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Introducció 

 Gran influència de la visió en la percepció de la parla 

 Els gestos i la parla formen un sistema plenament integrat 
(McGurk & McDonald 1976) 

 Els gestos estan seqüenciats per la parla (Loehr 2004; Flecha-
García 2004) 

 Només fixant-nos en els dos podrem predir com la gent aprèn, 
recorda i soluciona problemes (Goldin-Meadow 2005) 

 

 Els gestos i la parla són co-expressius però no redundants 

 El gest permet que els parlants transmeteixin pensaments que 
potser no es podrien encabir dins del sistema categòric que 
ofereix el llenguatge convencional (McNeill 1992, 2005) 



Punt de vista 1 

 La visió duplica parcialment la informació acústica i 

ajuda en el procés de descodificació 

 Marcatge de la prominència i el focus (Scarborough et 

al. 2009, Krahmer & Swerts 2004, Dohen & 

Lœvenbruck 2009) 

 Marcatge de la interrogativitat (House 2002, 

Srinivasan & Massaro 2003, Crespo-Sendra et al. 

2011) 



Punt de vista 2 

 La visió pot ser més important que l’audició 

 Avaluació de l’actitud [agradable, desagradable] d’un 

parlant (Mehrabian & Ferris 1967) 

 Valoració de la incertesa d’un parlant (Swerts & 

Krahmer 2005, Dijkstra et al. 2006, Prieto et al. 

2011) 

 Marcatge de la interrogativitat amb components 

d’incredulitat (Borràs-Comes & Prieto 2010) 



Percepció audiovisual entre declaratives i 

interrogatives: declarativa de focus contrastiu 

(CFS) vs. interrogativa d’incredulitat (CEQ) 

Experiment 1 



Metodologia 

Sintetització 

amb morphs 

 Presentació de totes les combinacions 

possibles entre un contínuum acústic i un 

contínum visual 

 ENTONACIÓ 

 Altura tonal de la síl·laba tònica 

GESTOS 

 Apropament/allunyament del cap 

 Aixecament/frunziment de les celles 



Resultats 

Intonation: F = 161, p < .001 

Gesture: F = 301, p < .001 

*Interaction: F = 1, p = .057 

• Decisions més generalitzades 
en combinacions congruents 
de gest i entonació 

• Els gestos tenen un paper 
superior al de l’entonació 

• Importància superior de 
l’entonació quan el gest és 
ambigu. Les corbes 
d’identificació mostren 
l’“American football shape”, 
que Massaro (1997) 
identifica amb el FLMP 



Percepció audiovisual de dos tipus d’oracions 

declaratives: focus estret vs. focus contrastiu 

Experiment 2 



Metodologia 

Sintetització 

visual en 3D 

 Presentació de totes les combinacions 

possibles entre un contínuum acústic i un 

contínum visual 

 ENTONACIÓ 

 Altura tonal de la síl·laba tònica 

GESTOS 

 Apropament del cap 

 Aixecament de les celles 



Resultats 

Intonation: F = 54, p < .001 

Gesture: F = 97, p < .001 

*Interaction: F = 1, p = .165 

• Els participants detecten 
millor el focus contrastiu amb 
combinacions congruents de 
gestos i entonació 

• Els gestos tenen un paper 
superior al de l’entonació 

• El component visual no es 
limita a acompanyar la 
informació prosòdica, sinó 
que és un component crucial 
en la interpretació semàntica 
del focus contrastiu 



Percepció audiovisual entre declaratives i 

interrogatives: declarativa neutra (NFS) vs. 

interrogativa d’incredulitat (CEQ) 

Experiment 3 



Metodologia 

Sintetització 

visual en 3D 

 Presentació de totes les combinacions 

possibles entre un contínuum acústic i un 

contínum visual 

 ENTONACIÓ 

 Altura tonal de la síl·laba tònica 

GESTOS 

 Frunziment de les celles 

 Tancament de les parpelles 

 Allunyament del cap 



Resultats 

Intonation: F = 385, p < .001 

Gesture: F = 89, p < .001 

Interaction: F = 8, p < .001 

• L’entonació té un efecte més 
gran que el gest, potser 
perquè proporciona un 
contrast més clar entre les 
dues categories 

• L’entonació té un paper 
menor conforme el gest 
d’incredulitat esdevé més 
clar 

• Els participants indiquen 
millor els significats amb 
combinacions congruents de 
gest i entonació 



Percepció audiovisual entre dos tipus de 

declaratives (NFS, CFS) i interrogatives 

d’incredulitat (CEQ) 

Experiment 4 



Metodologia 

Seqüències 

reals 

 Presentació de totes les combinacions 

possibles entre un contínuum acústic i un 

contínum visual 

 ENTONACIÓ 

 Altura tonal de la síl·laba tònica 

GESTOS 

 NFS: Assentiment amb el cap 

 CFS: Apropament cap + aixecament celles 

 CEQ: Allunyament cap + frunziment celles 



Intonation: F = 18, p < .001 

Gesture: F = 21, p < .001 

*Interaction: F = 1, p = .187 

Resultats 



Resultats per parelles 

NFS - CEQ NFS - CFS CFS - CEQ 



Conclusions 

 Efecte tant de l’entonació com dels gestos 

 Importància de la congruència multimodal 

 Efecte major dels gestos sempre que aquests 

proporcionin una distinció clara entre els diferents 

significats que cal identificar 

 Quan la variable primària (ex. gest) proporciona 

informació ambígua, augmenta l’efecte de la 

variable secundària (ex. entonació) 

 Percepció multimodal de la prosòdia 



MOLTES GRÀCIES! 

Treball conjunt amb Pilar Prieto i Cecilia Puglesi 


