanat 

que li compressin taronges/mandarines/peres i un usuari extern li portava peres. En aquest 

cas havia d’emfatitzar que el que volia no era la fruita que l’usuari li havia portat. La 

major part de les participants van optar per no alterar l’ordre dels constituents oracionals, 

és a dir, contestaven No! Volia TARONGES o No! El que jo volia eren taronges! 

 

 

Figura 6.  Contorn entonatiu de l’oració declarativa de focalització contrastiva No volia 

mandarines! produïda per una parlant de Raïmat (Segrià) 

 

Exclamatives 

 

En aquest context es va demanar a les participants que mostressin el seu entusiasme a 

l’olorar un pastís que feia molt bona olor. Respostes com Quina bona olor! Quina oloreta! 

van ser les més freqüents, precedides per partícules exclamatives com Mare, Mmm, Guau. 

Com es pot veure a la Figura 7, l’entonació de l’oració s’eleva, produint un moviment 

ascendent, quan hi ha una síl·laba tònica (ma- i bo-), però quan l’oració està a punt de 

finalitzar, es produeix un moviment ascendent a la coda de la segona síl·laba d’olor, 

seguidament un moviment descendent.  
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Figura 7.  Contorn entonatiu de l’oració declarativa exclamativa Mare! Quina bona olor! produïda 

per una parlant d’Artesa de Lleida (Segrià) 

 

En canvi, tal com s’exemplifica a la Figura 8, l’última paraula, i concretament la marca 

de diminutiu, emfatitzen la sorpresa i l’entusiasme, produint un moviment descendent-

ascendent en la penúltima síl·laba tònica (-re-).  

 

Figura 8.  Contorn entonatiu de l’oració declarativa exclamativa Mare, quina bona oloreta! 

produïda per una parant de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) 
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Declaratives dubitatives 

 

A les participants se’ls presentava un context en el qual havien de mostrar dubtes sobre 

si el regal que havien fet li agradaria a una amiga seva. Com es pot comprovar en la    

Figura 9 com en aquest context l’entonació comença apujada i que està seguida per un 

patró descendent en el primer nucli vocàlic (No sé), a continuació baixa la freqüència i 

només està seguit per un moviment ascendent en l’accentuació de la última síl·laba del 

verb (-rà). Finalment, pel que fa al complement dislocat a la dreta, es pot apreciar una 

lleugera corba entonativa ascendent.  

 

 

Figura 9.  Contorn entonatiu de l’oració declarativa dubitativa No sé si li agradarà, el regal 

produïda per una parlant de Lleida (Segrià) 

  

Declaratives d’obvietat  

 

En aquestes oracions enregistrades que es poden veure (Figura 10 i 11) produïdes per 

parlants del subdialecte tortosí (Figura 10) i lleidatà (Figura 11) es poden veure dos 

patrons clarament marcats.  

 

Per una banda, la Figura 10 presenta un clar moviment ascendent un cop es pronuncia el 

que que encapçala el cos de l’oració. En aquesta figura hi ha dues oracions (Claro per una 

banda i Que és lo gos de Didac, per l’altra), que segueixen el mateix patró, un moviment 
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ascendent que s’associa a la darrera síl·laba tònica, seguit d’un moviment complex 

descendent-ascendent en posició posttònica.  

 

 

Figura 10.  Contorn entonatiu de l’oració declarativa d’obvietat Claro que és lo gos de Didac! 

produïda per una parlant de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) 

 

Per l’altra banda, hi ha un altre registre amb un patró diferenciat del primer. Com es pot 

veure a la Figura 11, la participant d’Artesa de Lleida fa una corba entonativa en 

moviment descendent en posició final de síl·laba tònica (-an). Aquest mateix patró es pot 

veure que també es segueix al acabar la paraula clar i dona.  
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Figura 11.  Contorn entonatiu de l’oració declarativa d’obvietat Sí. Clar dona que és el gos del 

Joan! Produïda per una parlant d’Artesa de Lleida (Segrià) 

 

Imperatives 

 

Les oracions de modalitat imperativa, ja siguin ordres, precs i vocatius, no han seguit 

patrons entonatius tan diferenciadors com les oracions interrogatives o fins i tot les 

declaratives. Per tant, s’ha decidit fer un recull d’alguns dels contorns entonatius que 

s’han pogut enregistrar. Com es podrà comprovar, la majoria segueixen un patró 

descendent, ja siguin de la plana de Lleida com de la zona de Tortosa.  
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Figura 12.  Contorn entonatiu de l’oració de l’ordre Vine! Produïda per una parlant de l’Ampolla 

(Baix Ebre) 

 

 

Figura 13.  Contorn entonatiu de l’ordre Torna! produïda per una parlant de Tremp (Pallars Jussà) 
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Figura 14.  Contorn entonatiu del prec, Va, vine! produït per una parlant de l’Ampolla (Baix Ebre) 

 

 

Figura 15.  Contorn entonatiu del vocatiu Maria! produït per una parlant d’Artesa de Lleida 

(Segrià) 
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Annex H. Taula representativa dels resultats totals 
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Annex I. Figures entonatives de les oracions interrogatives  

 

 
Figura 16.  Contorn entonatiu de l’oració Que teniu mandarines? produïda per una parlant d’Artesa 

de Lleida, de patró descendent (H+L* L%) 

 

 

Figura 17.  Contorn entonatiu de l’oració Teniu mandarines? produïda per una parlant de Lleida, de 

patró ascendent (L* H%) 
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Figura 18.  Contorn entonatiu de l’oració Teniu mandarines? produïda per una parlant de Lleida, de 

patró ascendent (L* H%) 

 
Figura 19.  Contorn entonatiu de l’oració Que teniu mandarines? produïda per una parlant de la Seu 

d’Urgell, de patró ascendent final i amb que expletiu (¡H+L* H%) 

 

 

Figura 20.  Contorn entonatiu de l’oració Teniu mandarines? produïda per una parlant de Tortosa, 

de patró ascendent (L* H%) 
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Figura 21.  Contorn entonatiu de l’oració Que teniu mandarines? produïda per una parlant de 

Tremp, de patró descendent amb que expletiu (¡H+L*L%) 

 

 

 

Figura 22.  Contorn entonatiu de l’oració Teniu mandarines? produïda per una parlant de Vall-de-

Roures, de patró ascendent (L* H%) 
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Figura 23.  Contorn entonatiu de l’oració Que teniu mandarines? produïda per una parlant de Sant 

Carles de la Ràpita, de patró ascendent i amb que expletiu (L* H%) 

 

Figura 24.  Contorn entonatiu de l’oració Que hi és, la Maria? produïda per una parlant de Lleida, 

de patró ascendent amb que expletiu (L* H%) 
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Figura 25.  Contorn entonatiu de l’oració Que està la Maria? produïda per una parlant d’Alcanar, 

de patró ascendent amb que expletiu (L* H%) 

 

 

Figura 26.  Contorn entonatiu de l’oració Està Maria? produïda per una parlant d’Amposta, de 

patró ascendent (L* H%) 
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Figura 27.  Contorn entonatiu de l’oració Que hi ha la Maria? produïda per una parlant de Tremp, 

de patró descendent amb que expletiu (¡H+L* L%) 

 

 

Figura 28.  Contorn entonatiu de l’oració El Miquel, de veritat s’ha presentat? produïda per una 

parlant de Raïmat, de patró descendent i final circumflex (L+¡H* L%) 
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Figura 29.  Contorn entonatiu de l’oració Joan, per alcalde? produïda per una parlant de Soses, de 

patró ascendent (L* H%) 

 

 

Figura 30.  Contorn entonatiu de l’oració El Joan es presenta d’alcalde? produïda per una parlant 

de Butsènit d’Urgell, de patró ascendent i final circumflex (L+H* HL%) 
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Figura 31.  Contorn entonatiu de l’oració Joan, per alcalde? produïda per una parlant d’Amposta, 

de patró ascendent (L* H%) 

 

 

Figura 32.  Contorn entonatiu de l’oració Joan, per alcalde? produïda per una parlant de Tortosa, 

de patró ascendent (L* H%) 
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Figura 33.  Contorn entonatiu de l’oració El Joan, se presenta per alcalde? produïda per una 

parlant de Tortosa, de patró ascendent (L* H%) 

 

 

Figura 34.  Contorn entonatiu de l’oració Joan, se presenta per a alcalde? produïda per una parlant 

de Sant Jaume d’Enveja, de patró ascendent (L* H%) 
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Figura 35.  Contorn entonatiu de l’oració Com, Com, que el Joan es presenta d’alcalde? produïda 

per una parlant de Tremp, de patró descendent amb que expletiu ((¡)H+L* L%) 

 

 

Figura 36.  Contorn entonatiu de l’oració Què li diràs? produïda per una parlant de Raïmat, de 

patró descendent i nucli alt (H* L%) 
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Figura 37.  Contorn entonatiu de l’oració I ara què li diràs, al carter? produïda per una parlant de 

Butsènit d’Urgell, de patró descendent i nucli baix (L* L%) 

 

 

Figura 38.  Contorn entonatiu de l’oració Què li diràs, a la clienta? produïda per una parlant 

d’Alcanar, de patró descendent i nucli alt (H* L%) 
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Figura 39.  Contorn entonatiu de l’oració I l’altra xica què, després? produïda per una parlant de 

Sant Jaume d’Enveja, de patró baix ascendent (L* !H%) 

 

 

Figura 40.  Contorn entonatiu de l’oració I què penses dir-li, si torna? produïda per una parlant de 

Tàrrega, de patró descendent i nucli elevat (¡H* L%) 
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Figura 41.  Contorn entonatiu de l’oració Què li diràs, a la clienta? produïda per una parlant de 

Sant Carles de la Ràpita, de patró descendent i nucli elevat (¡H* L%) 

 

 

Figura 42.  Contorn entonatiu de l’oració Quants diners li devies al banc? produïda per una parlant 

d’Artesa de Lleida, de patró ascendent (L* H%) 
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Figura 43.  Contorn entonatiu de l’oració Quants diners devia, al final? produïda per una parlant de 

Tortosa, de patró ascendent (L* H%) 

 

 

Figura 44.  Contorn entonatiu de l’oració Quants diners, va acabar devent al banc? produïda per 

una parlant de l’Ampolla, de patró ascendent i nucli baix (L* !H%) 
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Figura 45.  Contorn entonatiu de l’oració Però quants diners devies? produïda per una parlant de 

Lleida, de patró descendent i nucli baix (L* L%) 

 

 

Figura 46.  Contorn entonatiu de l’oració Quant va acabar devent? produïda per una parlant de 

Sant Carles de la Ràpita, de patró descendent però de nucli elevat (L+H* L%) 
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Figura 47.  Contorn entonatiu de l’oració Però quants diners havia de pagar? produïda per una 

parlant de Tremp, de patró descendent i nucli alt (H* L%) 
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