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1. INTRODUCCIÓ 
 

 
L’obra que teniu a les mans pretén oferir una visió general del que podríem 

anomenar la gramàtica entonativa de la llengua catalana, és a dir, una descripció 
representativa i equilibrada dels patrons entonatius dels diferents dialectes catalans. Tot 
i que les varietats lingüístiques catalanes compten amb obres de consulta i de síntesi 
importants com la Gramàtica del català contemporani  (Solà et al. 2002) o Els parlars 
catalans (Veny 1982), la variació entonativa constitueix la mancança més significativa 
en aquest escenari de referències. Omplir aquest buit gramatical no és una tasca gens 
senzilla, ja que obliga a tractar d’una manera homogènia totes les variants dialectals. Per 
això, cal haver recollit prèviament tot el material entonatiu distribuït de manera 
compensada en el territori de parla catalana. Aquesta feina en equip s’ha dut a terme 
durant els darrers sis anys i ha donat com a resultat l’Atles interactiu de l’entonació del 
català (Prieto i Cabré coords. 2007-2012).1 

L’entonació dels dialectes catalans pretén ocupar l’espai que les dues obres de 
referència citades, la Gramàtica del català contemporani i Els parlars catalans, no 
havien pogut omplir. L’objectiu és, doncs, oferir una descripció dels patrons entonatius 
que presenten els dialectes catalans que s’ajusti no només a les necessitats dels 
estudiosos de la llengua catalana i de les llengües romàniques, sinó també que sigui 
entenedor per a qualsevol tipus de públic interessat en aquests temes. Tenint en compte 
que aquest treball va dirigit a un públic força ampli, hem optat per presentar les varietats 
dialectals seguint la divisió tradicional, és a dir, el llibre es presenta dividit en els sis 
dialectes més comunament acceptats, ordenats per nombre de parlants: central, valencià, 
balear, nord-occidental, septentrional i alguerès. Som conscients que aquesta divisió es 
basa essencialment en la intersecció d’uns pocs trets fonològics i morfològics que els 
caracteritzen, entre els quals no n’hi ha cap d’entonatiu. Creiem que les dades dialectals 
de l’entonació que presentem en aquest llibre complementen les dades típicament 
emprades en dialectologia catalana, però pensem que faríem un flac favor als 
destinataris d’aquest llibre si ens embranquéssim en la discussió dels límits dialectals, 
que no és ni de bon tros l’objectiu d’aquesta obra.  

El nostre estudi se suporta, com ja s’ha dit, sobre les dades recollides, analitzades i 
presentades en l’Atles interactiu de l’entonació del català, que està organitzat seguint 
aquestes mateixes varietats geogràfiques. La Figura 1.1 reprodueix el mapa dialectal de 
l’ Atles, que conté enllaços a les 70 poblacions enquestades. D’aquesta manera, l’usuari 
pot accedir de forma simple i directa als materials en àudio i vídeo dels diferents parlars 
de tot el domini lingüístic. La quantitat de dades que ofereix l’Atles ha permès una 
sistematització equilibrada de l’entonació dels parlars catalans. 

 

                                                 
1 L’adreça del lloc web de l’Atles interactiu de l’entonació del català és 
http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio 



  

 
Figura 1.1. Mapa dialectal del web Atles interactiu de l’entonació del català, 

 amb les poblacions enquestades. 
 
Per tal de comprendre millor l’interès lingüístic de l’entonació i en particular, de 

l’entonació dels dialectes catalans, hem d’aclarir primer que el català, igual que les 
altres llengües romàniques, no és una llengua tonal sinó una llengua entonativa. En les 
llengües tonals, el to (alt, baix, ascendent, descendent) identifica mots o elements 
gramaticals, és a dir, les variacions tonals impliquen distincions lèxiques o 
morfològiques. Amb tot, les llengües tonals també utilitzen contorns entonatius 
d’enunciat, de manera que to i entonació no s’exclouen mútuament. 

L’entonació és el moviment melòdic amb què els parlants pronunciem els enunciats. 
En les llengües anomenades entonatives, com el català, la melodia aporta significats i 
matisos diversos que solen afectar l’oració sencera i imprimeix caràcter i peculiaritat a 
una varietat lingüística. En realitat, sempre fem servir una certa cantarella quan parlem, 



  

la qual se’ns fa més evident quan fem una pregunta, donem una ordre o volem mostrar 
incredulitat, per exemple. Els parlants reconeixem fàcilment les diferències dialectals 
relacionades amb el vocabulari; en canvi, no som tan conscients de les diferències 
melòdiques, cosa que de vegades crea confusions i dubtes interpretatius entre parlants 
de diferents dialectes. 

L’entonació d’una oració té com a funció primordial l’expressió de les intencions 
del parlant. L’entonació té una relació directa amb la modalitat oracional. Per exemple, 
un enunciat com Anem de vacances, pot ser pronunciat amb una entonació declarativa, 
interrogativa o imperativa. El parlant farà servir una o altra entonació segons el valor 
informatiu, inquisitiu o impositiu que vulgui donar a l’acte de parla. D’altra banda, les 
variacions melòdiques també reflecteixen la posició del parlant respecte a la situació 
comunicativa. Així, segons el patró melòdic que ha utilitzat el parlant en fer una 
pregunta com On anem?, pot comunicar una actitud neutra perquè vol saber cap on ens 
dirigim i està interessat a obtenir una informació, o una actitud de sorpresa perquè 
comprova que s’ha pres una direcció inesperada, o de contrarietat perquè descobreix 
que ens dirigim cap a un lloc on no volia anar; o d’amenaça perquè no hi està d’acord i 
adopta una actitud desafiant, etc. 

El correlat acústic principal del to és la freqüència fonamental (F0), que físicament 
es correspon amb la freqüència vibratòria de les cordes vocals i es mesura en cicles per 
segon o hertzos (Hz). Com més elevada és la freqüència de vibració de les cordes, més 
agut és el to, i quan baixa aquesta freqüència, el to és més greu. Els moviments 
melòdics durant l’enunciat són els que conformen els contorns entonatius, i es realitzen 
partint sempre de la tessitura del parlant, és a dir, d’uns màxims i mínims que són 
específics de cada individu (amb diferències importants entre homes i dones). Tot i 
això, els oients som capaços d’obviar aquestes diferències i d’interpretar de la mateixa 
manera aquestes variacions entonatives. També cal tenir en compte que, a part de la 
melodia, hi ha altres indicis acústics que acompanyen els trets tonals i que són 
essencials a l’hora de caracteritzar prosòdicament un enunciat i d’entendre’n el 
significat: el ritme d’elocució, la durada, la intensitat i la qualitat de veu. En molts casos 
també la gestualitat que acompanya els enunciats és molt important per a la comprensió 
de les intencions del parlant. 

Una altra de les funcions de l’entonació és organitzar el discurs en unitats 
prosòdicament autònomes que ajuden l’oient a interpretar la cadena sonora. La tradició 
gramatical catalana ha usat termes diversos per definir la unitat prosòdica que delimita 
un domini entonatiu: Badia (1995: 123), per exemple, parla d’unitats tonals, Oliva 
(1992: 55) de sintagma d’entonació, Recasens (1993: 209) de frase tonal, Bonet i Lloret 
(1998: 212) de constituent entonatiu. L’agrupació del discurs en unitats melòdiques 
presenta un cert grau de flexibilitat. Un dels factors que influeix en la segmentació 
prosòdica és el registre i l’estil lingüístics utilitzats pel parlant. Els elements d’una 
enumeració requereixen una divisió gairebé obligatòria en unitats tonals; el mateix 
passa amb els vocatius, per exemple; però entre els subjectes i els predicats de les 
oracions o entre els verbs i els seus complements la divisió és moltes vegades opcional. 
Tot i així, la llargada dels constituents té un paper decisiu en la separació d’unitats 
tonals. A més, l’entonació pot tenir una funció focalitzadora; aleshores el parlant 
selecciona la unitat que vol emfasitzar i li atorga rellevància i prominència entonatives. 

L’entonació és un dels aspectes lingüístics menys estudiats de la llengua catalana. 
Des de la primera incursió a principis del segle XX  (Barnils 1916), la major part 
d’estudis s’han centrat en la descripció del dialecte central (veg. els treballs monogràfics 
de Bonet 1984, Salcioli 1988b, Estebas-Vilaplana 2009, Prieto 2002a, 2002b, Astruc 
2005, Font Rotchés 2007, i els articles de Bonet 1986, Martínez Celdrán et al. 2005a, 



  

Prieto 1995, 1997, 2001, Prieto et al. 2013, Recasens 1977, Salcioli 1988a, Virgili i 
Blanquet 1971). Tot i així, la variació entonativa dialectal que presenta el català encara 
és poc coneguda i continua essent un dels aspectes prosòdics menys explorats de la 
llengua. Malgrat l’interès creixent per l’entonació dialectal, els estudis existents 
representen de manera desigual les diferents àrees del domini lingüístic. Encara que el 
dialecte central compta amb el cos descriptiu més ampli, darrerament s’ha dedicat un 
esforç considerable a la descripció de dialectes com el mallorquí i el menorquí (Mascaró 
i Pons 1986, 1987, Payà i Vanrell 2005, Simonet 2009, 2010, Vanrell 2006, 2011, 
Vanrell et al. 2010a, 2010b), el valencià (Crespo-Sendra 2010, 2011), el tortosí (Prieto i 
Pradilla 2004, Martínez-Celdrán et al. 2007), l’alguerès (Martínez-Celdrán et al. 2008) i 
a la comparació de diferents dialectes del català (Prieto 2001, Fernández Planas et al. 
2004, 2006). 

La falta d’atenció a l’estudi de l’entonació es pot atribuir segurament a les dificultats 
del seu tractament sistemàtic, la qual cosa explica que sigui encara una de les àrees 
menys concorregudes de la lingüística catalana. D’una banda, és difícil aplicar als 
contorns entonatius els criteris contrastius de la fonologia segmental perquè no es tracta 
d’oposicions lèxiques sinó més aviat de matisos semàntics i pragmàtics que no són 
fàcils de delimitar. D’altra banda, l’acceptació d’un sistema de transcripció prosòdica 
que sigui prou estàndard i senzill, però que sigui capaç de fer distincions 
lingüísticament rellevants, ha estat un problema històric. Cal afegir-hi, a més, la 
dificultat de descriure els moviments tonals de forma auditiva sense l’ajut de programes 
d’anàlisi del senyal acústic. Malgrat això, durant els darrers anys s’ha treballat de forma 
intensiva en el camp de la prosòdia del català i s’ha desenvolupat un sistema de 
transcripció fonològica de l’entonació força acceptat (el Cat_ToBI). Això s’ha pogut dur 
a terme gràcies al fet de poder comptar amb estudis de la percepció de l’entonació en 
diferents varietats del català. És també gràcies a aquests progressos que apareix aquest 
llibre, el qual és el resultat de tota una sèrie de treballs de recerca que s’han pogut dur a 
terme a partir dels materials de l’Atles. 

L’objectiu principal d’aquest llibre és, doncs, oferir una descripció prosòdica 
completa dels dialectes catalans. El propòsit que l’ha guiat ha estat presentar una 
descripció sistemàtica de l’entonació de les diverses varietats del domini lingüístic 
català i estudiar els seus patrons de variació. Aquests patrons entonatius permeten 
començar a perfilar el traçat de les zones geoprosòdiques del territori de parla catalana 
(veg. Capítol 9). Un factor de rellevància addicional és que aquestes zones es poden 
comparar amb les tradicionals basades en el lèxic, la fonologia i la morfologia. El llibre 
mostra la variació dialectal de manera transversal comparant l’entonació que tenen els 
diferents tipus d’oracions declaratives i interrogatives, els precs i les ordres, els 
vocatius, etc. en tots els dialectes del català. Un altre aspecte que mereix ser destacat és 
la presentació cartografiada de les zones prosòdiques (veg. Capítol 8), la qual cosa 
permet de fer hipòtesis sobre l’evolució històrica d’aquests aspectes. Finalment, el llibre 
també disposa d’un glossari on el lector trobarà la definició d’un conjunt de termes 
tècnics que poden ser útils durant la lectura del llibre. 
 
AUTORIA I METODOLOGIA 

 
La descripció que es presenta en aquest llibre es basa, com ja s’ha dit, en un treball 

en equip que ha analitzat de forma sistemàtica els materials de l’Atles interactiu de 
l’entonació del català. Els autors materials de cada capítol són:  Pilar Prieto (ICREA-
Universitat Pompeu Fabra) per al català central, Verònica Crespo-Sendra (Universitat 
Pompeu Fabra)  per al valencià, Maria del Mar Vanrell (Universidad Autónoma de 



  

Madrid) i Ignasi Mascaró (Institut Menorquí d’Estudis) per al balear, Joan Borràs-
Comes (Universitat Pompeu Fabra) per al català nord-occidental, Rafèu Sichel-Bazin i 
Paolo Roseano (Universitat de Barcelona-Universitat Pompeu Fabra) per al català 
septentrional i Maria del Mar Vanrell (Universidad Autónoma de Madrid), Paolo 
Roseano (Universitat de Barcelona-Universitat Pompeu Fabra) i Teresa Cabré 
(Universitat Autònoma de Barcelona) per a l’alguerès. Aquests mateixos autors, 
juntament amb l’ajut inestimable d’un equip de becaris de col·laboració, són els que han 
fet majoritàriament el treball de camp dels respectius dialectes. Paolo Roseano ha 
formatejat els textos i materials per a l’edició d’aquest llibre i Joan Borràs-Comes ha 
confeccionat els mapes.  

Per a la tria de les 70 poblacions enquestades s’ha seguit el criteri d’incloure les 
capitals de comarca o localitats relativament grans i representatives de la zona i també 
poblacions amb característiques dialectals específiques i singulars respecte al parlar 
general. En cada població s’han enquestat parlants de dues franges d’edat diferenciades. 
A l’enquesta de situacions i al Map Task s’han entrevistat un mínim de 2 dones de 
mitjana edat, d’entre 20 i 45 anys, amb diversos graus d’instrucció (majoritàriament 
estudis de grau mitjà o superior). Atesa la situació sociolingüística, en les zones del 
català septentrional i l’alguerès s’han enquestat dones de més edat (veg. Capítols 3 i 7). 
En canvi, a l’entrevista en vídeo els enquestats són homes i dones d’edats superiors a 60 
anys. Els participants havien d’haver viscut tota la vida a la localitat en qüestió. 

La descripció de l’entonació presentada en cada capítol reflecteix sobretot els 
resultats de les enquestes de situacions. L’enquesta de situacions proposada (Prieto 
2001) està pensada per evocar a l’entrevistat situacions quotidianes simulades. Es tracta 
d’un mètode inductiu en què l’investigador presenta a l’enquestat una sèrie de situacions 
i li demana que intervingui d’acord amb cada situació. Aquest mètode és especialment 
útil perquè permet obtenir emissions semiespontànies, lluny de textos llegits, tan 
habituals en estudis anteriors. D’aquesta manera, s’ha pogut obtenir un ampli ventall de 
contorns entonatius que és difícil que apareguin amb l’ús d’altres mètodes. L’enquesta 
consta de 47 situacions, cadascuna de les quals correspon a un tipus d’enunciat, de 
manera que en resulten frases declaratives, interrogatives totals i parcials, precs, ordres i 
vocatius. 

Per altra banda, s’han utilitzat de forma complementària els corpus de diàleg i 
entrevistes en vídeo per comprovar i matisar les descripcions. El corpus de diàleg Map 
Task és un material obtingut per mitjà d’una tasca de col·laboració entre dos parlants, 
dissenyada per afavorir la producció de diferents tipus d’oracions interrogatives. 
Cadascun dels dos participants té un mapa d’un lloc imaginari amb edificis i altres llocs 
singulars, com ara fonts o monuments. Un dels dos interlocutors té el mapa amb un 
camí traçat i fa el paper de la persona que dóna instruccions. En canvi, l’altre 
interlocutor té una versió del mateix mapa amb algunes diferències i sense el camí 
traçat. Es tracta de fer preguntes al qui té el mapa complet i, amb l’ajuda de les 
respostes, poder reproduir el mateix camí en el mapa propi. Els documents en vídeo 
contenen una entrevista d’uns 10-15 minuts de durada per a cada població. Normalment 
es tracta de converses sobre la joventut i la infantesa de l’entrevistat, amb la intervenció 
mínima d’un entrevistador o, en alguns casos, entre grups de familiars o d’amics. Això 
ha afavorit que la parla fos fluïda i espontània, tot i que les persones implicades sabien 
que les estaven enregistrant. Totes les dades corresponents als enregistraments de 
l’enquesta de situacions, el corpus de diàleg i les entrevistes en vídeo es poden accedir 
al web de l’Atles. 2 

                                                 
2 Veg. nota 1. 



  

 
ORGANITZACIÓ DEL LLIBRE 

 
La part central del llibre, que agrupa els sis capítols següents, correspon als sis 

dialectes referits més amunt presentats en ordre segons el nombre de parlants: central, 
valencià, balear, nord-occidental, septentrional i alguerès. La informació continguda en 
cada un d’aquests capítols s’estructura de la mateixa manera: primer es presenta una 
síntesi dels estudis de prosòdia publicats sobre l’àrea dialectal en qüestió, seguida d’una 
descripció dels diferents tipus d’entonació segons les modalitats oracionals declarativa, 
interrogativa, imperativa i vocativa. És important remarcar que, per a cada dialecte i les 
poblacions que agrupa, els tipus d’exemples analitzats són els mateixos en cada apartat.  

Per tant, es garanteix que les entonacions trobades en diferents zones són totalment 
comparables des del punt de vista semàntic i contextual. Al llarg del llibre, les corbes 
entonatives es representen mitjançant un gràfic realitzat amb el programa Praat 
(Boersma i Weenink 2012) que conté el contorn de freqüència fonamental en la part 
superior i la transcripció fonètica de l’enunciat (separada en síl·labes) i la transcripció 
ortogràfica en la part inferior. A continuació podem veure un exemple de contorn 
entonatiu per a l’entonació de l’oració interrogativa total informativa Que tenen 
mandarines? en català central (Figura 1.2). 
 

Figura 1.2. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Que tenen 
mandarines? produïda per una parlant de Reus (català central). 

 
El llibre també conté un capítol que inclou una presentació cartografiada dels 

resultats dialectals que hem trobat per a alguns tipus de frase (Capítol 8). Per exemple, 
al Mapa 7 del Capítol 8 trobem la gran partició dialectal entre els dialectes que fan la 
interrogativa informativa descendent, que són el nord-occidental, el balear, l’alguerès i 
part del central, i els que la fan predominantment ascendent que són el septentrional, 
part del central i el valencià. També hi ha contorns entonatius que són molt generals a 
tot el domini, com ara els de les frases declaratives neutres, i en canvi, n’hi ha d’altres, 
com els de les preguntes confirmatòries, que presenten força diversitat dialectal. El 
Capítol 9 presenta un resum general del llibre i unes anàlisis dialectomètriques que 
permeten de comparar dades quantitatives dialectals. El Capítol 10, finalment, conté un 
glossari que defineix termes de prosòdia que poden ser útils per a comprendre les 
descripcions de l’entonació que presentem, com ara prominència, agrupació prosòdica, 
accent tonal, accent nuclear ascendent i descendent, etc. 

En la redacció de l’obra s’ha adoptat un registre estàndard basat en el català central 
en detriment dels dialectes dels diferents autors, per tal de donar una certa 
homogeneïtat, imprescindible al caràcter d’obra general adreçada a un públic ampli. 



  

Estem convençuts que l’estudi de l’entonació dialectal del català que us presentem 
serà un complement significatiu dels manuals de dialectologia catalana, tant pel que fa a 
la docència com a la investigació. Esperem que pugui també contribuir de manera 
decisiva a impulsar l’interès per la prosòdia i l’entonació en el nostre país. 
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2. CATALÀ  CENTRAL 
 
 

PILAR PRIETO 
 
INTRODUCCIÓ 
 

Seguint la divisió tradicional, el dialecte central pertany al bloc oriental de la llengua 
catalana, juntament amb el dialecte septentrional, el balear i l’alguerès (Veny 1982, 
Massanell i Veny 2002). Podem observar l’abast geogràfic d’aquest dialecte a la Figura 
2.1. Els límits septentrionals s’estenen aproximadament al llarg de la frontera política 
des del nord de Cadaqués fins a la confluència de la Cerdanya amb l’Alt Urgell; a l’oest 
el dialecte limita amb el català nord-occidental seguint una zona de transició que passa 
per les comarques de l’Alt Urgell, el Solsonès, la Segarra, l’Urgell, les Garrigues, la 
Conca de Barberà, el Priorat i el sud de la comarca del Baix Camp. En aquest capítol 
ens referirem a algunes de les àrees amb relleu dialectal propi, com ara el gironí (que 
comprèn les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa, el Pla de 
l’Estany, el Ripollès i la Selva) i el tarragoní (que s’estén pel Tarragonès, l’Alt Camp, el 
Baix Camp i la Conca de Barberà.  

Pel que fa a la prosòdia i l’entonació, el dialecte central ha estat el més estudiat dels 
dialectes catalans i és el que actualment compta amb un cos descriptiu més ampli. 
Tenim treballs monogràfics sobre l’entonació general (Bonet 1984, Salcioli 1988a, 
1988b, Estebas-Vilaplana 2009, Prieto 2002a, 2002b, Astruc 2005, Font Rotchés 2007, 
entre altres) i articles d’investigació sobre diferents aspectes específics de l’entonació 
del català central (Virgili i Blanquet 1971, Recasens 1977, Bonet 1986, Salcioli 1988b, 
Prieto 1995, 1997, 2001, Prieto et al. 2013). Al llarg del darrer decenni, s’ha treballat en 
la proposta del sistema Cat_ToBI de transcripció de l’entonació del català prenent com 
a base les descripcions del català central (Prieto et al. 2009, Aguilar et al. 2009-2011 
Prieto 2013). El conjunt d’aquests treballs presenten una descripció fonètica i 
fonològica de l’entonació d’aquest dialecte i representen una contribució important al 
coneixement de la seva prosòdia.  

En aquest capítol presentem una descripció dels patrons melòdics més característics 
de la varietat central del català, tenint en compte la variació interna que presenta aquest 
dialecte. Com en els altres capítols, prenem com a base descriptiva per a l’anàlisi les 
dades obtingudes de l’enquesta de situacions de l’Atles interactiu de l’entonació del 
català (Prieto i Cabré coords. 2007-2012). Com ja s’ha dit a la Introducció, aquesta 
enquesta inclou una sèrie de situacions quotidianes que es plantegen als informants, els 
quals han d’imaginar-se que es troben en aquelles situacions i pronunciar les frases que 
hi dirien de forma espontània (vegeu els mapes del Capítol 8 per a les situacions 
emprades per a alguns tipus de frase). Els llocs d’enquesta del català central, que es 
mostren en el mapa de la Figura 2.1, són les 15 poblacions següents, que en la majoria 
de casos coincideixen amb capitals de comarca: Banyoles (Pla de l’Estany), Barcelona 
(Barcelonès), Berga (Berguedà), Girona (Gironès), la Bisbal d’Empordà (Baix 
Empordà), la Garriga (Vallès Oriental), Manresa (Bages), Mataró (Maresme), Reus 
(Baix Camp), Ripoll (Ripollès), Santa Coloma de Farners (Selva), Solsona (Solsonès), 
Valls (Alt Camp), Vic (Osona) i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Les enquestes 
van ser dutes a terme per Núria Argemí, Marianna Nadeu, Joan Borràs-Comes i l’autora 
d’aquest capítol. Per a la confecció del capítol, s’han analitzat el total de les 30 
informants femenines (dues per població), amb un total de 1.410 frases analitzades (47 



  

frases x 30 informants). Les informants van ser totes de mitjana edat i amb estudis 
mitjans o superiors. 
 

 
Figura 2.1. Mapa en què apareixen els punts d’enquesta del català central de l’Atles 

interactiu de l’entonació del català. 
 

El capítol s’organitza en quatre seccions principals, que depenen de la modalitat 
oracional: oracions declaratives, oracions interrogatives, imperatius i vocatius. Com 
veurem, les variacions entonatives dins d’aquest dialecte es troben sobretot en el cas de 
l’entonació interrogativa.  

 
1. ORACIONS DECLARATIVES 
 

Les oracions declaratives, a part de presentar o d’explicar una informació a 
l’interlocutor, també poden manifestar sorpresa, desaprovació, desacord, dubte, 
seguretat o insistència. En alguns casos, la finalitat informativa de l’enunciat resta en un 
pla secundari i se supedita a l’expressió de l’actitud del parlant. En aquesta secció 
presentem les característiques prosòdiques de les declaratives informatives i de les que 
tenen a veure amb aquests altres matisos.  
 
1.1. DECLARATIVES INFORMATIVES 
 

El propòsit del parlant en emetre aquestes oracions és merament informatiu i la seva 
posició respecte al contingut del missatge és d’imparcialitat. Un dels trets entonatius 
més característics de les oracions declaratives és la melodia final descendent, que és la 
que confereix a l’oració el sentit de finalitat. La Figura 2.2 mostra la configuració tonal 
pròpia d’una oració declarativa informativa amb una seqüència que només conté una 
síl·laba accentuada (Mandarines). Com podem veure, un moviment tonal lleugerament 



  

ascendent s’associa a la síl·laba accentuada i un de descendent a la posttònica. Per altra 
banda, és interessant destacar que aquest contorn és general gairebé a tot el domini 
lingüístic llevat de l’alguerès i el català septentrional, que es caracteritzen per realitzar 
aquest contorn amb un moviment tonal descendent associat a la darrera síl·laba tònica 
(veg. Mapa 8.1). 
 

 
Figura 2.2. Contorn entonatiu de l’oració declarativa informativa Mandarines produïda 

per una parlant de Manresa (Bages). 
 

Les oracions declaratives més complexes són més variades pel que fa a les possibles 
agrupacions prosòdiques en què es pot dividir la frase. La Figura 2.3 mostra la 
configuració tonal típica d’una oració declarativa de tipus informatiu amb una seqüència 
amb tres accents de mot (La Maria menja mandarines), pronunciada per una parlant de 
Reus (veg. Mapa 8.2). Aquest és el mateix patró entonatiu que es troba en la resta de 
localitats del dialecte central (veg. Mapa 8.1). El contorn conté dues unitats melòdiques, 
una que abraça el subjecte i la segona que abasta el predicat, i comença en un nivell 
mitjà de la tessitura del parlant, que es manté durant les primeres síl·labes pretòniques. 
El primer moviment ascendent es produeix durant la primera síl·laba tònica i arriba fins 
al final del primer grup prosòdic (La Maria), que acaba en un to alt. El primer accent és 
el que normalment assoleix més altura de la frase. El següent grup prosòdic comença en 
un to alt que s’associa a la primera síl·laba tònica men-. Tot seguit es produeix una 
davallada progressiva del to durant el cos central i terminal de l’oració (incloent-hi la 
síl·laba tònica final), la qual cosa constitueix un dels trets més característics de 
l’entonació declarativa.  
 

Figura 2.3. Contorn entonatiu de l’oració declarativa informativa La Maria menja 
mandarines produïda per una parlant de Reus (Baix Camp). 

 



  

Els constituents que poden ser perifèrics a l’oració —vocatius, elements parentètics, 
dislocacions— tenen una entonació que reflecteix precisament el fet que són 
constituents sintàcticament independents de l’oració principal. La dislocació a la dreta i 
a l’esquerra són exemples de tematitzacions, és a dir, moviments del tema oracional —o 
de la informació coneguda de l’oració— a un lloc perifèric. En l’oració principal hi sol 
aparèixer un pronom de represa que substitueix l’element dislocat. En la parla 
espontània, les dislocacions (sobretot les dislocacions a la dreta) s’empren amb molta 
freqüència i com a estratègia per atorgar rellevància informativa a l’últim element de 
l’oració principal, el focus. La Figura 2.4 mostra la corba entonativa de l’oració amb 
dislocació a la dreta Doncs jo hi vaig viure, a Viella!, pronunciada per una parlant de 
Mataró. L’oració principal té les mateixes característiques entonatives que la declarativa 
informativa amb l’única diferència que el darrer accent tonal de l’oració principal 
(viure) és ascendent, segurament per l’èmfasi que transmet el parlant amb la frase (veg. 
secció 1.4). Després, el constituent dislocat a la dreta (a Viella) forma una unitat 
melòdica independent i és prosòdicament molt feble, és a dir, no presenta cap màxim 
observable de prominència prosòdica i es realitza en una tonalitat molt baixa de la 
tessitura del parlant. 
 

Figura 2.4. Contorn entonatiu de l’oració declarativa amb element perifèric Doncs jo hi 
vaig viure, a Viella! produïda per una parlant de Mataró (Maresme). 

 
1.2. ENUMERACIONS 
 

Les enumeracions es caracteritzen prosòdicament pel fet que cadascun dels seus 
membres constitueix una unitat tonal independent. A continuació mostrem el contorn 
entonatiu de l’oració Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge 
pronunciada per una parlant de Barcelona (Figura 2.5). Aquesta oració es caracteritza 
per l’anomenada enumeració ascendent, en la qual cada unitat no terminal finalitza amb 
un accent tonal alt seguit d’una inflexió ascendent, amb l’excepció del cinquè element 
divendres, que acaba en un moviment descendent. Generalment el nivell tonal 
d’aquestes inflexions va declinant lleument al llarg de l’oració fins que l’última inflexió 
—la que va associada al penúltim element de l’enumeració— es pronuncia més aguda, 
sobretot si el parlant vol aconseguir una major expressivitat. Finalment, el darrer 
element de l’enumeració es pronuncia en un to baix seguit d’un to de frontera baix.  
 



  

Figura 2.5. Contorn entonatiu de l’enumeració Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, 
divendres, dissabte i diumenge produïda per una parlant de Barcelona (Barcelonès). 

 
Aquest és el patró prosòdic general que caracteritza les enumeracions a tot el domini del 
català, llevat de l’alguerès (veg. Mapa 8.3). 
 
1.3. DECLARATIVES AMB FOCALITZACIÓ CONTRASTIVA 
 

En català, com en moltes altres llengües, l’ordre informatiu de l’oració sol ser tema 
seguit de rema. És a dir, les oracions solen començar centrant l’assumpte de què estem 
parlant, generalment ja conegut pels dos interlocutors (el tema), i solen finalitzar dient 
allò que es predica sobre l’assumpte, la informació nova per a l’interlocutor (el rema). 
El terme focus generalment s’usa per a designar aquell element que constitueix la part 
informativa de l’oració, és a dir, el rema. En situacions no marcades, doncs, el focus de 
l’oració se situa al final de l’oració i rep l’accent d’enunciat. Per variar l’ordre 
informatiu no marcat, el català compta amb estratègies com la tematització —o 
dislocació de constituents a l’esquerra o la dreta, en oracions com Els va posar al 
calaix, els ganivets o bé Els ganivets, els va posar al calaix— i la rematització —o 
dislocació a l’esquerra d’un element remàtic, en oracions com Els ganivets, i no pas les 
forquilles, va posar al calaix—, amb característiques sintàctiques i entonatives 
diferenciades. 

Si el parlant vol emfasitzar de forma contrastiva un element oracional pot 
rematitzar-lo, és a dir, pot traslladar l’element focalitzat a la perifèria esquerra 
(TARONGES, vull! (i no pas peres)). Aquestes construccions presenten una entonació ben 
diferenciada de l’entonació típica de les oracions declaratives. La focalització 
contrastiva de la Figura 2.6, pronunciada per una informant de Vic, consta de dues 
unitats melòdiques (TARONGES, vull!). La primera, que conté l’element focalitzat, 
presenta un ascens tonal associat amb la síl·laba tònica i, a continuació, una baixada 
dràstica en la síl·laba posttònica. La segona unitat tonal presenta el mateix esquema, 
però es realitza en un camp tonal més reduït. 
 



  

 
Figura 2.6. Contorn entonatiu de l’oració declarativa amb focalització contrastiva 

TARONGES, vull! produïda per una parlant de Vic (Osona). 
 

El mapa 8.4 mostra que aquest contorn entonatiu és el més general en català, llevat 
del cas dels dialectes alguerès i septentrional. 

 
Hem vist que el moviment descendent final d’una unitat prosòdica és la que 

confereix el sentit de finalitat i de terminació a una oració declarativa. Un dels recursos 
prosòdics que té el parlant per intensificar el grau d’asserció de la focalització és produir 
un tempo més ràpid, així com produir un descens tonal final més pronunciat. A 
continuació mostrem el contorn entonatiu de l’oració declarativa amb focalització 
contrastiva de tipus categòric Que no, que viuran a Viella!, pronunciada en dues unitats 
tonals per una parlant de Manresa (Figura 2.7). Un dels trets característics d’aquest 
contorn entonatiu és la part final, que es caracteritza per un descens des d’un to alt 
precedent associat a la pretònica fins a la síl·laba tònica, que presenta un plató d’un 
nivell tonal mitjà; la síl·laba tònica es caracteritza també per un allargament molt 
significatiu, així com l’allargament de l’adverbi no al final de la primera unitat tonal; 
segons el grau d’èmfasi, aquest allargament produït durant la síl·laba tònica pot 
exagerar-se encara més. Finalment, la darrera síl·laba àtona continua una davallada lleu 
fins al mínim d’F0 del parlant.  
 

 
Figura 2.7. Contorn entonatiu de l’oració declarativa amb focalització contrastiva de 

tipus categòric Que no, que viuran a Viella! produïda per una parlant de Manresa 
(Bages). 

 
La Figura 2.8 mostra un altre dels patrons entonatius típics de la focalització 

contrastiva de tipus categòric amb la frase No, no! Que viuran a Viella! pronunciada en 
dues unitats tonals per una informant de Reus. Aquest contorn entonatiu manifesta 



  

obertament (i amb més insistència que el contorn anterior) l’oposició del parlant al que 
ha expressat el seu interlocutor. La seva característica principal és el moviment final del 
contorn, que consta d’un moviment descendent associat a la darrera síl·laba accentuada, 
seguit d’una inflexió complexa ascendent-descendent que es realitza en la síl·laba 
posttònica (-lla). 
 

 
Figura 2.8. Contorn entonatiu de l’oració declarativa amb focalització contrastiva de 
tipus categòric No, no! Que viuran a Viella! produïda per una parlant de Reus (Baix 

Camp). 
 
1.4. EXCLAMATIVES  
 

En condicions normals i no emfàtiques el focus oracional se situa, com hem dit, al 
final de l’enunciat i l’oient el percep com el constituent més prominent. Ara bé, si el 
parlant vol remarcar més aquest últim element —per expressar interès, sorpresa, etc.— 
el pot pronunciar amb un moviment melòdic ascendent en lloc de baix: com més 
emfàtica és l’oració, més s’expandeix el camp tonal d’aquest accent, és a dir, més 
s’accentua la diferència entre els tons greus i els tons aguts. En general, un enunciat 
emfàtic afavoreix que cadascuna de les síl·labes tòniques de l’oració rebi un accent 
tonal. A continuació mostrem el contorn entonatiu de l’oració Mmm! Quina bona olor! 
pronunciat per una informant de Mataró (Figura 2.9). Aquest contorn es caracteritza per 
la presència de tres accents tonals ascendents (associats a la síl·laba prominent mmm i a 
les síl·labes tòniques dels mots bona i olor).  
 

 
Figura 2.9. Contorn entonatiu de l’oració exclamativa Mmm! Quina bona olor! 

produïda per una parlant de Mataró (Maresme). 
 
 



  

 
 
1.5. DECLARATIVES DUBITATIVES 
 

La inseguretat i la incertesa del parlant es manifesta en enunciats que expressen 
dubte com ara Potser no li agradarà..., Tal vegada ens ajudarà... Aquestes oracions es 
caracteritzen per la presència d’adverbis o locucions adverbials de dubte (segurament, 
potser, tal vegada...), i entonativament, per un cos inicial pronunciat en una tonalitat 
relativament baixa i una configuració nuclear que consta d’un to alt seguit d’un to de 
frontera mitjà que reflecteix el caràcter dubitatiu de l’oració. Aquest patró entonatiu és 
d’ús general a tot el domini lingüístic (veg. Mapa 8.5). A continuació mostrem el 
contorn entonatiu típic d’aquestes expressions amb l’oració Potser no li agradarà, 
pronunciat per una parlant de Berga (Figura 2.10). La modulació final consta d’un 
moviment ascendent associat a la darrera síl·laba accentuada -rà que arriba a un nivell 
tonal mitjà. L’altura tonal mitjana de la inflexió final, un tempo lent i un allargament 
pronunciat de la síl·laba final són trets prosòdics que reflecteixen la vacil·lació del 
parlant.  

 

 
Figura 2.10. Contorn entonatiu de l’oració declarativa dubitativa Potser no li 

agradarà... produïda per una parlant de Berga (Berguedà). 
 
1.6. DECLARATIVES D’OBVIETAT 
 

La Figura 2.11 mostra l’entonació d’una resposta d’obvietat, és a dir, l’entonació 
que fa un parlant quan creu que allò que està dient és evident. Amb l’oració D’en 
Jaume!, pronunciada amb aquesta entonació, el parlant comunica la creença que allò 
que està dient és un fet evident que l’interlocutor hauria de conèixer. Aquestes frases 
apareixen encapçalades molt sovint per marcadors lèxics d’obvietat com ara Sí, dona..., 
o Sí, home.... El significat implícit de l’oració és Sí, home, que no ho saps, que és d’en 
Jaume?. La línia tonal es manté en un to mitjà fins que es produeix un moviment 
ascendent durant la síl·laba tònica de la unitat (Jau-). El moviment terminal és 
descendent-ascendent i s’alinea amb la síl·laba posttònica -me.  

 



  

 
Figura 2.11. Contorn entonatiu de l’oració declarativa d’obvietat D’en Jaume! produïda 

per una parlant de Girona (Gironès). 
 

En el Mapa 8.6 es pot apreciar que la major part de localitats enquestades del domini 
lingüístic han produït aquesta frase de l’enquesta amb el contorn entonatiu complex, 
ascendent a la tònica seguit d’un to de frontera descendent-ascendent, ja sigui exagerant 
o disminuint l’altura del to de frontera alt final. En el cas del català central, només a la 
Bisbal d’Empordà s’ha produït la frase amb un accent tonal baix associat a la tònica 
final seguit d’un moviment ascendent-descendent, que és un contorn d’obvietat amb un 
matís més categòric. Aquesta entonació s’ha trobat de forma freqüent en català central 
en la focalització contrastiva de tipus categòric (Figura 2.8). És clar, doncs, que la 
realizació documentada a la Bisbal no es pot atribuir a una particularitat dialectal, sinó a 
la pròpia tria de l’enquestat, que ha preferit donar aquest matís de contradicció a l’hora 
de respondre a la situació presentada. 
 
2. ORACIONS INTERROGATIVES 

 
Des del punt de vista de la caracterització formal s’han distingit dos tipus d’oracions 

interrogatives: les interrogatives totals i les parcials. Les oracions interrogatives totals o 
absolutes pregunten sobre la veritat d’una locució i se solen respondre amb sí o no 
(Tornaràs?, L’hi donaràs?). Les oracions interrogatives parcials, altrament anomenades  
interrogatives amb mot interrogatiu, són encapçalades per un element interrogatiu que 
pregunta sobre una part concreta de la informació (Quan tornaràs?, A qui ho donaràs?). 
Des del punt de vista de la caracterització entonativa, cadascuna compta amb 
configuracions tonals característiques. 

Les oracions interrogatives es caracteritzen pel seu caràcter obert i inconclusiu, que 
es completa amb la resposta de l’interlocutor. En força casos, però, la funció pragmàtica 
d’una oració formalment interrogativa no se circumscriu exclusivament a la demanda 
d’informació —com ara en les interrogatives anomenades informatives—, sinó que 
s’empra per demanar la confirmació d’una sospita (Oi que està jugant?, Que tens 
fred?), convidar algú (Vols venir?), per expressar sorpresa o estranyesa davant d’un fet 
(Ja has arribat?, No hi jugaràs?), per donar una ordre (Vols callar?, Podries donar-
m’ho?) o expressar una afirmació retòrica (S’acabaran mai, les guerres?). En aquestes 
oracions, la petició d’informació —la pregunta— roman en un pla secundari i hi domina 
l’expressió d’altres intencions del parlant. Aquesta secció descriu l’entonació que 
reflecteix algunes d’aquestes intencions del parlant, tant en les preguntes totals com en 
les preguntes parcials.  

 
 



  

 
2.1. INTERROGATIVES TOTALS 
 
Les oracions interrogatives totals, també anomenades interrogatives absolutes o 
generals, demanen de l’oient una resposta afirmativa o negativa. 
 
2.1.1. INTERROGATIVES TOTALS INFORMATIVES 
 

La interrogació total informativa, també anomenada neutra, es caracteritza per la 
imparcialitat del parlant, que fa una pregunta perquè desconeix un fet i està 
exclusivament interessat en una informació que pensa que té el seu interlocutor.  

En l’àrea del català central trobem tant l’anomenat patró ascendent com el 
descendent per expressar la interrogació total de tipus informatiu. El Mapa 8.7 mostra 
com el patró entonatiu majoritari en el territori del català central és l’ascendent. El 
contorn descendent apareix a Berga, Reus, Vilafranca del Penedès i Valls.  

Vegem a continuació com són els dos patrons entonatius. Les Figures 2.12 i 2.13 
mostren l’entonació típica dels dos tipus de contorns amb l’oració Teniu mandarines? 
(patró ascendent) i Que tenen mandarines? (patró descendent). El gràfic de la Figura 
2.12 mostra el patró ascendent. Com podem veure, el contorn s’inicia en un to mitjà de 
la tessitura del parlant. La primera síl·laba tònica es produeix en un to baix seguit d’un 
moviment ascendent que s’associa a la síl·laba següent. A continuació s’inicia un 
descens gradual del to que ocupa tot el cos central de la pregunta fins a l’última tònica (-
ri-  de mandarines), que es pronuncia en un to molt greu que sol coincidir amb el mínim 
d’F0 del parlant —normalment constitueix la síl·laba més greu de l’enunciat. Finalment, 
el to puja de forma pronunciada durant la síl·laba posttònica final (mandarines).  

 
Figura 2.12. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Teniu 

mandarines? produïda per una parlant de Ripoll (Ripollès). 
 

Per altra banda, el patró interrogatiu descendent és un dels més característics de 
l’entonació catalana (Que veureu la Maria?, Que té hora?, Que vols venir?). Pel que fa 
a l’aparició de la conjunció expletiva que que encapçala aquesta construcció, en català 
central, com en molts altres dialectes, hi ha una correlació sistemàtica entre la presència 
del que expletiu i l’aparició de l’entonació descendent, encara que hom observa una 
gran variació dialectal en el seu ús (Prieto 2001, Prieto i Rigau 2007). L’exemple del 
gràfic de la Figura 2.13 mostra que el contorn descendent s’inicia en una tonalitat més 
aviat alta de la tessitura del parlant i es manté en aquest to uniforme durant el cos inicial 
i central del contorn, fins que comença a davallar de forma intensa durant la darrera 
síl·laba tònica de la unitat (-ri- de mandarines) fins arribar al final de la pregunta.  
 



  

 
Figura 2.13. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Que tenen 

mandarines? produïda per una parlant de Berga (Berguedà). 
 

És important destacar que el contorn interrogatiu descendent del tarragoní es 
caracteritza per tenir una síl·laba pretònica extraalta en comparació amb el contorn 
descendent de la resta del català central. La Figura 2.14 en mostra un exemple de Reus. 
Aquesta característica l’acosta a les interrogatives descendents del balear, del nord-
occidental o de l’alguerès (veg. Capítols 4, 5 i 7). 

 

 
Figura 2.14. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Que tenen 

mandarines? produïda per una parlant de Reus (Baix Camp). 
 
Així doncs, encara que el patró interrogatiu majoritari del dialecte central és 

l’ascendent, en el subdialecte tarragoní el patró descendent és el més freqüent. Aquest 
subdialecte s’alinea amb els dialectes nord-occidental, el balear i l’alguerès per a 
l’expressió de la interrogació informativa, atès que en aquests dialectes les 
interrogatives descendents s’empren amb més freqüència. Per altra banda, en l’àrea del 
barceloní trobem que es poden utilitzar indistintament els dos patrons per a la pregunta 
informativa, encara que l’ús de l’ascendent és més gran. Finalment, en gironí el patró 
ascendent és majoritari. És important remarcar que en gironí el patró descendent no sol 
tenir un matís neutre i sol usar-se per a les preguntes confirmatòries (veg. Secció 2.1.2). 
Així, l’oració (Que) vindran? amb entonació descendent sol tenir la interpretació que el 
parlant sospita que vindran, i ho pregunta perquè vol que el seu interlocutor li ho 
confirmi: Sospito que vindran: és veritat?.  
 
2.1.2. INTERROGATIVES CONFIRMATÒRIES 
 



  

Les preguntes confirmatòries s’usen quan el parlant creu que sap la resposta a la 
seva pregunta i cerca una confirmació a la seva suposició. Aquestes preguntes presenten 
diverses variants segons el grau de certesa i de seguretat que tingui el parlant: n’hi ha 
que s’acosten més a l’afirmació o a la negació (Eh que no et trobes bé?, No et trobes bé, 
oi?) i n’hi ha que tenen un caràcter més hipotètic (Que no et trobes bé?, No et trobes 
pas malament?). Així, les preguntes confirmatòries que habitualment van encapçalades 
per la conjunció expletiva que tenen un to més hipotètic: el parlant no està tan segur de 
la seva sospita i deixa més marge a l’interlocutor perquè respongui negativament a la 
pregunta (veg. exemples de (2.1), extrets de Prieto (2002a)). Les Figures 2.14 i 2.16 
mostren el contorn entonatiu de les preguntes confirmatòries opcionalment 
encapçalades per que. 
 

(2.1) a (em pensava que treballava) (Que) ja no treballa? 
 b (et veig inquiet, nerviós) (Que) tens gana? 
 c (t’he vist que tremolaves) (Que) no et trobes bé? 
 d (em pensava que hi havies trucat) (Però que) no hi volies trucar? 

 
En contrast amb les preguntes informatives, les preguntes confirmatòries es 

caracteritzen per un ús generalitzat del contorn descendent, contorn que s’ha 
documentat en pràcticament tot el domini del català central excepte en poblacions com 
Banyoles, Girona i Santa Coloma de Farners, en les quals s’ha emprat un contorn 
ascendent (veg. Capítol 8, el Mapa 8.8 de l’oració Que ja hi és, la Maria?). Com veiem 
als gràfics de les Figures 2.15 i 2.16 amb la interrogativa confirmatòria (Que) tens 
gana? pronunciada per una informant de Girona (Figura 2.15) i per una de la Garriga 
(Figura 2.16), es tracta del mateix patró entonatiu que la interrogativa informativa de 
tipus descendent. Recordem que aquest patró es caracteritza per un accent tonal 
descendent associat a la síl·laba nuclear final, seguit d’un moviment final baix. 
 

 
Figura 2.15. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa confirmatòria Tens gana? 

produïda per una parlant de Girona (Gironès). 
 



  

 
Figura 2.16. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa confirmatòria Que tens gana? 

produïda per una parlant de la Garriga (Vallès Oriental). 
 
2.1.3. INTERROGATIVES TOTALS IMPERATIVES 
 

El caràcter obert de la modalitat interrogativa fa que s’empri molt sovint en la parla 
col·loquial per formular suggeriments, peticions, i fins i tot ordres (veg. els exemples de 
(2.2), extrets de Prieto (2002a)). La fórmula interrogativa mitiga el sentit impositiu 
d’aquestes oracions: 
 

(2.2) a Vols callar? (ordre) 
 b Vols venir? (prec/ordre/convit) 
 c Anem al bar a fer una cervesa? (suggeriment/convit) 
 d (Que) podria parlar més fluix? (prec/ordre) 
 e Et faria res de baixar les escombraries? (prec/ordre)  

 
La interrogació imperativa sol adoptar la forma entonativa típica de la interrogació 

confirmatòria (tant ascendent com descendent), però amb un camp tonal més ampli i un 
tempo molt més ràpid, que es pot emprar per intensificar l’efecte d’ordre. L’entonació 
descendent és la que sol ser més comuna i expressa una ordre més estricta que 
l’entonació ascendent, la qual té una interpretació més exhortativa. El Mapa 8.9 mostra 
els resultats obtinguts per a la pregunta imperativa; l’entonació descendent és la que 
apareix en 11 de les 15 localitats enquestades de la zona central. En tots dos contorns, la 
intensificació del matís d’ordre s’aconsegueix mitjançant un tempo ràpid i l’ús d’un 
registre alt. En aquests casos l’interlocutor pot no contestar la pregunta amb sí o no, sinó 
callar i accedir a les peticions del parlant. La coincidència entre l’ús del contorn 
descendent tant per a les preguntes confirmatòries com per a les de petició segurament 
es deu al fet que mitjançant aquesta entonació el parlant expressa la seva expectativa 
positiva sobre la resposta, en aquest cas, la resposta positiva de l’interlocutor. La Figura 
2.17 mostra l’entonació descendent de l’oració I podeu callar?, pronunciada per una 
parlant de Mataró. 
 



  

 
Figura 2.17. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total imperativa I podeu 

callar? produïda per una parlant de Mataró (Maresme). 
 
2.1.4. INTERROGATIVES ECO 
 

La funció de les oracions interrogatives eco, també anomenades interrogatives 
reiteratives, és tornar a preguntar alguna informació que s’acaba de mencionar en el 
discurs. En la formulació d’aquestes preguntes, l’emissor pot voler que l’interlocutor 
torni a repetir el que acaba de dir ja sigui perquè no ho ha entès bé o no ho ha sentit bé (i 
llavors estem davant la interrogació eco de tipus neutre), o bé expressar la seva sorpresa 
o incredulitat pel que acaba de sentir —llavors estem davant de les interrogatives de 
contraexpectativa. Els resultats de les preguntes eco es poden veure en el Mapa 8.10 
amb l’oració (M’has dit que) és la una? (no t’he acabat de sentir). En tota la zona del 
català central s’ha trobat sistemàticament el contorn interrogatiu ascendent, com en el 
cas que exemplifica la Figura 2.18, pronunciat per una informant de Berga. Com es pot 
comprovar, és el mateix patró ascendent utilitzat per a les preguntes informatives 
(Secció 2.1.1.). 
 

 
Figura 2.18. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco És la una? produïda per 

una parlant de Berga (Berguedà). 
 
2.1.5. INTERROGATIVES DE CONTRAEXPECTATIVA 
 

La pregunta interrogativa de contraexpectativa es realitza típicament amb el patró 
ascendent de les oracions interrogatives informatives o les interrogatives eco neutres. 
Prosòdicament, les preguntes de contraexpectativa es caracteritzen per un tempo més 
ràpid, una qualitat de veu murmurada i l’ús d’una entonació amb un camp tonal 
especialment ampli (veg. Crespo-Sendra et al. 2010 per a una comparació entre els 



  

patrons interrogatius de les interrogatives informatives i les de contraexpectativa en 
diferents dialectes del català). Llevat d’una població, per a les preguntes eco de 
contraexpectativa en tota la zona del català central s’ha documentat el mateix contorn 
que en les interrogatives eco neutres, és a dir, el patró ascendent (veg. Mapa 8.10). La 
Figura 2.19 mostra un exemple d’aquesta entonació ascendent per a la pregunta eco de 
contraexpectativa pronunciada per una informant de Solsona. Aquest contorn apareix 
fins i tot en el subdialecte tarragoní i en les zones amb més contacte amb el nord-
occidental que normalment empren el contorn descendent (compareu-ho amb el Mapa 
8.7 de les interrogatives totals informatives). 

 

 
Figura 2.19. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco de contraexpectativa El 

Jaume, alcalde? produïda per una parlant de Solsona (Solsonès). 
 
Un altre contorn possible de les interrogatives eco de contraexpectativa (però que 

només s’ha trobat a Santa Coloma de Farners) és el que s’exemplifica a la Figura 2.20 
(veg. Mapa 8.11). L’esquema melòdic s’inicia en la línia tonal de referència del parlant 
fins que s’enlaira durant la primera síl·laba accentuada de l’oració (Jau-). Després 
continua baixant fins que torna a pujar durant la darrera síl·laba tònica de l’enunciat (-
cal-). Finalment es produeix un moviment descendent final en la síl·laba posttònica.  
 

 
Figura 2.20. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco de contraexpectativa En 
Jaume, per alcalde? produïda per una parlant de Santa Coloma de Farners (Selva). 

 
A l’enquesta hi ha recollides altres interrogatives de contraexpectativa, com ara el 

mapa Però encara tens gana? En aquestes frases també hi trobem un ús sistemàtic del 
patró ascendent en totes les poblacions de l’àrea del català central. La Figura 2.21 
mostra un exemple d’aquesta entonació ascendent per a la pregunta de 
contraexpectativa pronunciada per una informant de Ripoll. 



  

 

 
Figura 2.21. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa de contraexpectativa Encara 

tens gana? produïda per una parlant de Ripoll (Ripollès). 
 
2.2. INTERROGATIVES PARCIALS 
 

Les oracions interrogatives parcials, també anomenades preguntes amb mot 
interrogatiu, se centren en un aspecte específic de l’enunciat, el qual es qüestiona 
mitjançant el mot interrogatiu (o mot interrogatiu compost) que les encapçala (Què vol?, 
Per a què vindrà?). Els mots interrogatius tònics emprats més habitualment són com, 
on, què, quan, quant, qui, quin, més els compostos corresponents precedits de 
preposició (per què, per a què, per a qui, cap a on, fins quan, etc.). Com veurem, la 
interrogació parcial també presenta una gran varietat melòdica segons el sentit 
pragmàtic que hi tingui associat. 
 
2.2.1. INTERROGATIVES PARCIALS INFORMATIVES 
 

Amb la interrogació parcial de tipus informatiu, el parlant demana al seu 
interlocutor una informació concreta que desconeix i sobre la qual no té cap 
coneixement previ. L’interès del parlant se centra en l’element informatiu al qual es 
refereix el mot interrogatiu. Preguntar pel carrer Quina hora és? o a algun amic Com el 
fas, l’arròs? són exemples d’aquest tipus d’enunciat. Encara que tradicionalment s’han 
descrit dos possibles patrons entonatius per a les preguntes parcials, el patró ascendent i 
el descendent (Recasens 1977, Prieto 2002a), els resultats de l’enquesta mostren que el 
patró descendent és la que apareix de forma sistemàtica en català central, així com en 
nord-occidental i en septentrional (veg. Mapa 8.13). Aquest patró descendent s’inicia en 
un to relativament agut de la tessitura del parlant, el qual es manté de forma sostinguda 
fins a la darrera síl·laba tònica de la unitat. Aquesta síl·laba es pronuncia en un to alt. 
Després, en les síl·labes posttòniques es produeix un descens tonal que arriba fins a la 
línia de base del parlant. Aquest és el patró que s’ha documentat en totes les poblacions 
del català central com a representant de la pregunta parcial Què li portaries? (Figura 
2.22). 
 



  

 
Figura 2.22. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial informativa Què li 

portaries? produïda per una parlant de Santa Coloma de Farners (Selva). 
 

En condicions normals, les oracions interrogatives parcials situen el nucli prosòdic 
de la pregunta al final de la unitat tonal. Així, l’accent focal sol recaure en l’última 
síl·laba accentuada del constituent focalitzat, que sol ser el verb principal. Els subjectes i 
els complements adjunts, en canvi, solen quedar fora de la interrogació pròpiament dita 
i formen unitats melòdiques subordinades. El patró entonatiu que exemplifiquem en la 
Figura 2.23 es distribueix en tres unitats tonals que abracen la pregunta principal i els 
dos elements dislocats, el complement directe i el vocatiu (Qui l’ha portat, aquest 
paquet, Jaume?). La primera unitat melòdica, l’oració principal (Qui l’ha portat?) 
presenta el mateix contorn entonatiu que la interrogació parcial de tipus informatiu 
(Figura 2.22). La segona i tercera unitats es comporten típicament com elements 
dislocats a la dreta, que o bé estan desaccentuats tonalment o bé copien el contorn 
nuclear però amb un camp tonal molt reduït. 
 

 
Figura 2.23. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial informativa amb 

element perifèric Qui l’ha portat, aquest paquet, Jaume? produïda per una parlant de 
Berga (Berguedà). 

 
2.2.2. INTERROGATIVES PARCIALS EXCLAMATIVES 
 

Les preguntes exclamatives solen expressar la sorpresa o la incredulitat del parlant 
davant d’un fet que és present en el discurs, ja sigui perquè s’ha mencionat o perquè és 
present implícitament o pel context. El Mapa 8.14 mostra els resultats de les enquestes 
per a les interrogatives parcials de sorpresa del tipus Quants diners va acabar devent? 
Com podem observar al mapa, la distribució geogràfica dels patrons de les 
interrogatives parcials exclamatives coincideixen en bona part amb la dels patrons 



  

descrits per a les interrogatives parcials neutres (veg. Mapa 8.13). La diferència més 
important entre les dues interrogatives rau en el camp tonal de l’accent principal del 
contorn, que recau en el focus verbal i que és molt més ampli en el cas de les preguntes 
exclamatives i també en la desaccentuació prefocal opcional en el cas de les 
exclamatives. En el cas del català central, apareix sistemàticament un patró ascendent-
descendent en totes les poblacions. La Figura 2.24 exemplifica el patró entonatiu de la 
interrogativa parcial de sorpresa Però quants diners va acabar devent? pronunciada per 
una informant de Reus. Aquest contorn apareix en totes les poblacions del català central 
excepte en el cas de la Bisbal d’Empordà i Mataró, que mostren el contorn interrogatiu 
ascendent. 
 

  
Figura 2.24. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exclamativa Però 
quants diners va acabar devent? produïda per una parlant de Reus (Baix Camp). 

 
 
2.2.3. INTERROGATIVES PARCIALS IMPERATIVES 
 

Hem vist que les formes interrogatives s’utilitzen molt sovint per expressar actes de 
parla volitius, des d’ordres fins a invitacions o precs, tal com mostren els exemples de 
(2.3), extrets de Prieto 2002a). 
 

(2.3) a Qui t’ha donat permís, per fer això?  
 b Quan ho faràs?  
 c Per què no véns? 
 d Qui vol anar-hi? 
 e On vols que anem? 

 
Fixem-nos en l’esquema tonal de l’oració Però quan m’ho faràs, això? produïda per 

una informant de Mataró (Figura 2.25). Pragmàticament, aquesta pregunta es 
caracteritza pel sentit d’imposició (‘T’ordeno que em diguis quan m’ho faràs’), al qual 
s’afegeix un matís addicional de reprovació. La diferència entonativa entre aquest 
contorn i el de la pregunta parcial de tipus informatiu consisteix en l’ús d’accents tonals 
amb un camp tonal més ampli i una alineació diferent. Pel que fa al primer accent tonal 
associat amb el mot interrogatiu, en la pregunta imperativa el moviment ascendent 
continua pujant fins a la síl·laba posttònica, mentre que en la pregunta informativa 
aquest moviment ascendent sol tenir el pic al final del mot interrogatiu. Pel que fa a 
l’accent tonal nuclear, mentre que en la pregunta informativa el descens s’inicia cap al 
final de l’última síl·laba tònica, en el cas de la pregunta imperativa aquest descens 
comença abans d’aquesta síl·laba (faràs), que es produeix en un to baix. L’efecte 



  

imperatiu es pot reforçar mitjançant un increment del ritme d’elocució i l’ús d’intervals 
tonals més amplis. A més, el nivell tonal del final de l’oració sol ser més greu que 
l’habitual. El Mapa 8.15 mostra els resultats de la frase imperativa Què vols?, que ens 
indiquen que aquest contorn descendent és el que apareix en 14 de les 15 localitats 
enquestades (llevat de Ripoll, on es documenta un accent nuclear baix seguit d’un 
moviment complex ascendent-descendent típic de les parcials exhortatives).  
 

 
Figura 2.25. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial imperativa Però quan 

m’ho faràs, això? produïda per una parlant de Mataró (Maresme). 
 

 
2.2.4. INTERROGATIVES PARCIALS EXHORTATIVES 
 

L’entonació que mostra la Figura 2.26 transmet un marcat sentit exhortatiu (Va, 
però per què no veniu?). Un dels trets entonatius més peculiars d’aquests contorns és la 
inflexió melòdica final: el moviment descendent s’associa amb la darrera síl·laba tònica 
de l’enunciat, que va seguit d’un moviment ascendent-descendent. Així, la darrera part 
del contorn és equivalent a la del prec (veg. Secció 3.2). El Mapa 8.16 mostra que set de 
les quinze poblacions tenen aquest contorn entonatiu. Les altres poblacions mostren el 
contorn nuclear més freqüent de la interrogativa parcial, és a dir, un to alt a la síl·laba 
nuclear seguit d’un moviment descendent (veg. Secció 2.2.1). 
 

 
Figura 2.26. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exhortativa Va, però 

per què no veniu? produïda per una parlant de Reus (Baix Camp). 
 
3. ORACIONS IMPERATIVES 
 



  

Tradicionalment, la modalitat imperativa o volitiva comprèn tant les ordres, també 
anomenades oracions imperatives, com els precs, o oracions exhortatives. Tant les unes 
com les altres són oracions amb un component enunciatiu que expressen, a més a més, 
un desig manifest del parlant d’influir en les accions del seu interlocutor. El parlant 
utilitza aquest tipus d’oracions per tractar d’imposar la seva voluntat sobre l’oient, amb 
una gradació de matisos que van des del suggeriment i la invitació (Va, sisplau, tanca la 
porta...!) fins a les ordres més emfàtiques (Tanca la porta!!).  

Els límits entre les ordres i els precs no són gaire precisos. La interpretació que faci 
l’oient de la força apel·lativa del missatge no només depèn de l’entonació, sinó també de 
la velocitat d’elocució, de la intensitat i del registre tonal emprats pel parlant. En 
general, una ordre es pronuncia de forma més ràpida i brusca que un prec, que tendeix a 
pronunciar-se amb un tempo més lent per tal d’aconseguir un efecte tranquil·litzador. 
Sabem també que factors extralingüístics com l’estat d’ànim o la susceptibilitat de 
l’oient juguen un paper important en la interpretació d’aquestes oracions. 
 
3.1. ORDRES 
 

Les ordres tenen una clara funció de domini i d’imposició del parlant sobre 
l’interlocutor. Un dels esquemes melòdics típics de les oracions imperatives és similar 
al de les oracions declaratives neutres, és a dir, un patró ascendent-descendent. Quan 
l’oració conté un únic accent de mot (Vine!, Figura 2.27) el contorn s’inicia en un to 
mitjà fins que puja durant la síl·laba accentuada de la seqüència. Aquesta síl·laba es 
realitza en un nivell agut i després el to davalla ràpidament fins al final de l’oració, on 
arriba al nivell mínim d’F0 del parlant. Els resultats de l’enquesta mostren que aquest és 
un dels contorns tonals més típics del català en la realització de la frase imperativa d’un 
sol accent de mot Vine! (veg. Mapa 8.17).  
 

 
Figura 2.27. Contorn entonatiu de la ordre Vine! produïda per una parlant de Solsona 

(Solsonès). 
 

Quan la frase té dos accents de mot (Vine cap aquí!) l’accent tonal ascendent es 
realitza en la primera síl·laba accentuada i la darrera té un accent tonal descendent.  

També s’ha documentat un altre patró entonatiu (veg. el Mapa 8.17) amb un matís 
imperatiu més suau (Figura 2.28). La diferència entre els dos contorns rau en la 
temporalitat del descens final. Mentre en el patró anterior (Figura 2.27) el to baixa 
dràsticament al començament de la síl·laba posttònica, en aquest altre patró (Figura 
2.28) el to alt es manté durant bona part de la síl·laba posttònica, que també s’allarga, i 
baixa al final d’aquesta síl·laba. La realització diferent dels tons de frontera finals 
confereix un matís d’imperativitat més suau a la frase. 



  

 

 
Figura 2.28. Contorn entonatiu de l’ordre Vine! produïda per una parlant de Vic 

(Osona). 
 
A part de l’ús de l’imperatiu i la configuració tonal amb diferents matisos, aquestes 
oracions es caracteritzen per la presència d’altres índexs acústics que accentuen i 
reforcen la força imperativa de l’oració i manifesten diversos graus d’exaltació, de 
tensió o d’irritació del parlant: un tempo ràpid, una elevació del to i de la intensitat i l’ús 
d’un camp tonal ampliat. 
 
3.2. PRECS 
 

Encara que les oracions exhortatives també utilitzen el mode verbal imperatiu, la 
intenció que expressen ja no és d’imposició estricta sinó d’exhortació més moderada, ja 
que el parlant tracta de convèncer el seu interlocutor de forma més suau. Un dels trets 
prosòdics més característics de la modalitat exhortativa és el tempo, força més lent que 
el que es fa servir en oracions declaratives i imperatives. Les darreres síl·labes de 
l’enunciat solen presentar un cert allargament i arrossegament, anomenat melisma, que 
confereix un caràcter musical a aquests contorns. Prosòdicament, aquestes oracions 
també es caracteritzen per l’ús d’un camp tonal no tan ampli i un descens en el registre 
tonal, així com l’ús de la veu xiuxiuejada o murmurada, que comuniquen tranquil·litat. 
Aquests índexs prosòdics accentuen el caràcter suau d’un acte de parla que té com a 
finalitat produir una resposta positiva de part de l’interlocutor.  

La Figura 2.29 exemplifica la configuració tonal més comuna de les oracions 
exhortatives mitjançant l’oració Va, vine! pronunciada per una parlant de Santa Coloma 
de Farners. En aquest contorn entonatiu la síl·laba nuclear es pronuncia en un to greu de 
la tessitura del parlant —més greu com més emfàtic és l’enunciat. Després en les 
síl·labes posttòniques es produeix un ascens tonal i un descens allargat —en termes 
musicals, morendo— que pot no arribar a la línia de base del parlant i que evidencia el 
sentit inconclús de l’oració. Així, la característica més peculiar de l’entonació 
exhortativa és la modulació terminal, que consta d’un moviment ascendent i d’un 
morendo descendent. Catorze de les quinze poblacions representatives del català central 
mostren aquesta configuració tonal (veg. Mapa 8.18). 
 



  

 
Figura 2.29. Contorn entonatiu del prec Va, vine! produït per una parlant de Santa 

Coloma de Farners (Selva). 
 

Hi ha un altre contorn entonatiu que expressa una exhortació amb un matís afegit 
d’impaciència i d’insistència, i que s’ha trobat a Berga (veg. Mapa 8.18). 
Entonativament, es caracteritza per una configuració nuclear que té un to alt en la 
síl·laba tònica que va seguida d’un moviment complex descendent-ascendent-
descendent en les síl·labes posttòniques. Aquesta configuració nuclear s’ha anomenat 
configuració tonal d’insistència (veg. Prieto 2002). Tanmateix, en l’enquesta de la zona 
del català central no s’ha documentat gaire aquest contorn, segurament a causa del fet 
que en l’enquesta no hi ha cap situació que eliciti una exhortació d’insistència. En canvi 
en la zona del català nord-occidental i del balear s’hi ha documentat de forma més 
freqüent. La Figura 2.30 mostra l’exemple d’exhortació insistent que ha produït la 
informant de Berga. 

 

 
Figura 2.30. Contorn entonatiu del prec Vine! produït per una parlant de Berga 

(Berguedà). 
 
4. VOCATIUS 
 

Les formes vocatives tenen una funció apel·lativa, de cridar algú, de sol·licitar la 
seva atenció. Com ja hem vist en apartats anteriors, aquests elements poden inserir-se en 
diferents tipus d’enunciats i de modalitats, però també poden aparèixer de forma aïllada, 
com a expressions de salutació i apel·lació o com a senyals d’atenció (Maria!, Hola!, 
Eo!).  

Les sol·licituds d’atenció poden adoptar diverses formes entonatives, que poden 
variar segons es tracti de vocatius de contacte inicial o de vocatius de segona crida (veg. 
Mapes 8.19 i 8.20). A continuació mostrem un dels contorns melòdics més emprats en 



  

el vocatiu de contacte inicial en català central (veg. Mapa 8.19). La configuració tonal 
de la frase Maria! a la Figura 2.31 constitueix la forma més freqüent de pronunciar el 
vocatiu de contacte inicial. Amb aquesta entonació, que també s’empra en imperatius 
suaus (veg. Secció 3.1) s’endevina l’interès del parlant per establir contacte comunicatiu 
amb l’oient. L’esquema tonal d’aquestes seqüències és el següent: el contorn s’inicia en 
un to mitjà que puja quan arriba a la síl·laba accentuada de la seqüència; finalment, el 
contorn es manté alt al principi de la síl·laba posttònica, que presenta una modulació 
ascendent i un morendo descendent. 
 

 
Figura 2.31. Contorn entonatiu del vocatiu Maria! produït per una parlant de Santa 

Coloma de Farners (Selva). 
 
Els vocatius de contacte inicial també poden fer servir un tipus de contorn entonatiu 

força musical a l’oïda, que també s’ha anomenat chant en anglès, i que es caracteritza 
per un to sostingut final i allargat. Aquest vocatiu se sol pronunciar amb un tipus 
d’entonació que imita les seqüències cantades, on els nivells tonals es mantenen de 
forma sostinguda al llarg de les diferents síl·labes. Tal com mostra la Figura 2.32, el 
contorn s’inicia amb un to baix en la síl·laba pretònica, que puja durant la síl·laba 
accentuada. Finalment, el contorn acaba en un to mitjà, que es manté uniforme al llarg 
de la síl·laba o síl·labes posttòniques. Precisament aquest contorn més musical és el que 
apareix de forma més freqüent en tot el domini lingüístic per als vocatius de segona 
crida, també anomenats de crida d’insistència, que és la situació en la qual el parlant 
crida per segona vegada l’oient (vegeu els resultats geolingüístics del vocatiu 
d’insistència al Mapa 8.20).  
 

 
Figura 2.32. Contorn entonatiu del vocatiu Maria! produït per una parlant de la Garriga 

(Vallès Oriental). 
 



  

Finalment, el contorn entonatiu de la seqüència Maria? (Figura 2.33) expressa un 
tipus de sol·licitud d’atenció que el parlant empra quan dubta si l’oient és present o no: 
darrere aquest enunciat, doncs, s’hi sobreentén una pregunta implícita com Ets per 
aquí? o Hi ets o no?. Aquestes oracions adopten la mateixa configuració tonal que la 
interrogació total ascendent. Aquest contorn s’ha documentat esporàdicament tant en el 
vocatiu de contacte inicial com en el vocatiu d’insistència a tot el domini llevat del 
balear i l’alguerès (veg. Mapes 8.19 i 8.20), ja que aquests dialectes no empren el 
contorn ascendent per a les preguntes totals informatives (veg. Mapa 8.7). 
 

 
Figura 2.33. Contorn entonatiu del vocatiu Maria? produït per una parlant de Berga 

(Berguedà). 
 
5. CONCLUSIONS 
 

En aquest capítol hem mostrat la tipologia de contorns entonatius que trobem en 
català central basant-nos en els resultats de l’enquesta de situacions, que ens ha permès 
obtenir una àmplia gamma de modalitats oracionals amb significats pragmàtics 
diversos. També hem analitzat de forma sistemàtica la variació dialectal dins d’aquest 
dialecte, comparant el resultat dels 15 punts d’enquesta representatius de la zona.  

Les configuracions tonals descrites en els diferents punts d’enquesta mostren que el 
sistema entonatiu es pot considerar força homogeni. Per exemple, els resultats de les 
anàlisis dels diferents tipus de declaratives, de preguntes parcials, d’imperatius i de 
vocatius confirmen que els patrons entonatius d’aquestes modalitats són molt generals i 
que també coincideixen amb bona part del sistema entonatiu d’altres dialectes (veg. 
Capítol 9, Conclusió). Cal remarcar que, tal com passa en altres dialectes, els patrons de 
les oracions interrogatives totals informatives són els que mostren més diversitat, fins i 
tot dins del dialecte central. Per una banda, s’observa clarament que el tarragoní s’alinea 
amb varietats més conservadores del català. En aquest sentit, trobem que el patró 
entonatiu descendent és el que es troba amb més freqüència en les preguntes totals i es 
produeix fonèticament amb un to extraalt a l’última síl·laba pretònica de l’enunciat. 
Aquestes dues característiques són compartides per dialectes considerats més 
conservadors, com el nord-occidental, l’alguerès i el balear. Per altra banda, en el 
dialecte gironí trobem un ús majoritari del patró ascendent, però amb el patró 
descendent emprat amb matisos confirmatoris. La resta del català centra, incloent-hi el 
barceloní, fa un ús de tots dos patrons, l’ascendent i el descendent, i hi domina l’ús del 
patró descendent també per a les preguntes confirmatòries. Finalment, en aquest 
subdialecte és molt possible que factors pragmàtics com la cortesia juguin un paper 
important en la tria entre patrons ascendents i descendents (veg. Prieto i Rigau 2007, 
Astruc et al. 2011). 



  

3. VALENCIÀ 
 

 
VERÒNICA CRESPO-SENDRA 

 
INTRODUCCIÓ 

 
El valencià, juntament amb el català nord-occidental, formen el bloc occidental de la 

llengua catalana. En aquest capítol presentem una descripció dels patrons melòdics de la 
varietat valenciana, tenint en compte sobretot la variació interna que mostra aquest 
dialecte. En aquest sentit, atendrem les principals àrees amb relleu dialectal propi 
seguint la proposta dialectal clàssica de Joan Veny (1982): el valencià septentrional, el 
valencià central i el valencià meridional. Aquestes tres varietats es corresponen a grans 
trets amb els límits provincials de Castelló, València i Alacant, respectivament. Tot i 
que hi ha hagut altres propostes (Sanchis-Guarner 1933, Badia i Margarit 1951, 
Casanova 1985, entre altres), optem per la classificació de Veny (1982) ja que aquesta 
divisió ha estat àmpliament difosa i acceptada. També seguint Massanell i Veny (2002: 
45), el territori valencià es considera dividit horitzontalment en tres franges que 
marquen tres subdialectes: el valencià septentrional o del nord, el valencià central o 
apitxat, i el valencià meridional o del sud. 

Les isoglosses dialectals s’han establert tradicionalment tenint en compte trets 
segmentals com ara el consonantisme i la morfologia de la zona nord del valencià 
septentrional, així com l’inventari consonàntic del valencià apitxat, força més reduït que 
el de la resta de varietats valencianes i catalanes en general.  

El valencià septentrional abraça les comarques dels Ports de Morella, l’Alt i el Baix 
Maestrat, l’Alcalatén i la Plana Alta i Baixa. Es considera una franja de transició entre el 
nord-occidental i el valencià, ja que la majoria de les isoglosses que separen aquests dos 
dialectes tallen el territori del valencià septentrional per altures diverses. Els trets 
específics que diferencien el valencià septentrional de la resta de parlars valencians són la 
palatalització de /d͡z/ en /d͡ʒ/ (‘tretze’) i la despalatalització de /ʃ/ en [js] (‘caixa’), entre altres. 

 El valencià apitxat o central abraça les comarques de l’Horta, Ribera Alta, Camp de 
Túria i Camp de Morvedre. El tret més distintiu del valencià central és la reducció de 
l’inventari consonàntic, per pèrdua de la labiodental sonora ([ˈbi] ‘vi’) i ensordiment de 
les sibilants sonores ([ˈkɔsa] ‘cosa’, [̍ set͡se] ‘setze’, [pajˈsat͡ʃe] ‘paisatge’).  

El valencià meridional comprèn les comarques de la Ribera Baixa, Costera, Safor, 
Vall d’Albaida, Alcoià, Comptat, Marina Alta i Baixa, Alacantí, Vinalopó Mitjà, Baix 
Vinalopó, Baix Segura i el Carxe (Múrcia). El tret característic més homogeni dels 
parlars valencians meridionals és l’harmonia vocàlica: /a/ àtona final es realitza com a 
[ɛ] en els mots amb una e oberta tònica ([ˈvɛɾðɛ] ‘verda’) i es realitza com a [ɔ] en les 

paraules amb una o oberta tònica ([ˈrɔzɔ] ‘rosa’). 
L’entonació del valencià ha estat poc estudiada. Tot i així, en els últims anys s’han 

desenvolupat diversos treballs centrats en aquest dialecte. Així, comptem amb quatre 
estudis de producció: Prieto (2001), que tracta les oracions interrogatives totals en tots 
els dialectes catalans; Querol (2004), que compara l’entonació de les oracions 
declaratives dels dos dialectes del català occidental; Martorell et al. (2007), que descriu 
l’entonació de les declaratives i interrogatives totals del valencià; i Crespo-Sendra 
(2010, 2011), que analitza les oracions interrogatives informatives del valencià i del 



  

català central. Per descriure l’entonació del valencià tindrem en compte tots aquests 
treballs. 

En general, les aportacions citades prenen com a referència la varietat central del 
català per comparar-lo amb el valencià, ja que el català central és el dialecte que compta 
amb més estudis. El primer treball (Querol 2004) conclou que l’entonació de les 
oracions declaratives en valencià es correspon amb l’entonació de les declaratives en 
català central. Al seu torn, Prieto (2001) i Martorell et al. (2007) conclouen també que 
aquests dos dialectes fan servir el mateix contorn a la part final de l’enunciat en les 
interrogatives totals, encara que amb diferències fonètiques ben perceptibles. Finalment, 
Crespo-Sendra (2011) conclou que la part inicial del contorn (accent prenuclear) de les 
interrogatives totals informatives del valencià meridional és diferent que en català 
central i que es troben diferències fonètiques en la part nuclear de les interrogatives dels 
dos dialectes analitzats (Secció 2.1.1). 

La base descriptiva per a l’anàlisi de les dades del valencià, hem emprat els resultats 
del qüestionari de l’Atles interactiu de l’entonació del català (Prieto i Cabré coords. 
2007-2012), i l’Atles interactiu de l’entonació del valencià3 (Prieto i Crespo-Sendra 
coords. 2008-2011). Quant a la tria de localitats, s’hi han inclòs totes les capitals de 
comarca o, alternativament, localitats relativament grans i representatives de la zona, 
així com poblacions amb característiques dialectals específiques i singulars respecte al 
parlar general. Les enquestes es van dur a terme entre l’any 2008 i l’any 2010. A 
continuació detallem el nom de les localitats analitzades segons la varietat dialectal i 
oferim un mapa amb les localitats seleccionades (Figura 3.1):  

- Valencià septentrional: Albocàsser (Alt Maestrat), l’Alcora (Alcalatén), 
Almassora (Plana Alta), Cabanes (Plana Alta), Morella (Ports), Sant Mateu (Baix 
Maestrat) i la Vall d’Uixó (Plana Baixa). 

- Valencià central: Alboraia (Horta Nord), Guadassuar (Ribera Alta), Llíria (Camp 
de Túria), Sagunt (Camp de Morvedre) i Torrent (Horta Sud). 

- Valencià meridional: Castalla (Alcoià), Dénia (Marina Alta), la Canyada del Trigo 
(el Carxe, Múrcia), Elx (Baix Vinalopó), Fontanars (Vall d’Albaida), Gandia (Safor), 
Gata (Marina Alta), Guardamar (Baix Segura), Monòver (Vinalopó Mitjà), Muro 
d’Alcoi (Comptat), Mutxamel (Alacantí), la Nucia (Marina Baixa), Ontinyent (Vall 
d’Albaida), Sueca (Ribera Baixa), Tàrbena (Marina Baixa), la Vila Joiosa (Marina 
Baixa) i Xàtiva (Costera).  

Les enquestes van ser dutes a terme per Vicent García-Perales, Teresa Herrero, Irene 
Martí, Josep Saborit, Alfons Verdú i l’autora d’aquest capítol. 

 

                                                 
3 La creació de l’Atles interactiu de l’entonació del valencià ha estat fruit d’un conveni de 
col·laboració entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat Autònoma de 
Barcelona (2008-2009) i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat Pompeu Fabra 
(2009-2011). 



  

 
Figura 3.1. Mapa en què apareixen els punts d’enquesta del valencià. 

 



  

Tenint en compte que l’Atles interactiu de l’entonació del valencià compta amb una 
base de dades de 29 localitats (18 de les quals estan incloses també a l’Atles interactiu 
de l’entonació del català) i que cada localitat disposa de dues enquestes de 47 
situacions, la nostra base de dades està formada per 2.726 enunciats. 

Aquest capítol s’organitza en cinc seccions. Les seccions 1, 2, 3, i 4 mostren els 
resultats de les anàlisis per tipus d’enunciats, amb l’ordre següent: oracions declaratives, 
oracions interrogatives, oracions imperatives i vocatius. Finalment, la secció 5 resumeix 
les idees principals i les conclusions que s’han extret a partir dels resultats de les 
seccions prèvies. 

 
1. ORACIONS DECLARATIVES 

 
1.1. DECLARATIVES INFORMATIVES 

 
Les oracions informatives són enunciats emesos en situació d’imparcialitat, la seva 

funció és donar informació. Aquest tipus d’oracions ha estat analitzat en diversos 
estudis: Prieto (2001), en relació al català central; Martorell et al. (2007), respecte al 
valencià, i Querol (2004), en els dialectes occidentals. Els tres treballs coincideixen amb 
els resultats que hem obtingut per al valencià. 

Tots els parlars valencians, com la resta del domini lingüístic, excepte l’alguerès i el 
català septentrional, realitzen aquest tipus d’oracions amb el mateix contorn entonatiu 
(veg. Mapa 8.1). El gràfic de la Figura 3.2 mostra la configuració tonal pròpia d’una 
oració declarativa informativa amb una seqüència que només conté una síl·laba 
accentuada (Mandarines). La corba entonativa es caracteritza per un accent 
lleugerament ascendent durant la síl·laba tònica seguit d’un moviment descendent que 
s’associa a la posttònica i que clou l’enunciat; de fet, un dels trets més característics és 
el moviment descendent final, que és el que dóna el sentit de finalitat a l’oració. 

 

Figura 3.2. Contorn entonatiu de l’oració declarativa informativa Mandarines produïda 
per una parlant de l’Alcora (Alcalatén). 

 
Les oracions declaratives més complexes presenten una distribució tonal més 

variada. El contorn entonatiu torna a ser el mateix en tot el valencià i torna a coincidir 
també amb la majoria de dialectes del català, tret de l’alguerès i el català septentrional 
(veg. Mapa 8.2). La Figura 3.3 mostra el contorn entonatiu d’una oració declarativa 
informativa comú a tot el valencià, amb una seqüència de tres accents de mot (Maria 
menja mandarines). El contorn melòdic conté dues unitats tonals, la primera es 
correspon amb el subjecte i la segona amb el predicat. La primera unitat tonal es 
caracteritza per un moviment ascendent a la síl·laba tònica que arriba fins al final del 



  

primer grup prosòdic (Maria) i que acaba en un nivell tonal alt. La segona unitat tonal 
presenta dos accents tonals. El primer accent s’associa a la primera síl·laba tònica 
d’aquesta unitat, realitzada amb un moviment ascendent que té un pic desplaçat a la 
posttònica i tot seguit es produeix una davallada progressiva del to durant la part central 
i terminal de l’oració, un dels trets més característics de l’entonació declarativa. 

 

 
Figura 3.3. Contorn entonatiu de l’oració declarativa informativa Maria menja 

mandarines produïda per una parlant de Llíria (Camp de Túria). 
 

1.2. ENUMERACIONS 
 
Les enumeracions es caracteritzen perquè cadascun dels elements constitueix una 

unitat tonal independent. A la Figura 3.4 mostrem el típic contorn entonatiu de l’oració 
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge pronunciada per una 
parlant d’Elx. Aquest tipus d’entonació s’anomena enumeració ascendent, perquè cada 
unitat finalitza amb un accent tonal i un moviment final ascendents. El nivell tonal dels 
pics finals va declinant lleument al llarg de l’oració i l’última inflexió ascendent pot 
resultar especialment aguda si el parlant vol emfasitzar-la. Finalment, l’últim element 
acaba en un to descendent que arriba al final de l’enunciat. Aquest contorn s’ha trobat 
en tots els pobles analitzats i en tot el català, exceptuant l’alguerès (veg. Mapa 8.3). 

 

 
Figura 3.4. Contorn entonatiu de l’enumeració Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, 

divendres, dissabte, diumenge produïda per una parlant d’Elx (Baix Vinalopó). 
 

1.3. DECLARATIVES AMB FOCALITZACIÓ CONTRASTIVA  
 
Mitjançant les oracions declaratives amb focalització contrastiva el parlant emfasitza 

un element de l’oració. La interpretació de l’oració de la Figura 3.5 és que el parlant vol 



  

taronges i no pas una altra cosa (llimones, per exemple), com podria haver afirmat o 
pressuposat l’interlocutor. El parlant pot fer ús de diferents estratègies per destacar un 
element a l’oració (Solà 1990). D’una banda, pot focalitzar un element desplaçant-lo a 
l’esquerra (TARONGES, vull!); d’altra banda, el parlant pot focalitzar un element 
entonativament amb un accent emfàtic mantenint l’ordre neutre de les oracions (Vull 
TARONGES!). Una altra estratègia de focalització és utilitzar oracions clivellades o 
pseudoclivellades. Les clivellades es caracteritzen per donar relleu a un constituent 
oracional desplaçant-lo i fent-lo aparèixer com a atribut del verb ser (Són TARONGES que 
vull!). Les oracions pseudoclivellades disposen de les mateixes característiques que les 
clivellades però tenen com a subjecte una oració de relatiu lliure (El que vull són 
TARONGES!). Per últim, una altra estratègia per emfasitzar un constituent oracional és que 
sigui l’únic element d’una oració el·líptica (TARONGES!). 

En valencià s’han trobat vuit casos d’oracions el·líptiques, quinze d’oracions d’ordre 
neutre i sis d’oracions pseudoclivellades. Tot i que els diferents informants empren 
estratègies sintàctiques diferents, el patró entonatiu és sempre el mateix i coincideix 
amb la resta del català, excepte l’alguerès i el septentrional (veg. Mapa 8.4). 

La Figura 3.5 mostra un exemple de focalització contrastiva amb l’oració No, 
TARONGES! amb el patró prototípic. L’element focalitzat es realitza amb un to ascendent 
emfàtic sobre la síl·laba tònica, que davalla dràsticament a la síl·laba posttònica fins a la 
línia de base del parlant. La principal diferència amb les declaratives informatives és 
que l’accent tonal corresponent al focus contrastiu és més agut que el d’una declarativa 
informativa. 

 

 
Figura 3.5. Contorn entonatiu de l’oració declarativa amb focalització contrastiva No, 

TARONGES! produïda per una parlant d’Alboraia (Horta Nord). 
 

1.4. EXCLAMATIVES  
 
En general, les oracions declaratives exclamatives serveixen per a expressar alegria, 

satisfacció, sorpresa, admiració, pena, fàstic, enuig, dolor o estranyesa: Que bonic!, 
Quina il·lusió!, Que lleig! La forma entonativa majoritària de les exclamatives és 
comuna amb la resta del català i es caracteritza per un accent tonal ascendent associat a 
la darrera síl·laba tònica, seguit d’un moviment descendent fins al final de l’enunciat 
(Figura 3.6). L’exclamació es caracteritza també per l’ús d’un camp tonal eixamplat: els 
tons alts són molt més alts i els baixos, més baixos (Prieto 2002a). 

 



  

 
Figura 3.6. Contorn entonatiu de l’oració exclamativa Mmm, quina oloreta més bona! 

produïda per una parlant d’Almassora (Plana Alta). 
 
A banda d’aquest patró general, s’ha trobat també una altra configuració en 7 

poblacions de diferents varietats valencianes. Aquesta configuració es caracteritza per 
realitzar la darrera síl·laba tònica en un to baix i la posttònica amb un moviment 
complex ascendent-descendent. El desplaçament del moviment ascendent-descendent 
final cap a la dreta respecte al patró comú dóna a l’oració un matís més emfàtic (Figura 
3.7). 

 

 
Figura 3.7. Contorn entonatiu de l’oració exclamativa Quina oloreta, més bona! 

produïda per una parlant de Gandia (Safor). 
 

Malgrat els dos tipus de patrons trobats per a aquest tipus d’oracions, no podem fer 
distincions subdialectals; sembla que l’aparició d’una corba o altra depèn de l’actitud 
del parlant o dels matisos semanticopragmàtics de l’enunciat. 

 
1.5. DECLARATIVES DUBITATIVES 

 
Una oració declarativa dubitativa manifesta incertesa sobre la proposició que 

expressa. El grau d’incertesa s’expressa típicament a través de l’ús d’adverbis com ara 
potser, probablement, l’aparició de verbs com deure o saber, així com a través d’una 
velocitat de parla més lenta i l’entonació. Entonativament, tant en valencià com a la 
resta del català, aquestes oracions es caracteritzen per un cos inicial pronunciat en una 
tonalitat relativament baixa i una part terminal que acaba en un accent ascendent fins a 
un nivell mitjà que reflecteix el caràcter dubitatiu de l’oració (veg. Mapa 8.5). A 



  

continuació mostrem el contorn entonatiu típic d’aquestes oracions amb l’enunciat 
Potser no li agradarà!, pronunciat per una parlant d’Ontinyent (Figura 3.8). En el cas 
de l’exemple, els dos moviments finals coincideixen en la mateixa síl·laba accentuada 
final (-rà), la qual cosa afavoreix el truncament del moviment tonal descendent. L’altura 
tonal mitjana de la inflexió final i un allargament pronunciat d’aquesta síl·laba són dos 
trets prosòdics que reflecteixen el dubte del parlant (Prieto 2002a).  

 

 

Figura 3.8. Contorn entonatiu de l’oració declarativa dubitativa Potser no li agradarà! 
produïda per una parlant d’Ontinyent (Vall d’Albaida). 

 
1.6. DECLARATIVES D’OBVIETAT 

 
Mitjançant les oracions declaratives d’obvietat, el parlant comunica la creença que 

allò que diu és un fet evident que l’interlocutor hauria de conèixer. L’entonació d’aquest 
tipus d’oracions en valencià coincideix amb la resta del domini lingüístic (veg. Mapa 
8.6). A més a més, aquests tipus d’enunciats es caracteritzen per la presència 
d’interjeccions que expressen exclamació, com ara home!, dona!, oi!, hi has! (p.e. Clar, 
dona, això ho sap tothom!). Aquests elements exclamatius solen aparèixer abans de la 
frase que denota obvietat. La Figura 3.9 mostra la corba entonativa característica del 
matís d’obvietat de les oracions declaratives. La línia tonal es manté en un to mitjà fins 
que es produeix un moviment ascendent durant l’última síl·laba tònica de la unitat. El 
moviment final s’alinea amb la síl·laba posttònica i consta d’una baixada tonal seguida 
d’un ascens que arriba fins a un nivell mitjà. 

 
Figura 3.9. Contorn entonatiu de l’oració declarativa d’obvietat Sí dona, de Jaume! 

produïda per una parlant d’Alboraia (Horta Nord). 
 



  

2. ORACIONS INTERROGATIVES 
 

En aquest apartat es tracten tant les interrogatives neutres com aquelles en què 
l’objectiu del parlant és expressar diferents intencions pragmàtiques que poden anar 
associades amb una pregunta. Es divideix en dos apartats, el de les interrogatives totals i 
el de les interrogatives parcials, amb subseccions segons els diferents significats 
pragmàtics. Així, en el cas de les interrogatives totals hi trobarem: interrogatives totals 
informatives, interrogatives confirmatòries, interrogatives imperatives, interrogatives 
eco i interrogatives de contraexpectativa. En el cas de les interrogatives parcials, 
l’apartat es divideix en les següents parts: interrogatives parcials informatives, parcials 
exclamatives, parcials imperatives i parcials exhortatives.  

 
2.1. INTERROGATIVES TOTALS 

 
2.1.1. INTERROGATIVES TOTALS INFORMATIVES 

 
Les interrogatives totals informatives —també anomenades neutres— són aquelles 

en què l’interlocutor desconeix la resposta i la demana sense tenir-ne cap tipus de 
coneixement previ (Payrató 2002). En valencià s’ha trobat que totes les poblacions 
analitzades han fet servir l’anomenat patró ascendent —patró majoritari també en part 
del català central i en català septentrional (veg. Mapa 8.7)— excepte a Sant Mateu, on 
s’ha trobat tant el patró ascendent com el patró descendent. Aquesta variació s’explica 
per la proximitat geogràfica amb els parlars tortosins, que tot i presentar solucions 
sovint coincidents amb les valencianes, entren en un contacte més directe amb el 
dialecte nord-occidental. 

Les interrogatives del valencià meridional i la zona sud del valencià central es 
caracteritzen per l’allargament del to final de la darrera síl·laba dels enunciats, fet que 
provoca que la inflexió ascendent trigui més a produir-se (Figura 3.10). Aquests 
resultats coincideixen amb els estudis fets sobre les interrogatives totals en valencià 
(Prieto 2001, Martorell et al. 2007 i Crespo-Sendra 2010, 2011).  

 

 
Figura 3.10. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Teniu 

mandarines? produïda per una parlant de Guadassuar (Ribera Alta). 
 

En canvi, el valencià septentrional i la zona nord del valencià central es 
caracteritzen, com el català nord-occidental i el català central, perquè el to puja un cop 
finalitza la darrera síl·laba tònica (Figura 3.11). Els resultats demostren també que hi ha 
variació subdialectal respecte a la seqüència prenuclear de l’oració: l’accent prenuclear 
baix seguit d’un moviment ascendent s’ha localitzat a la zona del valencià septentrional 



  

(vegeu la corba entonativa a la síl·laba -niu de la Figura 3.11) i l’accent prenuclear 
ascendent, a la zona del valencià central i meridional (vegeu la corba entonativa a la 
síl·laba -niu de la Figura 3.10).  

 

 
Figura 3.11. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Teniu 

mandarines? produïda per una parlant de Cabanes (Plana Alta). 
 
Per altra banda, el patró interrogatiu descendent —un dels més característics de 

l’entonació del català nord-occidental (no tortosí), del central, de l’alguerès i sobretot 
del balear—, només s’ha trobat a Sant Mateu, a la zona nord del valencià septentrional 
(zona catalogada com a tortosí sud per Gimeno 1991), amb la qual cosa queda palès que 
els parlants de transició poden fer o bé el patró ascendent o el patró descendent. El 
contorn del patró descendent (Figura 3.12) va lligat a la presència de la partícula 
expletiva que (Prieto i Rigau 2007). Aquest contorn s’inicia en una tonalitat alta de la 
tessitura del parlant i es manté en aquest to uniformement durant el cos inicial i central 
del contorn, fins que comença a davallar de forma intensa durant la darrera síl·laba 
tònica de la unitat fins al valor mínim d’F0 del parlant.  

 

 
Figura 3.12. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Que tenen 

mandarines? produïda per una parlant de Sant Mateu (Baix Maestrat). 
 

2.1.2. INTERROGATIVES CONFIRMATÒRIES 
 
Les interrogatives confirmatòries són aquelles en què el parlant cerca la confirmació 

de les seves pressuposicions. Segons el grau de certesa i seguretat que tingui el parlant 
en la seva hipòtesi, hi ha unes preguntes que poden acabar amb una partícula 
confirmatòria (Véns a dinar, no?, No et trobes bé, tat?), i n’hi ha que tenen un caràcter 
més hipotètic (Maria ja ha arribat?, No et deuràs trobar malament?).  



  

Les dades obtingudes de la situació més hipotètica mostren que totes les poblacions 
del valencià han fet servir l’anomenat patró ascendent (veg. Mapa 8.7), el mateix patró 
entonatiu de la interrogativa informativa. Aquest patró caracteritza les preguntes 
confirmatòries del valencià en les quals el parlant no està tan segur de la resposta. La 
Figura 3.13 mostra un exemple del patró ascendent. 

 

 
Figura 3.13. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa confirmatòria Ja ha arribat 

Maria? produïda per una parlant d’Alboraia (Horta Nord). 
 
Les dades de les preguntes confirmatòries menys hipotètiques mostren que el 

valencià, com altres dialectes, també usa el patró entonatiu descendent. Aquest patró, 
que s’exemplifica a la Figura 3.14, apareix sovint al valencià septentrional (l’hem trobat 
en els 3 pobles propers al tortosí: Albocàsser, l’Alcora i Morella), però també s’ha 
documentat en algunes variants del valencià meridional (a Castalla, Gata i Muro). Per 
tant, no podem afirmar que pertanyi a cap subdialecte concret, sinó que té una difusió 
territorial que inclou tota l’àrea del valencià. 

 

 
Figura 3.14. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa confirmatòria Tens fam? 

produïda per una parlant de l’Alcora (Alcalatén). 
 

2.1.3. INTERROGATIVES TOTALS IMPERATIVES  
 
En aquest tipus d’interrogatives el parlant ordena o demana alguna cosa (Voleu 

callar ja?, Callareu?, Penseu callar?). Un dels trets característics de les interrogatives 
imperatives és la rapidesa en què es produeix l’enunciació i l’ús d’un registre tonal alt 
(Prieto 2002a). La interrogació imperativa sol adoptar la forma entonativa típica de la 
interrogació total informativa, però amb un camp tonal més ampli, encara que no tant 
com en el cas de les preguntes de contraexpectativa. En valencià s’ha trobat tant el patró 



  

ascendent, caracteritzat per la realització de la darrera síl·laba tònica de l’enunciat en un 
to baix seguida d’un moviment final ascendent (Figura 3.15), com el patró que 
anomenen alt-ascendent, caracteritzat per la realització de la darrera síl·laba tònica de 
l’enunciat en un to alt que segueix pujant fins al final de l’enunciat (Figura 3.16). 
Aquest últim, però, s’ha trobat en poques poblacions (veg. Mapa 8.9). 

 

 
Figura 3.15. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total imperativa Callareu? 

produïda per una parlant de Dénia (Marina Alta). 
 

 
Figura 3.16. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total imperativa Que no 

callareu? produïda per una parlant d’Albocàsser (Alt Maestrat). 
 

2.1.4. INTERROGATIVES ECO  
 
La funció de les oracions interrogatives eco és tornar a preguntar alguna informació 

que s’ha mencionat prèviament en el discurs. L’emissor pot ser imparcial i només voler 
que l’interlocutor torni a repetir el que acaba de dir (i aleshores estem davant la 
interrogació eco de tipus neutre (M’has dit que) tens fam?); però també pot voler 
imprimir a la pregunta un to de sorpresa, d’incredulitat o de desacord amb el contingut 
del missatge ((M’has dit que) te’n vas a viure a Anglaterra?). Diferenciarem, doncs, les 
oracions amb un significat pragmàtic més neutre —aquelles en què el parlant demana la 
informació perquè no ha entès o no ha sentit bé el seu interlocutor—, de les oracions 
que denoten incredulitat o contraexpectativa (aquelles en què el parlant torna a demanar 
una cosa que no s’acaba de creure; veg. Secció 2.1.5).  

Com en el cas de les interrogatives imperatives, en les eco de tipus neutre hem 
trobat tant el patró ascendent (Figura 3.17) com el patró alt-ascendent (Figura 3.18). 
Aquest segon es troba en valencià septentrional (veg. Mapa 8.10), de manera que es crea 
un contínuum amb la tendència més general dels parlars tortosins. Els trets que 



  

caracteritzen la prosòdia de les oracions eco són els següents: allargament de les 
darreres síl·labes del patró ascendent en valencià central i meridional i velocitat de 
realització del contorn caracteritzat per realitzar la darrera síl·laba tònica de l’enunciat 
en un to alt que puja fins al final de l’enunciat en valencià septentrional. 

 

 
Figura 3.17. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco neutra M’has dit la una? 

produïda per una parlant de Castalla (Alcoià). 
 

 
Figura 3.18. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco neutra La una? produïda 

per una parlant de la Vall d’Uixó (Plana Baixa). 
 

2.1.5. INTERROGATIVES DE CONTRAEXPECTATIVA  
 
Les oracions interrogatives de contraexpectativa són  enunciats en què el parlant no 

s’acaba de creure el que ha vist o sentit: per exemple, la frase Venen mandarines?, 
preguntada a un encarregat d’un taller mecànic després de veure una caixa de 
mandarines amb el preu dins del taller. Dins d’aquestes preguntes podem distingir 
també aquelles que repeteixen literalment un enunciat amb estranyesa, perquè el parlant 
està sorprès pel que li acaben de dir, són les anomenades interrogatives eco de 
contraexpectativa. Tots els estudis sobre aquestes oracions en català (Bonet 1986, Prieto 
2002a, Prieto i Rigau 2007, Crespo-Sendra et al. 2010 i Crespo-Sendra 2011) estan 
d’acord que els contorns bàsics es corresponen amb els de la interrogativa total 
informativa però amb el camp tonal ampliat, és a dir, la mateixa corba entonativa que 
les informatives però amb un increment important de l’amplitud tonal del contorn en 
general. 

Els patrons majoritaris d’aquest tipus d’enunciats són l’ascendent i l’alt-ascendent. 
El patró ascendent, que s’exemplifica a la Figura 3.19, es caracteritza per una síl·laba 
nuclear baixa (-cal-) seguida d’una pujada d’F0 a la síl·laba posttònica (-de). El patró 



  

alt-ascendent (Figura 3.20) es diferencia de l’anterior pel fet que l’ascens tonal s’inicia 
ja al començament de la síl·laba nuclear (-cal-). La partició dialectal de les 
interrogatives eco de contraexpectativa és similar a la de les interrogatives eco neutres, 
però en aquest cas el patró alt-ascendent s’estén fins a la meitat del valencià central. Per 
tant, per a les interrogatives eco de contraexpectativa, el patró alt-ascendent caracteritza 
el valencià meridional i la meitat sud del valencià central, i el patró ascendent, les zones 
del valencià septentrional i la meitat nord del valencià central (veg. Mapa 8.11). 

 

 
Figura 3.19. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco de contraexpectativa 
Jaume, es presenta per a alcalde? produïda per una parlant de Sant Mateu (Baix 

Maestrat). 
 

 
Figura 3.20. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco de contraexpectativa 
Jaume, se presenta per a alcalde? produïda per una parlant Cabanes (Plana Alta). 

 
A la Figura 3.21 mostrem un exemple d’interrogativa de contraexpectativa. Com es 

pot observar, el to alt de l’accent prenuclear i el de la inflexió final ascendent són més 
alts que a les preguntes informatives (Figura 3.11). Cal tenir en compte que la parlant és 
la mateixa en les dues interrogatives. 

 



  

 
Figura 3.21. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa de contraexpectativa Encara 

tens fam? produïda per una parlant de Guadassuar (Ribera Alta). 
 

2.2. INTERROGATIVES PARCIALS 
 
En les interrogatives parcials, es pregunta sobre un constituent de l’oració, el qual es 

qüestiona mitjançant el mot interrogatiu que les encapçala (Què vol?, Qui vindrà?). Els 
mots interrogatius tònics emprats més habitualment són com, on, què, quan, quant, qui, 
quin, etc. 

 
2.2.1. INTERROGATIVES PARCIALS INFORMATIVES 

 
Amb les interrogatives parcials informatives, el parlant demana al seu interlocutor 

una informació concreta que desconeix i sobre la qual no té cap coneixement. Com hem 
dit, l’interès del parlant recau sobre el mot interrogatiu (Quan te’n vas?, Com li diuen?). 
Els resultats de les enquestes confirmen que el patró entonatiu que caracteritza la 
interrogativa parcial informativa valenciana és de tipus descendent, diferent del que es 
troba en la major part del domini lingüístic, que es caracteritza per una configuració 
nuclear formada per una síl·laba tònica alta seguida d’una baixada que arriba fins al 
final de l’enunciat (veg. Mapa 8.13). El contorn típic del valencià comença en un to 
relativament agut de la tessitura del parlant, el mot interrogatiu es pronuncia amb un to 
alt que es manté fins a la darrera síl·laba pretònica de la unitat, que en alguns casos és 
extraalta. La darrera síl·laba tònica es pronuncia amb un to descendent. Després, en les 
síl·labes posttòniques continua el descens tonal que arriba fins a la línia de base del 
parlant. La Figura 3.22 mostra aquest patró, que és majoritari en valencià, amb la 
interrogativa parcial neutra Què li portaries/duries? 

 

 



  

Figura 3.22. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial informativa Què li 
duries? produïda per una parlant de Castalla (Alcoià). 

 
La Figura 3.23 mostra una altra possible realització —que a les nostres dades només 

apareix a Elx— per a la pregunta parcial informativa. L’única diferència amb l’anterior 
és que la síl·laba posttònica es realitza amb un to ascendent i no pas descendent. La 
inflexió final ascendent de les interrogatives parcials ha estat descrita per autors com 
Navarro Tomás (1991) i Sosa (1999) per a l’espanyol. Aquests estudis suggereixen que 
les preguntes parcials amb final descendent en espanyol denoten un major grau de 
seguretat de la resposta i/o un baix grau de cortesia, mentre que el final ascendent 
caracteritza les preguntes parcials més corteses. 

 

 
Figura 3.23. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial informativa Què li 

portaries? produïda per una parlant d’Elx (Baix Vinalopó). 
 

2.2.2. INTERROGATIVES PARCIALS EXCLAMATIVES 
 
Les oracions interrogatives parcials exclamatives són aquelles en què el parlant 

mostra sorpresa pel que l’interlocutor acaba de dir-li (A quina hora vas acabar?). Com 
en el cas de les interrogatives totals, un contrast important entre una pregunta 
informativa i una de sorpresa és l’expansió de camp tonal; és a dir, com més èmfasi 
denota el parlant, més s’amplia el camp tonal. El contorn majoritari de les parcials de 
sorpresa en valencià és el descendent, com en el cas de les parcials informatives. A la 
Figura 3.24 es pot observar com els trets tonals del patró descendent són molt més 
marcats comparats amb les parcials informatives (Figura 3.22). Aquest és el patró 
majoritari del valencià central i meridional (veg. Mapa 8.14). 

 

 



  

Figura 3.24. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exclamativa Quants 
diners acabarà devent? produïda per una parlant de Dénia (Marina Alta). 

 
Aquest tipus d’exclamatives es poden realitzar amb la mateixa corba però amb una 

cua final ascendent, també amb un camp tonal més ampli (Figura 3.25). La diferència 
entre els dos tipus de parcials recau sobretot en l’altura de la síl·laba pretònica, que es 
realitza amb un to extraalt en el cas de les interrogatives de sorpresa. Aquest contorn 
s’ha trobat tan sols en algun poble del sud del valencià meridional. 

 

 
Figura 3.25. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exclamativa Quants 

diners va acabar devent? produïda per una parlant d’Elx (Baix Vinalopó). 
 

Finalment, la Figura 3.26 mostra un exemple d’un tercer patró que es troba en 
aquest tipus d’interrogatives: l’anomenat patró ascendent-descendent. Recordem que 
aquest és el patró descrit a la resta del domini lingüístic tant per a les preguntes parcials 
informatives com per a les preguntes de sorpresa. Aquest contorn apareix a tota la zona 
del valencià septentrional i en dues poblacions del valencià central i a Xàtiva, i es 
caracteritza perquè la darrera síl·laba tònica es realitza en un to ascendent (extraalt) 
seguit d’una davallada que clou l’enunciat. 

 

 
Figura 3.26. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exclamativa I quants 

diners devia? produïda per una parlant de l’Alcora (Alcalatén). 
 

Així doncs, per a aquest tipus d’oracions podem marcar isoglosses clares: mentre 
que el valencià meridional i central fan servir majoritàriament el patró descendent, el 
septentrional utilitza més sovint el patró ascendent-descendent (veg. Mapa 8.14). 

 
2.2.3. INTERROGATIVES PARCIALS IMPERATIVES 



  

 
La pregunta imperativa es caracteritza pel sentit d’imposició (T’ordeno que em 

diguis què vols: Què vols?), al qual s’afegeix en alguns casos un matís addicional de 
reprovació: el parlant manifesta el seu disgust amb l’actuació prèvia de l’interlocutor.  

Els contorns majoritaris en aquest tipus de preguntes són el patró descendent, en què 
el mot interrogatiu es pronuncia amb un to alt i l’accent nuclear és descendent, i el patró 
complex que finalitza amb un to alt a la darrera síl·laba tònica seguit d’un moviment 
final descendent (Mapa 8.15). Aquest últim és el que s’ha trobat també en les 
interrogatives parcials de sorpresa (veg. Mapa 8.14). La diferència entre aquests dos 
contorns i els de la pregunta parcial informativa i de sorpresa es troba en l’increment del 
ritme d’elocució, l’ús d’intervals tonals més amplis i el nivell tonal del final de l’oració, 
que pot arribar a ser més greu que l’habitual. Les Figures 3.27 i 3.28 mostren els dos 
contorns que caracteritzen les interrogatives parcials imperatives en valencià. La Figura 
3.27 mostra el patró descendent i la Figura 3.28 el patró que clou amb un to alt i uns 
tons de frontera descendents. Contràriament a la divisió dialectal de les interrogatives 
parcials de sorpresa, en aquest cas, el patró descendent és característic del valencià 
septentrional, l’altre patró és el majoritari en la part central i meridional del valencià 
(veg. Mapa 8.15). 

 

 
Figura 3.27. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial imperativa Però què 

vols? produïda per una parlant d’Alboraia (Horta Nord). 
 

 
Figura 3.28. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial imperativa Però què 

vols? produïda per una parlant de Guadassuar (Ribera Baixa). 
 

2.2.4. INTERROGATIVES PARCIALS EXHORTATIVES 
 



  

Mitjançant les preguntes parcials exhortatives, el parlant expressa un prec amb 
insistència. Fins i tot, hi pot afegir un matís de queixa o de protesta (Per què no 
m’acompanyes?). El contorn característic en tot el valencià es correspon amb el patró 
ascendent-descendent, patró que apareix també en les interrogatives de sorpresa i en les 
imperatives (veg. Mapa 8.16); per tant, coincideixen totes en el fet que el focus recau al 
darrer constituent de l’oració. Un dels trets entonatius més peculiars del contorn de la 
Figura 3.29 és la inflexió melòdica final: el moviment descendent es realitza amb un to 
baix sostingut i provoca un allargament considerable de la darrera síl·laba de l’enunciat, 
típic dels precs. 

 

 
Figura 3.29. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exhortativa Per què no 

veniu? produïda per una parlant de Xàtiva (Costera). 
 

3. ORACIONS IMPERATIVES 
 
La modalitat imperativa comprèn les ordres i els precs. Tant les ordres com els precs 

expressen un desig del parlant d’influir en les accions del seu interlocutor. El parlant 
utilitza aquest tipus d’oracions per tractar d’imposar la seva voluntat sobre l’oient. 
L’oient interpreta el sentit de l’oració no només amb l’entonació, sinó també amb la 
velocitat d’elocució, la intensitat i el registre tonal emprats pel parlant. Una ordre serà 
enunciada de forma més ràpida i brusca que un prec, que tendeix a pronunciar-se amb 
un tempo lent i allargat per tal d’aconseguir un efecte tranquil·litzador i persuasiu.  

 
3.1. ORDRES 

 
Les ordres es fan servir quan l’emissor vol que el receptor del missatge actuï d’una 

manera determinada. A banda de la configuració tonal, que examinarem tot seguit, les 
ordres es caracteritzen per la presència d’un tempo ràpid, una elevació de la intensitat, 
l’ús d’un camp tonal ampliat i d’una tonalitat aguda.  

Quan l’oració conté un únic accent de mot, trobem el contorn majoritari de tots els 
dialectes catalans (veg. Mapa 8.17). Aquest contorn (Figura 3.30) és el mateix que el 
que hem descrit per a les declaratives informatives i exclamatives i es caracteritza per 
un to mitjà que ocupa el cos inicial del contorn fins arribar a la síl·laba accentuada de la 
seqüència, que es realitza amb un to ascendent. A la síl·laba posttònica el to davalla 
intensament fins al final de l’oració, en què arriba al nivell mínim d’F0 del parlant.  

 



  

 
Figura 3.30. Contorn entonatiu de la ordre Vine! produïda per una parlant de Sagunt 

(Camp de Morvedre). 
 

També, s’ha trobat un altre contorn per a aquest tipus d’enunciats: un accent tonal 
ascendent associat a la síl·laba nuclear seguit d’un moviment final complex ascendent-
descendent associat a les posttòniques (Figura 3.31). Aquesta darrera estratègia expressa 
un matís més insistent. 

 

 
Figura 3.31. Contorn entonatiu de la ordre Vine! produïda per una parlant de l’Alcora 

(Alcalatén). 
 

3.2. PRECS 
 
En els precs o oracions exhortatives el parlant tracta de convèncer el seu interlocutor 

de forma més suau que en les ordres (Va, vine!). Un dels trets prosòdics més 
característics de la modalitat exhortativa és el tempo, més lent que el que es fa servir en 
les oracions declaratives i les ordres. El contorn entonatiu més estès arreu del valencià (i 
també del català central) és el format per un accent tonal baix associat a la síl·laba 
nuclear seguit d’un moviment final complex ascendent-descendent (Figura 3.32). En 
alguns parlars valencians, però, s’ha trobat un altre contorn marcat per un grau més alt 
d’insistència format per un accent tonal ascendent seguit d’un moviment final complex 
descendent-ascendent-descendent (Figura 3.33). Aquest segon contorn s’ha trobat en 
tres poblacions del valencià central (Guadassuar, Sagunt i Xàtiva) i tres poblacions del 
valencià meridional (Elx, Gandia i Sueca), i és el contorn majoritari d’aquest tipus 
d’oracions a les illes Balears i a la zona del català nord-occidental (veg. Mapa 8.18). 

En general, aquests dos patrons es caracteritzen per un allargament i arrossegament 
a les darreres síl·labes de l’enunciat. Prosòdicament, aquestes oracions també es 
caracteritzen per l’ús d’un camp tonal menys ampli i un descens en el registre tonal, 



  

característica que comunica tranquil·litat. Aquests indicis prosòdics accentuen el 
caràcter suau d’un acte de parla que té com a finalitat induir una resposta positiva de 
l’interlocutor. No podem parlar de diferències dialectals perquè els dos tipus de patrons 
s’empren segons el grau d’insistència i de confiança del parlant cap a l’interlocutor. De 
fet, és freqüent de sentir el darrer patró després de l’anterior, quan el parlant persisteix 
en la seva petició. 

 

 
Figura 3.32. Contorn entonatiu del prec Vine! produït per una parlant de Llíria (Camp 

de Túria). 
 

 
Figura 3.33. Contorn entonatiu del prec Vine! produït per una parlant t d’Elx (Baix 

Vinalopó). 
 

 
4. VOCATIUS 

 
Les formes vocatives tenen una funció apel·lativa, de cridar algú, de sol·licitar la 

seva atenció (Maria!, Hola!). Les crides poden adoptar diverses formes entonatives 
segons el matís que es vol donar. S’han utilitzat dos contextos per obtenir vocatius, un 
anomenat de primera crida o contacte inicial i un altre anomenat vocatiu de segona crida 
o crida d’insistència (veg. Mapes 8.19 i 8.20). 

En valencià s’han trobat tres patrons característics per expressar els vocatius de 
primera crida, que apareixen també en la resta del domini lingüístic. Els dos primers 
patrons tenen un accent tonal ascendent i es diferencien per la melodia associada a la 
inflexió final: moviment ascendent-descendent o to mitjà sostingut. La Figura 3.34 
mostra un exemple de vocatiu amb moviment final ascendent-descendent i la Figura 
3.35 un vocatiu amb to final mitjà sostingut que es manté al llarg de la síl·laba 
posttònica. Prosòdicament, ambdós patrons es caracteritzen per un manteniment del to 



  

al llarg de les diferents síl·labes i per un allargament considerable de la durada 
d’aquestes, sobretot la darrera síl·laba. 

La tercera estratègia trobada sobretot al valencià septentrional, correspon al patró 
ascendent similar al de les oracions interrogatives totals, és a dir, un patró format per un 
to baix associat a la síl·laba tònica seguit d’un moviment tonal ascendent a la posttònica 
final (Figura 3.36) (veg. Mapa 8.19). 

 

 
Figura 3.34. Contorn entonatiu del vocatiu de primera crida Maria! produït per una 

parlant de Guadassuar (Ribera Alta). 
 

 
Figura 3.35. Contorn entonatiu del vocatiu de primera crida Maria! produït per una 

parlant de Sant Mateu (Baix Maestrat). 
 

Figura 3.36. Contorn entonatiu del vocatiu de primera crida Maria! produït per una 
parlant de l’Alcora (Alcalatén). 

 



  

Pel que fa als vocatius d’insistència, en què el parlant torna a cridar algú perquè no 
ha respost o no l’ha sentit, el patró més característic és el que acaba en un to mitjà 
sostingut, el mateix que s’ha descrit per als vocatius de primera crida (veg. Mapa 8.20). 
Però a diferència de la primera crida, en aquest cas, el registre tonal s’amplia, perquè 
l’oient és lluny o el parlant creu que no l’han sentit i vol incrementar l’expressivitat de 
l’enunciat. La Figura 3.37 mostra aquest contorn produït per una parlant de Guadassuar, 
la mateixa parlant que hem mostrat per als vocatius de primera crida (Figura 3.34). La 
comparació dels dos contorns mostra que són molt semblants i que la diferència rau 
només en l’amplitud del registre tonal: l’accent ascendent és més alt en el cas del 
vocatiu de segona crida i el to sostingut mitjà és també més agut en aquest darrer 
vocatiu (Figura 3.37). 

 

 
Figura 3.37. Contorn entonatiu del vocatiu de crida d’insistència Maria! produït per 

una parlant de Guadassuar (Ribera Alta). 
 

5. CONCLUSIONS 
 
Els contorns entonatius descrits per al dialecte valencià ens mostren que el sistema 

entonatiu d’aquest dialecte s’adiu en part amb el sistema que s’ha descrit per al català 
central. Així, pel que fa als resultats de les anàlisis dels diferents tipus d’oracions 
declaratives es confirma que l’entonació del valencià coincideix amb la resta del domini 
lingüístic, llevat de l’alguerès i el septentrional. 

Entre les característiques distintives del valencià trobem que per a la majoria dels 
significats pragmàtics de les interrogatives totals s’utilitza el patró ascendent, com en 
altres varietats, com ara el català central i el català septentrional; però, en el cas del 
valencià podem confirmar que existeixen diferències fonètiques a l’hora de realitzar 
aquests contorns. Així, el valencià meridional i el sud del valencià central es 
caracteritzen per l’allargament del to baix final fins a la darrera síl·laba dels enunciats, 
fet que provoca que la inflexió ascendent trigui més a produir-se. En canvi, el valencià 
septentrional i la zona nord del valencià central es caracteritzen per una inflexió 
ascendent final que té lloc tan bon punt finalitza la darrera síl·laba tònica, com el català 
nord-occidental i el català central. En el cas de les interrogatives confirmatòries trobem 
dues estratègies entonatives: una que s’adiu amb el català nord-occidental, el català 
central, l’alguerès i el balear (el patró descendent), i l’altra semblant a la del català 
septentrional (el patró ascendent). Les oracions interrogatives eco presenten les 
mateixes característiques entonatives que les oracions interrogatives totals, és a dir, fan 
servir majoritàriament el patró ascendent. Aquesta entonació coincideix amb la resta del 
català exceptuant els parlars balears i l’alguerès. 



  

L’entonació de les oracions interrogatives parcials és la que més difereix de la resta 
de dialectes del català. Tots els tipus d’oracions parcials analitzats coincideixen quasi 
totalment en tot el valencià —deixant de banda les exhortatives, que mereixen atenció a 
part— amb un ús majoritari del patró que finalitza amb un to alt i uns tons de frontera 
descendents. Tot i això, trobem diferències internes en la realització de les 
interrogatives parcials que denoten sorpresa: el valencià meridional i el valencià central 
fan servir el mateix patró que utilitzen en les parcials informatives i, en canvi, el 
valencià septentrional fa ús d’una estratègia entonativa que coincideix amb la del català 
nord-occidental, el català central i el català septentrional: el patró ascendent-descendent, 
que realitza un to ascendent a la darrera síl·laba tònica i un moviments descendent als 
tons de frontera. Finalment, pel que fa a les interrogatives parcials exhortatives, el patró 
que clou amb una configuració nuclear ascendent seguida d’un moviment descendent 
coincideix amb la majoria de dialectes del català. 

Finalment, l’entonació característica dels enunciats imperatius i vocatius en valencià 
també coincideix amb la resta dels dialectes catalans. 

En general, podem dir que els trets entonatius que més distingeixen els dialectes 
valencians central i meridional de la resta del català són l’allargament de les darreres 
síl·labes i l’alineació de l’accent prenuclear en les oracions interrogatives totals. En 
aquests dos subdialectes cal destacar també l’ús general del patró descendent a les 
oracions interrogatives parcials informatives i exclamatives, tret que els diferencia de la 
resta de dialectes catalans. Pel que fa al valencià septentrional, cal destacar les 
similituds que presenta amb el català nord-occidental i, específicament, amb el tortosí, 
en les interrogatives totals i en les interrogatives eco de contraexpectativa i en l’ús del 
patró alt-ascendent en determinades interrogatives. 

Per concloure, podem dir que l’entonació del valencià presenta dues zones 
subdialectals clares. La primera inclou tot el valencià septentrional i, la segona, el 
valencià central i el valencià meridional. Entre les diferències internes del valencià 
trobem que les interrogatives totals es realitzen amb un accent prenuclear ascendent en 
valencià meridional i central però amb un accent baix seguit d’un moviment ascendent a 
la posttònica en septentrional. D’altra banda, dins d’aquestes oracions trobem una altra 
diferència que separa el septentrional del central i meridional. En aquests darrers, la 
inflexió final comença a pujar al final de la darrera síl·laba, però en septentrional, la 
inflexió comença immediatament després de la darrera síl·laba tònica. A més a més, la 
zona del valencià septentrional, en contacte amb el català nord-occidental, presenta un 
patró descendent característic del nord-occidental i central en alguns casos 
d’interrogatives totals informatives i confirmatòries. Cal remarcar també que es pot fer 
el mateix traçat d’isoglosses amb les oracions interrogatives de contraexpectativa i les 
imperatives. El valencià central i meridional presenten una configuració nuclear 
caracteritzada per un to baix a la darrera síl·laba tònica seguit d’un moviment ascendent 
als tons de frontera i el septentrional i el tortosí les realitzen en un final alt a la darrera 
tònica que puja fins el final de l’enunciat. 

Per la seva banda, les interrogatives parcials també presenten els mateixos dos grans 
grups subdialectals. Tot i que les parcials informatives tenen el mateix patró en la 
totalitat del valencià, pel que fa a les parcials de sorpresa i a les imperatives es divideix 
en dos blocs diferenciats. Les preguntes parcials de sorpresa en valencià central i 
meridional es realitzen, com les informatives, amb el patró que hem anomenat 
descendent. Ara bé, la zona del septentrional fa servir també un altre tipus de patró que 
a més coincideix amb la resta del català peninsular, el patró ascendent-descendent. En 
canvi, pel que fa a les preguntes parcials imperatives, el dialecte septentrional fa servir 



  

el patró descendent i el central i meridional fan ús del patró que clou amb un to alt a la 
síl·laba nuclear i un moviment descendent als tons de frontera.  



  

4. BALEAR 
 
 

MARIA DEL MAR VANRELL i IGNASI MASCARÓ 
 
INTRODUCCIÓ 

 
Seguint la divisió clàssica, el balear forma part del català oriental juntament amb 

l’alguerès, el català central i el català septentrional. Pel que fa a la classificació 
subdialectal és sobrer dir que coincideix amb la divisió insular. Per tant, parlarem de 
quatre subdialectes, el mallorquí, el menorquí, l’eivissenc i el formenterer (Figura 4.1). 

La ubicació perifèrica del balear, isolada i lateral, respecte al domini lingüístic ens 
podria fer esperar trets conservadors en l’àmbit que aquí estudiem. De fet, aquest 
caràcter conservador es troba en arcaismes lèxics (p.e.: besada ‘petó’, capell ‘barret’, 
trunyelles ‘trenes’, indiot ‘gall dindi’), en variants morfològiques que formen part d’un 
estadi primerenc i medievalitzant de la llengua (p.e. la manca de desinència de la 
primera persona del present d’indicatiu en cant o dorm), i també en trets fonètics que ja 
han desaparegut en altres parts del territori com ara el manteniment de la vocal neutra 
pretònica final del segment cara- que trobem a mots com caragol [kəɾəˈɣɔl] o caramel 
[kəɾəˈmɛl] o la no palatalització de grups consonàntics que es mantenen fidels a la 

forma del català antic (p.e.: SPATŬLA  > [əsˈpallə] o MODŬLU > [ˈmɔllo]) (Massanell i 
Massalles i Veny 2002).  
 

 
Figura 4.1. Situació del balear i localitats enquestades. 

 
L’entonació del balear s’ha estudiat de manera desigual. Així, trobem sobretot 

estudis sobre el mallorquí i el menorquí (Mascaró 1986, 1987, 2006, 2010, Prieto 2001, 
Prieto i Rigau 2007, Simonet 2009, 2010, Vanrell 2006, 2011, 2013), però no tants 
sobre l’eivissenc i el formenterer (Prieto i Rigau 2007, Vanrell et al. 2010a, 2010b). 



  

Encara que la majoria de treballs estudien les corbes entonatives, també hi ha altres 
estudis centrats en la percepció de l’entonació (Vanrell 2006, 2011, 2013, Vanrell et al. 
2010a, 2010b), en la interfície entre prosòdia i sintaxi (Prieto i Rigau 2007) i també en 
el contacte entre llengües, com és ara, entre el mallorquí i el castellà que es parla a 
Mallorca (Simonet 2010, Romera i Elordieta 2013).  

Com veurem, les diferències dialectals més visibles entre les varietats del balear o 
entre aquestes varietats i la resta de dialectes del català es troben en les interrogatives 
totals. Així, segons Mascaró (1986) i Prieto (2001), les interrogatives totals del 
mallorquí es caracteritzen per una entonació descendent i també per la presència d’una 
síl·laba pretònica final molt aguda i un ús molt limitat de la partícula que. Pel que fa a 
les interrogatives totals en menorquí, tant Mascaró (1986) com Prieto (2001), parlen 
d’un contorn molt semblant al que trobem en mallorquí però amb algunes diferències. 
Prieto i Rigau (2007) estudien les diferències dialectals en l’ús de l’entonació i la 
partícula que (també o en balear) a l’hora de marcar significats pragmàtics diferents a 
les interrogatives totals del català. Els resultats demostren que el mallorquí, l’eivissenc i 
el formenterer expressen diferències pragmàtiques mitjançant indicis entonatius i la 
presència opcional de les partícules que i o (p.e. Que podràs venir, O no hi vas anar?), 
mentre que el menorquí marca aquestes diferències de significat sobretot amb 
l’entonació. També hi ha diferències dialectals en la manera com els parlants balears 
marquen la diferència entre les interrogatives informatives o interrogatives neutres i les 
interrogatives confirmatòries, aquelles en què el parlant té una part d’informació sobre 
la resposta (Vanrell et al. 2010a). El mallorquí i el menorquí marquen aquesta diferència 
mitjançant una altura diferent de la síl·laba pretònica final, mentre que l’eivissenc i el 
formenterer ho fan mitjançant l’ús d’un to final diferent, tot i que també poden usar 
l’estratègia emprada pel mallorquí i el menorquí.  

La descripció que oferim en aquest capítol es basa en les dades recollides a 13 
localitats de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (Figura 4.1): 
Binissalem, Manacor, Palma, Pollença, Sineu i Sóller (Mallorca); Ciutadella, Maó i es 
Migjorn Gran (Menorca); Eivissa, Santa Eulàlia des Riu i Sant Josep de sa Talaia 
(Eivissa) i Sant Francesc Xavier (Formentera). Es van entrevistar dues informants per a 
cada una d’aquestes localitats i es van obtenir 47 frases per parlant. Per tant, la base de 
dades inclou un total de 1.222 contorns (un 46,2% pertanyen al subdialecte mallorquí, 
un 23,1% al subdialecte menorquí, també un 23,1% a l’eivissenc i un 7,6% al 
subdialecte formenterer). Les enquestes van ser dutes a terme per Marta Payà, Francesc 
Torres-Tamarit i els autors d’aquest capítol. 

El capítol es divideix en quatre seccions principals segons el tipus d’oració: oracions 
declaratives, oracions interrogatives, imperatius i vocatius. L’última secció, les 
conclusions, resumeix els resultats principals i els posa en relació amb els resultats 
obtinguts a la resta del domini lingüístic. 
 
1. ORACIONS DECLARATIVES  
 
1.1. DECLARATIVES INFORMATIVES 
 

Les oracions declaratives informatives aporten una informació nova, desconeguda, 
de manera neutra, sense cap matís especial associat, i es caracteritzen per presentar una 
cadència final conclusiva. A la Figura 4.2, hi tenim una declarativa d’un sol mot, 
Mandarines, que es caracteritza per una lleugera pujada del to durant la síl·laba 
accentuada i un moviment final descendent. Naturalment, l’èmfasi del parlant podrà fer 



  

variar aquesta pujada que trobem associada a la síl·laba tònica. En aquest cas concret, es 
tracta més aviat d’un replà o nivell sostingut més que no pas d’una pujada. 

 

 
Figura 4.2. Contorn entonatiu de l’oració declarativa informativa Mandarines produïda 

per una parlant de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa). 
 

L’agrupació prosòdica, és a dir, la manera com una frase complexa se segmenta en 
peces més petites, depèn bàsicament de la llargada dels constituents que formen 
l’oració. Per exemple, l’oració Na Maria menja mandarines està formada per dues 
unitats tonals. La primera és Na Maria i la segona, menja mandarines. En una oració 
més llarga com ara Na Maria de Llubí sempre menja mandarines des nostre hort, 
l’agrupació seria una mica diferent i en resultarien probablement tres unitats tonals: Na 
Maria de Llubí, sempre menja i mandarines des nostre hort. La segmentació que fa el 
parlant també pot dependre de la velocitat de parla (sobre l’agrupació prosòdica, veg. 
Prieto 2011). 

A l’oració de la Figura 4.3, hi tenim tres accents tonals que es corresponen amb dues 
unitats tonals. El primer accent, que forma part de la primera unitat tonal, és ascendent i 
està associat a la síl·laba accentuada de Maria. El pic està sempre a fora de la síl·laba 
tònica i cap al final del mot, característica que comparteixen tots els dialectes del català, 
tret de l’alguerès i el català septentrional (veg. la Figura 7.3 per a l’alguerès i la Figura 
6.3 per al català septentrional). El to final d’aquesta primera unitat tonal és ascendent. 
La segona unitat tonal conté dos accents tonals: un d’ascendent alineat amb la síl·laba 
accentuada de menja i un de baix associat amb la de mandarines. Com dèiem, el to de 
frontera final tendeix sempre a ser baix, tot i que també podem trobar tons finals mitjans 
(vegeu el Mapa 8.2) per efecte d’un matís d’obvietat associat. 

 

 
Figura 4.3. Contorn entonatiu de l’oració declarativa informativa Na Maria menja 

mandarines produïda per una parlant de Sineu (Mallorca). 



  

 
1.2. ENUMERACIONS  
 

Una enumeració consisteix en una llista d’elements que formen un conjunt. Molt 
sovint fem enumeracions que se’n diuen obertes, és a dir, una enumeració que no té un 
nombre específic, tancat d’elements. Per exemple, posem que algú demana si no hi 
havia gaire gent a la festa, i algú altre respon: Sí, hi havia en Joan, en Toni, en Macià... 
(aquí els punts suspensius convencionalment indiquen que l’enumeració és oberta). 
L’enumeració oberta apareix marcada amb un to final mitjà, inconclusiu, i molt sovint 
amb melisma. 

En el cas que ens ocupa i que il·lustrem a la Figura 4.4, tenim una enumeració 
tancada perquè sabem que els dies de la setmana són set i no més, i cada element de la 
llista és una unitat diferent. Per tant, el contorn està format per set unitats tonals. Les sis 
primeres sempre presenten el mateix patró: un accent tonal ascendent seguit d’un to 
final alt. En canvi, l’última unitat, l’element que tanca la llista, consta d’un accent tonal 
descendent seguit d’una cadència baixa. 

 

 
Figura 4.4. Contorn entonatiu de l’enumeració Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, 
divendres, dissabte, diumenge produïda per una parlant de Binissalem (Mallorca). 

  
1.3. DECLARATIVES AMB FOCALITZACIÓ CONTRASTIVA 
 
Una de les funcions de l’entonació és la d’assignar prominència focal a certes síl·labes o 
paraules, tot fent-les prominents en termes d’importància informativa. Aquesta voluntat 
de rellevància es pot dur a terme mitjançant l’entonació, mantenint l’ordre neutre de la 
frase, o mitjançant la sintaxi, amb la concomitància opcional de l’entonació, activant el 
desplaçament a l’esquerra de l’element que volem destacar (Solà 1990). Aquesta marca 
entonativa o accentual que atorguem a determinats elements pot tenir diversos 
significats específics (veg. Gussenhoven 2007 i Escandell-Vidal 2011 sobre els 
diferents tipus de focus).  
El focus contrastiu té la funció d’apuntar a un determinat element oposat a un altre (és a 
dir, ‘és A, i no B’). En balear el focus contrastiu es marca típicament mitjançant el 
desplaçament a l’esquerra de l’element que volem destacar (p.e.: LES CLAUS he dit), 
però també amb l’ús d’un patró entonatiu particular acompanyat d’un increment de la 
intensitat. Si analitzem les dades de les illes Balears que trobem representades a l’Atles 
interactiu de l’entonació del català, veurem que un 53,8% dels contorns es produeixen 
amb una alteració de l’ordre sintàctic neutre —amb anteposició de l’element que es 
pretén destacar o mitjançant l’ús d’una construcció clivellada—, un 38,5% amb elisió 



  

dels constituents no focals i només un 7,7% es produeix usant l’ordre neutre i un patró 
entonatiu específic. 
L’entonació del focus contrastiu, independentment de si trobem un ordre neutre o la 
dislocació a l’esquerra de l’element focalitzat, es caracteritza per un accent tonal 
ascendent amb el pic alineat al final de la síl·laba accentuada, en aquest cas de 
TARONGES (Figura 4.5). La resta del contorn que es troba a la dreta del constituent 
focalitzat apareix molt més compactat, d’aquest fenomen se’n diu compressió postfocal. 
El patró entonatiu que trobem en balear és el que apareix a la resta del domini lingüístic 
català amb l’excepció de l’alguerès i el català septentrional (Mapa 8.4). 

 

 
Figura 4.5. Contorn entonatiu de l’oració declarativa amb focalització contrastiva No! 

TARONGES vull! produïda per una parlant des Migjorn Gran (Menorca). 
 

La frase Que no! Que viuran a Sant Jordi! (Figura 4.6) presenta una variació del 
focus contrastiu. Aquí marquem el contrast i alhora donem a entendre que no és la 
primera vegada que ja hem marcat l’oposició (matís d’insistència). En aquest tipus de 
focus, més insistent i exclamatiu, hi trobem pocs casos d’alteració de l’ordre dels mots 
(un 7,7% per un 92,3% de casos que usa un ordre neutre). El patró entonatiu que apareix 
amb més freqüència és el que tenim a la Figura 4.6, és a dir, el que es caracteritza per un 
to baix durant l’última síl·laba tònica de l’enunciat, seguit d’una cua ascendent-
descendent. 

 

 
Figura 4.6. Contorn entonatiu de l’oració declarativa amb focalització contrastiva amb 
matís d’insistència Que no! Que viuran a Sant Jordi! produïda per una parlant de Sant 

Josep de sa Talaia (Eivissa). 
 
1.4. EXCLAMATIVES  
 



  

Les enunciacions exclamatives, comparades amb les declaratives informatives, es 
caracteritzen per l’abundància d’accents tonals ascendents, per l’ús d’un camp tonal 
molt més ampli i un últim accent tonal que sol ser ascendent. És a dir, la versió 
declarativa neutra de la mateixa oració produïda per la mateixa parlant seria molt més 
planera, sense tantes excursions tonals i amb un accent tonal final descendent. Tot seguit 
(Figura 4.7), tenim un exemple d’una exclamativa produïda amb dues unitats tonals: 
aqueixa caldereta és i boníssima. Aquesta divisió provoca que tota l’atenció i 
l’expectativa se centri sobre l’adjectiu boníssima aplicat a la caldereta. La configuració 
tonal es repeteix al llarg de tota la frase, és a dir, trobem una sobreaccentuació: tres 
accents tonals ascendents associats amb les síl·labes tòniques dels mots aqueixa, 
caldereta i boníssima. El to de frontera final és descendent.  

 

 
Figura 4.7. Contorn entonatiu de l’oració exclamativa Aqueixa caldereta és boníssima! 

produïda per una parlant de Sineu (Mallorca). 
 
1.5. DECLARATIVES DUBITATIVES 
 

La incertesa davant un determinat fet es pot marcar lèxicament i prosòdica. Així, 
adverbis o locucions adverbials com potser, per ventura, tal vegada, etc. transmeten 
aquest significat de dubte o d’incertesa, però generalment van acompanyats d’un 
determinat patró entonatiu i d’una sèrie de característiques prosòdiques. El patró 
entonatiu que comunica incertesa té un accent tonal ascendent alineat amb la darrera 
síl·laba de l’enunciat seguit d’un to final mitjà. A més d’això, trobem un alentiment del 
ritme de parla, un allargament més o menys notable de l’última síl·laba de l’enunciat i, 
de vegades, l’ús d’una qualitat de veu particular, com és la veu xiuxiuejada. 

 

 
Figura 4.8. Contorn entonatiu de l’oració declarativa dubitativa Mmm! Tal vegada no li 

agradarà... produïda per una parlant de Ciutadella (Menorca). 



  

 
1.6. DECLARATIVES D’OBVIETAT 
 

El contorn d’obvietat és força comú a gairebé tot el domini lingüístic català (veg. 
Mapa 8.6). Amb aquest contorn el parlant vol transmetre que allò que diu és una 
evidència que l’interlocutor hauria de conèixer. De vegades, l’enunciat s’acompanya 
d’interjeccions o vocalitzacions del tipus hmm, fotre (o l’eufemisme fosca), però, amb 
marcadors lèxics o sense, l’entonació és gairebé sempre la mateixa. La Figura 4.9 
mostra la corba entonativa de la frase D’en Jaume!, que es caracteritza per un accent 
tonal ascendent associat a la síl·laba tònica de Jaume seguit d’una cua amb moviment 
descendent i d’una pujada que arriba generalment a un to mitjà o alt segons l’èmfasi que 
hi hagi posat el parlant. L’enunciació d’obvietat sol anar acompanyada d’una qualitat de 
veu grinyolada o trencada (sobre la qualitat de veu, vegeu Prieto 2004). 

 

 
Figura 4.9. Contorn entonatiu de l’oració declarativa d’obvietat D’en Jaume produïda 

per una parlant de Ciutat d’Eivissa (Eivissa). 
 

Tanmateix, en el context d’una declarativa d’obvietat és possible també produir-hi 
una declarativa amb focalització contrastiva i matís d’insistència, que és el que trobem a 
les localitats de Ciutadella i es Migjorn Gran (veg. Mapa 8.6). Aquest contorn es 
caracteritza per un to baix durant la síl·laba accentuada seguit d’un to final ascendent-
descendent. En aquest cas, el parlant manifesta que no és la primera vegada que ha 
parlat d’aquesta informació amb l’interlocutor. No es tracta, per tant, d’una variant 
dialectal del contorn, sinó de l’ús d’un matís pragmàtic diferent. 
 
2. ORACIONS INTERROGATIVES 
 
2.1. INTERROGATIVES TOTALS 
 

Les interrogatives totals o absolutes demanen pel valor de veritat de tota la 
proposició, és a dir, són preguntes de resposta sí o no. Ara bé, aquest només és el punt 
de partida i molt sovint rere la forma sintàctica d’una interrogativa total s’hi pot inferir 
un prec (Me vols dir quina hora és?) o una afirmació amb voluntat imperativa (Vols 
callar?), per exemple. 
 
2.1.1. INTERROGATIVES TOTALS INFORMATIVES 
 

Les interrogatives totals informatives —dites també interrogatives totals neutres— 
demanen informació no compartida amb l’interlocutor, altrament dit, són interrogatives 



  

sense pressuposició sobre la resposta. En general, les varietats del balear coincideixen a 
l’hora d’adoptar un patró entonatiu descendent, que es caracteritza per una pujada més o 
menys gradual des de l’inici del contorn fins arribar al final de la darrera síl·laba 
pretònica de l’enunciat, moment en què el contorn descendeix fins arribar a la línia base 
del parlant. El to extraalt de la pretònica, en absència d’altres recursos, permet de 
distingir les interrogatives informatives de les interrogatives confirmatòries (Secció 
2.1.2), aquelles en què el parlant té alguna sospita sobre quina serà la resposta. Per tant, 
com veiem a les Figures 10, 11 i 12 per al mallorquí, menorquí i formenterer 
respectivament, el que caracteritza el dialecte balear és que la melodia associada a 
l’última síl·laba tònica de l’enunciat és sempre descendent i prové d’un to alt o extraalt 
(depenent de la varietat) que s’alinea amb la darrera síl·laba pretònica.  

Existeixen, tanmateix, algunes diferències que permeten singularitzar l’entonació de 
cada un dels subdialectes del balear. Una té a veure amb la diferència d’altura entre 
l’inici de la pregunta i l’últim pic tonal de la frase, és a dir, el pic que trobem al final de 
l’última síl·laba pretònica de la frase. Aquesta diferència d’altura és notable (sobretot en 
cas d’èmfasi) a Mallorca (Figura 4.10), a la part occidental de Menorca i a Eivissa i 
Formentera, i menys important al llevant de Menorca. Aquest fet es relaciona amb una 
altra diferència important que existeix entre les diferents varietats balears: a Menorca les 
interrogatives totals informatives es caracteritzen per una pujada durant les síl·labes 
posttòniques finals (Figura 4.11), més perceptible en el llevant de Menorca i menys 
important al ponent (veg. Mapa 8.7).Podríem dir que es tracta d’una variant ascendent 
del patró comú descendent. Així, si observem el contorn de la Figura 4.11, d’una parlant 
de Maó, veurem que l’altura de la síl·laba final de mandarines supera la del pic que 
trobem alineat al final de la síl·laba pretònica. Aquest, i altres fenòmens més subtils, fa 
que l’entonació a Ciutadella i Maó sigui sentida pels menorquins com a distinta: un 
parlar ‘agut’ (Maó) vs. un parlar ‘greu’ (Ciutadella), sobreposat a l’existència de dos 
vocalismes distints (Mascaró 1987). 

 

  
Figura 4.10. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Bon dia, teniu 

mandarines? produïda per una parlant de Palma (Mallorca). 
 



  

 
Figura 4.11. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Que teniu 

mandarines? produïda per una parlant de Maó (Menorca). 
 

 
Figura 4.12. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Que l’hi 

duries? produïda per una parlant de Sant Francesc Xavier (Formentera). 
 

Una altra diferència important és l’ús de marcadors morfosintàctics com que. Parlem 
d’un marcador molt comú en menorquí, però que en mallorquí, eivissenc o formenterer 
té un ús molt més restringit. Així, sembla que en menorquí la presència de que està 
lligada a preguntes informatives o neutres, mentre que en mallorquí, eivissenc o 
formenterer el que s’associa a preguntes confirmatòries o orientades, és a dir, preguntes 
en les quals el parlant té un coneixement previ sobre la resposta, basat en una 
interpretació del context, les expectatives o les creences (vegeu Prieto i Rigau 2007, per 
a l’ús i la distribució del marcador que en diferents dialectes).  
 
2.1.2. INTERROGATIVES CONFIRMATÒRIES 
 

En les preguntes confirmatòries el desconeixement de l’emissor no és absolut, sinó 
que sap o creu que sap la resposta a la pregunta i en cerca una confirmació. Aquí es fa 
visible que el parlant es decanta per una resposta positiva o per una de negativa. Aquest 
tipus d’interrogatives poden contenir marques de confirmació:  

 
(4.1) a Vindràs, és ver? 
  b Ho faràs, eh? 
  c Idò, o no eres de viatge? (Què fas aquí?) 
  d Que m’has tret es llibre? (Havíem quedat que em trauries el llibre de  
   la biblioteca, t’ho deman per confirmar-ho). 



  

  e Bé, tu has passat per davant ca na Janera? (Crec que és així, però te’n 
 deman confirma). 

 
La cua és ver que veiem a (4.1a) és molt viva a Menorca, pronunciada 

tradicionalment com a [��z�]. A Eivissa i Formentera trobem també la forma és ver. En 
canvi, a Mallorca pren la forma negativa de no és ver/a. A més de les partícules o i que 
que veiem a (4.1c) i (4.1d), també la partícula idò a (4.1c) o la cua eh? a (4.1b) poden 
aparèixer en aquestes preguntes (Mascaró 2010).  

Pel que fa a l’ordre sintàctic dels constituents, les interrogatives de confirmació 
poden dur el subjecte en posició preverbal i sense dislocació com a (4.1e) (Rigau 2002; 
Payà i Vanrell 2005; Prieto i Rigau 2007). La diferència entre les interrogatives 
confirmatòries amb cua del tipus és ver?, eh?, no? i les que apareixen sense cua rau en 
el diferent grau de seguretat del parlant sobre el valor de veritat de la resposta: les 
interrogatives amb cua tenen un grau més alt de certesa (Vanrell et al. 2010b).  

En absència de marcadors lèxico-sintàctics (cues confirmatòries o un determinat 
ordre sintàctic), la melodia és la que marca la diferència entre preguntes informatives i 
preguntes confirmatòries. La Figura 4.13 mostra les diferents opcions usades pels 
dialectes balears: en mallorquí, eivissenc i formenterer la marca tonal que distingeix les 
interrogatives informatives de les confirmatòries és l’ús d’una altura tonal diferent del to 
associat a la darrera síl·laba pretònica. En canvi, com veiem a la Figura 4.13, el 
menorquí marca aquesta diferència pragmàtica mitjançant tons finals diferents, 
concretament, un to final alt en les interrogatives informatives, o baix en les 
confirmatòries. 
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Figura 4.13. Representacions esquemàtiques de les diferències tonals entre 
configuracions nuclears d’oracions interrogatives totals informatives i confirmatòries en 

balear. A cada representació esquemàtica, el primer rectangle a l’esquerra correspon 
amb la síl·laba pretònica, el rectangle ombrejat indica la síl·laba tònica i els dos 

rectangles de la dreta representen les síl·labes posttòniques. 
 

 A la Figura 4.14 veiem un exemple del mallorquí. Si comparem l’altura de la síl·laba 
ja de la frase Na Margalida, que ja hi és? de la Figura 4.14 amb l’altura de la síl·laba 
pretònica mandarines de la Figura 4.10 (interrogativa total informativa), veiem que hi 
ha una diferència important que, en el cas concret del mallorquí, pot arribar a ser d’una 
octava musical. 



  

 
Figura 4.14. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa confirmatòria Na Margalida, 

que ja hi és? produïda per una parlant de Pollença (Mallorca). 
 

En mallorquí, la diferència entre les preguntes totals informatives i les confirmatòries 
s’ha avaluat des del punt de vista perceptiu (Vanrell et al. 2010b) i els resultats 
demostren que els oients mallorquins són capaços de modificar les expectatives sobre la 
resposta amb l’altura tonal associada a la síl·laba pretònica final. Com dèiem a la Secció 
2.1.1, un to extraalt marca que el parlant no té cap expectativa sobre la resposta, mentre 
que un to simplement alt assenyala que el parlant està cercant una confirmació a les 
seves pressuposicions. 
 
2.1.3. INTERROGATIVES TOTALS IMPERATIVES 
 

En parlar de preguntes és molt important de distingir entre la modalitat oracional i la 
força il·locutiva. La força il·locutiva està relacionada amb les intencions del parlant. 
Així, una frase declarativa pot tenir la força il·locutiva d’una pregunta i una frase que 
sigui formalment una interrogativa pot tenir el valor il·locutiu d’una declarativa. En el 
cas que ens ocupa, ens trobem amb frases que formalment són preguntes, però que en el 
context tenen la intenció d’expressar una ordre o una petició. 

En balear, les preguntes imperatives i els oferiments presenten una melodia que 
s’inicia en un nivell alt de la tessitura del parlant fins a la síl·laba nuclear, moment en 
què el to descendeix a un nivell baix i s’hi manté fins al final de l’enunciat (veg. Mapa 
8.9). Com podem observar a la Figura 4.15, el contorn es caracteritza per una melodia 
descendent al llarg de la síl·laba tònica de callareu i un to final baix. Podem trobar-hi 
igualment un major o menor increment del ritme d’elocució segons si es tracta d’un 
oferiment (ritme més lent per demostrar amabilitat, una certa subjugació, fins i tot) o 
d’una ordre (ritme més ràpid segons la urgència o la comminació envers l’interlocutor). 

En el cas concret dels oferiments, és possible trobar-hi una mena de chant o 
producció intermèdia entre cant i parla, que trobarem també en els vocatius. Aquestes 
produccions abunden en la parla adreçada a nens. 

 



  

 
Figura 4.15. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total imperativa Que callareu? 

produïda per una parlant de Maó (Menorca). 
 
2.1.4. INTERROGATIVES ECO 

 
Les preguntes eco, també anomenades preguntes reiteratives, impliquen la repetició 

per part del parlant del que ha dit abans l’interlocutor tot mantenint la mateixa 
estructura, com veiem a (4.2). Ara bé, el parlant pot voler repetir en forma de pregunta 
el que ha dit el seu interlocutor per raons diverses: perquè no ho ha sentit bé (com el cas 
que ens ocupa), perquè no s’ho creu (interrogatives de contraexpectativa; veg. Secció 
2.1.5) o per manifestar sorpresa. 

 
(4.2) Parlant A: (Que) hi havia molta gent? 
  Parlant B: Una dotzena. 
  Parlant A: Una dotzena? 

 
El tipus de patró entonatiu que trobem en totes les varietats del balear és altre cop el 

patró descendent que trobàvem per a les preguntes informatives però amb un camp tonal 
ampliat. Això vol dir que els tons baixos es fan més baixos i els tons alts més alts, com 
veiem a la Figura 4.16 per al mallorquí. D’altra banda, aquest tipus de preguntes poden 
presentar desplaçament a l’esquerra de l’element qüestionat (La una, m’heu dit?). Així, 
l’entonació que descrivíem com a característica d’aquest tipus de preguntes s’aplica a 
l’element focalitzat i desplaçat, mentre que el material que roman in situ manté una 
entonació molt més planera. 

 

 
Figura 4.16. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco La una, m’heu dit? 

produïda per una parlant de Sineu (Mallorca). 
 



  

En eivissenc i formenterer, les preguntes eco poden presentar altres patrons 
entonatius amb final ascendent, com el patró que es caracteritza per tenir un to baix a la 
darrera síl·laba tònica seguit d’un moviment final ascendent, com veiem a la Figura 
4.17. Aquest patró és comú a altres varietats del català central i el valencià (veg. Mapa 
8.10). 

 

 
Figura 4.17. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco neutra Què has dit: que 

són la una? produïda per una parlant de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa). 
 
2.1.5. INTERROGATIVES DE CONTRAEXPECTATIVA 
 
Les interrogatives de contraexpectativa són aquelles en què el parlant tenia per certa una 
determinada proposició, però acaba d’inferir, pel que ha dit l’interlocutor o a partir del 
context, que la proposició en realitat és falsa i vol confirmar-ho, expressant al mateix 
temps que no s’ho acaba de creure. En balear, aquestes preguntes presenten en general 
una mateixa entonació, un accent tonal descendent alineat amb la síl·laba tònica final i 
una síl·laba pretònica realitzada amb un to extraalt (veg. Mapa 8.11). El tret més 
característic d’aquestes interrogatives és l’ús d’un camp tonal notablement ampliat. 
Sovint, a més, hi trobem trets específics com l’increment del tempo o l’ús de la veu 
xiuxiuejada (Figura 4.18). Com veiem, aquest patró coincideix amb el que trobàvem a 
les interrogatives eco neutres.  
 

 
Figura 4.18. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco de contraexpectativa Que 

en Joan se presenta per batle? produïda per una parlant de Manacor (Mallorca). 
 
Com en el cas de les interrogatives eco neutres (Secció 2.1.4), en eivissenc i 

formenterer és possible produir una interrogativa eco de contraexpectativa amb el patró 
entonatiu ascendent, és a dir, el que es caracteritza per tenir un accent tonal baix 



  

associat amb l’última síl·laba tònica de la frase seguit d’un moviment final ascendent. 
La diferència entres les interrogatives eco neutres i les de contraexpectativa es manifesta 
mitjançant un increment del camp tonal, és a dir, els tons baixos esdevenen més baixos i 
els alts, més alts. 

Com dèiem a l’apartat anterior, les interrogatives de contraexpectativa poden basar-
se no només en el que ha dit l’interlocutor, sinó també en informació que és present en 
el context discursiu. En aquest cas, trobem el mateix patró entonatiu que hem descrit per 
a les interrogatives eco (Secció 2.1.4.) o per a les de contraexpectativa (veg. Mapa 
8.12), però amb característiques pròpies com l’ús de la veu panteixosa o una ampliació 
notable del camp tonal. 

En balear, les interrogatives eco i les interrogatives de contraexpectativa, basades 
tant en la informació que ha aportat l’interlocutor com en la que és present de manera 
contextual, poden anar encapçalades pels marcadors que, o o i. Tanmateix, és important 
de destacar que aquests marcadors tenen un ús i una distribució diferent segons la 
varietat (Prieto i Rigau 2007). Alguns exemples que trobem són: 
 

(4.3) a Que encara no ha vengut, s’electricista? 
  b O tens gana, encara?  
  c I encara no ha vengut, s’electricista? 

 
2.2. INTERROGATIVES PARCIALS 

 
Les interrogatives parcials són les oracions que usen mots interrogatius del tipus què, 

com, on, quan, etc. per demanar informació. Es tracta de preguntes que no es poden 
respondre amb sí o no, sinó amb el referent del mot interrogatiu. 
 
2.2.1. INTERROGATIVES PARCIALS INFORMATIVES 
 

La intenció de les informatives parcials informatives és la de recuperar el buit 
informatiu representat per l’element interrogatiu. A les illes Balears trobem bàsicament 
dos patrons entonatius: a) un patró descendent que es caracteritza per presentar una línia 
tonal que va baixant des del pronom o adverbi interrogatiu fins al final de l’oració, que 
sovint presenta una cua ascendent després de la darrera síl·laba tònica, i b) una línia 
tonal que es manté alta des de l’inici del contorn fins al final de l’última síl·laba tònica 
de l’enunciat, moment en què també baixa fins als valors mínims de la tessitura del 
parlant (veg. Mapa 8.13). En el primer cas l’última síl·laba tònica de l’enunciat se sent 
baixa, mentre que en el segon cas és percebuda com a alta. El patró descendent, que 
també es troba en castellà amb un matís associat de cortesia quan presenta la cua final 
ascendent (Navarro-Tomás 1948), s’ha documentat sobretot en mallorquí, mentre que el 
segon es més comú en menorquí, eivissenc i formenterer. 

La Figura 4.19 il·lustra la variant amb final ascendent del patró descendent. Com 
podem observar, l’última síl·laba tònica és descendent, però les síl·labes posttòniques 
presenten una pujada, el valor final de la qual supera el de l’inici de la frase. La Figura 
4.20 il·lustra el segon patró. Tot i que també es tracta d’un patró descendent, la 
diferència amb el contorn anterior és que l’última síl·laba tònica del contorn (la síl·laba 
ri - de duries) es percep com a alta i la línia tonal comença a baixar a partir de l’última 
part de la síl·laba. 

 



  

 
Figura 4.19. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial informativa Què li 

duries? produïda per una parlant de Pollença (Mallorca). 
 
 

 
Figura 4.20. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial informativa Què li 

duries? produïda per una parlant de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa). 
 
En balear, les interrogatives parcials informatives poden anar encapçalades per 

formes reforçades del tipus que veiem a (4.4): 
 

(4.4) a Qui és qui ho va dir? 
  b On és que anau de viatge? 
  c Per què és que no va venir, en Sebastià? 
  d Què és que fas? 
 

Aquestes formes són força habituals en la llengua oral. Podria pensar-se que es tracta 
d’alguna mena de repregunta, d’insistència, però no resulta evident que sigui així. En 
alguerès també trobem aquest tipus de construccions no necessàriament lligades a una 
interpretació marcada (Capítol 7). Caldria veure el recorregut històric que ha dut a 
aquesta forma gramatical, com s’ha fet en francès sobre l’origen de formes com: Où est-
ce que tu vas?, Qu’est-ce que tu as fait? 
 
2.2.2. INTERROGATIVES PARCIALS EXCLAMATIVES 
 

Aquest tipus d’interrogatives presenten un contorn inicial planer que es produeix en 
un registre mitjà baix del parlant fins a arribar a l’última síl·laba tònica del contorn 
(anomenat desaccentuació prefocal), moment en què la melodia experimenta una pujada 
per després acabar amb un to final descendent (veg. Mapa 8.14). A la Figura 4.21 



  

podem observar, doncs, que la línia melòdica es manté gairebé estable fins que arriba a 
la síl·laba tònica de deure. Aquí el contorn puja fortament durant aquesta síl·laba i 
després torna a baixar durant la síl·laba posttònica. Podríem interpretar que la 
prominència melòdica ha passat del mot interrogatiu al predicat. 
 

 

 
Figura 4.21. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exclamativa Quants de 

sous va acabar per deure? produïda per una parlant de Ciutat d’Eivissa (Eivissa). 
 
2.2.3. INTERROGATIVES PARCIALS IMPERATIVES 
 

En aquest tipus d’oracions, el parlant està interessat en la informació a què va 
referida l’element interrogatiu, tot i que alhora dóna una ordre o, fins i tot, fa un retret. 
Per això, a més d’un patró entonatiu particular, hi trobarem característiques prosòdiques 
que tenen a veure amb la major o menor urgència a conèixer la resposta. El patró més 
comú a tot el balear és el que veiem a la Figura 4.22, és a dir, el patró descendent, que 
es caracteritza per començar en un registre alt del parlant i anar baixant fins a l’última 
síl·laba tònica de l’enunciat, moment a partir del qual la línia tonal es manté baixa fins 
al final del contorn. El temps d’elocució també és ràpid. Ara bé, si el parlant està 
insegur o no té gaire confiança en l’interlocutor, no usarà aquest contorn, que podria 
resultar impertinent, sinó que farà servir altres patrons que incorporen un matís 
exhortatiu o cortès. Aquests patrons suplementaris consisteixen en un accent tonal baix 
durant l’última síl·laba accentuada de l’enunciat seguit d’una cua ascendent o 
ascendent-descendent (vegeu Mapa 8.15).  

 

 
Figura 4.22. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial imperativa Què vols? 

produïda per una parlant de Binissalem (Mallorca). 
 



  

2.2.4. INTERROGATIVES PARCIALS EXHORTATIVES 
 

Quan en comptes de donar una ordre clara el parlant vol intervenir en la conducta de 
l’interlocutor d’una manera més suau i persuadint-lo de fer alguna cosa concreta utilitza 
un contorn que també trobem als precs (Secció 3.2). Es tracta d’una melodia força 
ondulada que es caracteritza per un to baix durant les síl·labes accentuades què i la 
síl·laba tònica de veniu, seguit d’un moviment ascendent en el cas de l’element 
interrogatiu o ascendent-descendent en el cas de l’última síl·laba tònica de l’enunciat 
(Figura 4.23). Un tempo lent, centrat a persuadir l’interlocutor, sol acompanyar aquest 
patró entonatiu. 
 

 
Figura 4.23. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exhortativa Per què no 

veniu? produïda per una parlant de Santa Eulària des Riu (Eivissa). 
 

Al costat d’aquest contorn més ondulat, també trobem el contorn que ja havia estat 
descrit com una de les possibles opcions de les interrogatives parcials informatives 
(Secció 2.2.1): es tracta del patró en què la melodia roman alta fins al final de l’última 
síl·laba tònica, seguida d’un to final baix (veg. Mapa 8.16). 
 
3. ORACIONS IMPERATIVES 
 

El terme imperatiu remet a formes verbals específiques que associem a ordres més o 
menys directes o comminatòries i comprèn tant les ordres com els precs. El parlant 
empra aquest tipus d’oracions per tal d’induir l’interlocutor a fer una determinada cosa. 
 
3.1. ORDRES 
 

En les ordres podem trobar el mateix patró entonatiu que en les declaratives 
informatives però sovint són executades amb més contundència i comminació. Tot això 
es reflecteix en l’ús d’un camp tonal més ampli, un tempo més ràpid i més intensitat. 
Com en el cas de les declaratives informatives, la melodia de les ordres dependrà de si 
la frase conté un mot o més d’un. La Figura 4.24 mostra un exemple de l’imperatiu d’un 
sol mot Vine!, l’entonació del qual es caracteritza per un accent tonal ascendent, alineat 
amb la síl·laba tònica de vine, seguit d’un to final baix.  

 



  

 
Figura 4.24. Contorn entonatiu de l’ordre Vine produïda per una parlant de Santa 

Eulàlia des Riu (Eivissa). 
 

En canvi, a la Figura 4.25 hi tenim una ordre de més d’un mot (Margalida, vine aquí tot 
d’una!) i, per tant, un patró entonatiu diferent caracteritzat per un accent tonal ascendent 
sobre la síl·laba nuclear a vine amb el pic alineat al final del mot prosòdic, i un accent 
tonal baix sobre l’última síl·laba tònica de l’enunciat, la síl·laba tònica del mot una. El 
to final de frontera també és baix, com en el cas de l’ordre d’un sol mot. En aquesta 
figura podem observar que la intenció imperativa es manifesta especialment amb l’ús 
d’inflexions tonals molt acusades. 

 
Figura 4.25. Contorn entonatiu de l’ordre Margalida, vine aquí tot d’una! produïda per 

una parlant de Sineu (Mallorca). 
 
3.2. PRECS 
 

Els enunciats que expressen un prec tendeixen a ser més ondulats, amb allargaments 
icònics que transmeten una insistència sempre amable. El patró entonatiu general es 
caracteritza per un to baix alineat amb les síl·labes accentuades, seguit d’una cua 
ascendent-descendent, com el que trobàvem també en les preguntes parcials 
exhortatives. A la Figura 4.26 es pot observar el mateix patró associat amb les dues 
unitats melòdiques va i vine, és a dir, un to baix associat a les síl·labes tòniques, seguit 
d’una cua ascendent-descendent. Cal afegir que en el cas de va, la presència d’una única 
síl·laba no permet l’excursió melòdica completa i el parlant només realitza la part baixa 
i ascendent. En canvi, sobre vine hi trobem el patró més complex (to baix a la síl·laba 
tònica seguit d’una cua ascendent-descendent). 

 



  

 
Figura 4.26. Contorn entonatiu del prec Va, vine! produït per una parlant de Santa 

Eulàlia des Riu (Eivissa). 
 
Una variant més complexa és la combinació d’un to ascendent durant la síl·laba 

accentuada seguit d’una cua descendent-ascendent-descendent. La Figura 4.27 mostra 
aquest patró associat al mot Vine!, on es pot observar una pujada tonal a la síl·laba 
tònica i una cua descendent-ascendent-descendent a la síl·laba posttònica.  
 

 
Figura 4.27. Contorn entonatiu del prec Vine! produït per una parlant de Sant Francesc 

Xavier (Formentera). 
 
Molt sovint, els precs van acompanyats de vocatius com home o dona, o de les formes 
verbals va o venga, que reforcen el caràcter apel·latiu del prec.  
 
4. VOCATIUS 
 

Un vocatiu acompleix funcions diverses en contextos diferents: una crida, una 
interpel·lació, una exclamació a algú absent, etc. Avui entenem sota aquest rètol formes 
més enllà dels substantius i noms propis, és a dir, també serien vocatius, sintagmes com 
el que apareix a (4.5): 

 
(4.5) Eh, els d’allà baix, no crideu! 

 
Les dades que presentem es refereixen al vocatiu de crida. El patró es caracteritza per 
presentar un to ascendent alineat amb la síl·laba tònica del nom seguit d’una cua que 
presenta un to mitjà (Figura 4.28, veg. també el Mapa 8.19). La diferència de to entre el 
màxim de freqüència fonamental que trobem al final de la síl·laba tònica i el to de la cua 
final sol ser d’aproximadament tres semitons, tot i que tampoc no és una característica 



  

definitòria. Aquest contorn s’anomena chant (Ladd 1978, 2008) i es troba en moltes 
llengües del món tot i que amb diferències de realització. 
 

 
Figura 4.28. Contorn entonatiu del vocatiu Margalida! produït per una parlant de Sant 

Josep de sa Talaia (Eivissa). 
 
A l’hora de recollir les dades es va tenir en compte la condició ‘insistència’, és a dir, 

els parlants havien de cridar una determinada persona per primera vegada, però després, 
veient que aquella persona no apareixia, l’havien de tornar a cridar amb més insistència 
imaginant que era lluny i no havia sentit la primera crida. La crida més insistent es pot 
marcar (a) amb una pujada de registre del chant i, per tant, es tracta del mateix patró que 
descrivíem abans però realitzat en una tessitura més alta del parlant o (b) amb final 
descendent, més abrupte i sense allargament de la síl·laba final (veg. Mapa 8.20). 
Aquest darrer patró amb final descendent és el que tenim representat a la Figura 4.29. El 
començament de la melodia és molt semblant a la del vocatiu menys insistent ja que 
també tenim una pujada tonal que es realitza durant la síl·laba tònica. La diferència rau, 
doncs, en la melodia que trobem associada a les síl·labes posttòniques finals que en el 
vocatiu més insistent és ascendent-descendent. 

 

 
Figura 4.29. Contorn entonatiu del vocatiu Margalida! produït per una parlant de Sant 

Josep de sa Talaia (Eivissa). 
 

 A la segona crida també hi pot aparèixer la partícula o (Margalida, o Margalida!4), la 
qual trobem també en alguerès (Capítol 7). En aquest cas, el vocatiu presenta una 

                                                 
4 Francesc de B. Moll (Alcover i Moll 1978-1979) recull l’existència de la partícula o en els 
vocatius (Josep, o Josep!), i proposa que no es tracta d’un interjecció ni una disjuntiva, sinó la 



  

melodia que comença en un nivell baix i puja gradualment fins arribar a la síl·laba 
tònica del nom, moment en què baixa per realitzar un accent tonal descendent seguit 
d’un to final baix. Aquest patró ha aparegut a la ciutat de Palma, Mallorca (veg. Mapa 
8.20). 
 
5. CONCLUSIONS 

 
Les diferències fonamentals entre l’entonació dels dialectes balears i la resta de 
dialectes catalans es troben a les oracions interrogatives. Així, en balear hi ha una 
preferència clara pels contorns descendents, tot i que els contorns amb acabaments 
ascendents no són rars. Hem vist que aquests contorns ascendents són possibles en 
menorquí a les interrogatives totals informatives, en eivissenc i formenterer a les 
interrogatives eco i de contraexpectativa, i en aquests tres subdialectes a les 
interrogatives parcials. Cal destacar l’ús de l’altura associada a la síl·laba pretònica final 
a les interrogatives totals, que permet als parlants balears manifestar el grau de seguretat 
del parlant en la resposta. Tanmateix, aquest ús de l’altura associada a la síl·laba 
pretònica final no és exclusiu del balear sinó que també es troba en altres dialectes com 
l’alguerès, el nord-occidental o el subdialecte tarragoní (veg. els Capítols 7, 5 i 2 per a 
cada una de les varietats esmentades). 

Internament trobem també diferències entre les varietats balears en les oracions 
interrogatives. Són diferències menys importants en el cas de les preguntes totals i més 
evidents en el cas de les preguntes parcials, però que permeten detectar l’illa d’origen 
del parlant. Així, en el cas de les interrogatives totals, el mallorquí, l’eivissenc i el 
formenterer tenen el patró totalment descendent, però el menorquí té el patró descendent 
amb moviment final ascendent. En el cas de les interrogatives parcials, també es poden 
fer dos grups: en el primer hi ha el mallorquí i en el segon, el menorquí, l’eivissenc i el 
formenterer. El mallorquí es caracteritza per usar el patró descendent tot i que cal tenir 
en compte la possible variant amb moviment final ascendent, i el menorquí, l’eivissenc i 
el formenterer usen la configuració d’un accent tonal alt durant la síl·laba tònica final i 
una cua final descendent. Una altra diferència en relació amb les interrogatives és l’ús 
de marcadors lèxico-sintàctics diferents amb una interacció també diferent amb 
l’entonació. Així, s’ha vist que la presència de la partícula que és més marcada en 
mallorquí, eivissenc i formenterer perquè s’associa més aviat a una demanda de 
confirmació, però molt habitual en menorquí.  

Finalment, cal destacar la importància d’estudiar l’entonació tenint en compte la 
sintaxi o la presència de marcadors lèxics. És d’aquesta manera que hem vist com el 
balear usa l’ordre dels mots juntament amb l’entonació per manifestar la focalització 
contrastiva (p.e.: TARONGES, vull (i no llimones)), que determinats significats 
pragmàtics en segons quines varietats es codifiquen mitjançant partícules com o, que, 
etc. (p.e.: O tens gana encara?, Que ja hi seria, na Margalida?), o que la insistència en 
els vocatius en balear es pot marcar mitjançant la partícula o (O Margalida!).  

                                                                                                                                               
derivació de l’imperatiu llatí AUDI; referma la proposta que la partícula és pronunciada amb o 
tancada, i no oberta, com caldria esperar en mallorquí. 



  

5. CATALÀ NORD-OCCIDENTAL 
 
 

JOAN BORRÀS-COMES 
 
INTRODUCCIÓ 

 
El català nord-occidental pertany, juntament amb el valencià, a l’anomenat bloc 

occidental de la llengua catalana. Aquest dialecte (Figura 5.1) limita al nord amb el 
domini lingüístic de l’occità i a l’oest, amb el de l’aragonès i el castellà. S’estén per 
Andorra, una franja estreta a la part oriental de l’Aragó i la meitat occidental del 
Principat. El límit entre el nord-occidental i els parlars orientals continentals coincideix 
aproximadament amb els confins de la conca hidrogràfica de l’Ebre (Navarro 1999). El 
límit amb els parlars valencians, sovint envoltat de controvèrsia (Pradilla 2002, Buj 
2002), s’estableix segons les formes de l’imperfet de subjuntiu (cantés, cantara), 
isoglossa que transcorre aproximadament pel riu Sénia. 

Al nord del domini del dialecte nord-occidental trobem els subdialectes ribagorçà, 
pallarès i benasquès (de transició a la llengua aragonesa); al centre es distingeix el 
territori del nord-occidental estricte, tot sovint anomenat lleidatà, i al sud, els parlars 
tortosins, que conformen una transició cap a les varietats valencianes (Veny 1982). Per 
tal de presentar els resultats de manera efectiva farem referència a dues zones del nord-
occidental per a les quals hem observat un sistema entonatiu diferenciat: el tortosí, per a 
les dades recollides a Tortosa, Sant Carles de la Ràpita, l’Ametlla de Mar i Vall-de-
roures, i el lleidatà, per a les dades recollides a les catorze poblacions restants. Quan 
parlem d’aquestes dues zones preses en conjunt ens referirem al dialecte nord-
occidental. El pallarès i el ribagorçà no presenten diferències entonatives significatives 
d’acord amb les dades de què disposem. 

Contràriament a altres àmbits de la dialectologia, la prosòdia i l’entonació del 
dialecte nord-occidental han estat poc estudiades. Probablement, només el català 
septentrional i l’alguerès encara ho han estat menys. Les descripcions de l’entonació del 
català general han partit típicament del català central (vegeu la proposta del sistema 
Cat_ToBI de transcripció de l’entonació del català a Aguilar et al. 2009-2011 i a Prieto 
2013). 

La primera referència explícita al català nord-occidental que trobem en aquest àmbit 
és un estudi de Prieto (2001) sobre la variació dialectal en la realització de les oracions 
interrogatives totals. Si bé els parlars nord-occidentals acostumen a introduir aquestes 
interrogatives amb la partícula expletiva que, hi ha una diferència clara entre els parlars 
tortosins, que s’agrupen amb el valencià septentrional, i els lleidatans, que s’agrupen 
amb el tarragoní. En lleidatà es troba freqüentment el patró descendent, similar al que es 
recull en català central, mentre que la majoria d’oracions interrogatives del tortosí són 
ascendents, com en valencià. 

Aquesta primera descripció desemboca més tard en l’estudi comparat de les 
interrogatives totals ascendents en català central i tortosí (Pradilla i Prieto 2002, Prieto i 
Pradilla 2004). Des de la fonètica acústica també tenim treballs sobre l’entonació del 
nord-occidental amb un caràcter descriptiu, com els de Carrera Sabaté et al. (2004), 
Martínez Celdrán et al. (2005a, 2005b, 2007), Fernández Planas et al. (2006, 2007), i 
van Oosterzee et al. (2007). Aquests treballs s’han centrat en la realització tonal de les 
interrogatives totals amb que i sense, tant en lleidatà com en tortosí, i apunten, entre 
altres, a les conclusions següents: (a) que les inflexions finals ascendents arriben a un 
nivell més alt en tortosí que en lleidatà, (b) que en el cos central de l’oració el lleidatà 



  

presenta una pujada del to, mentre que el tortosí hi mostra una davallada, i (c) que el 
primer pic tonal que s’observa s’associa a la síl·laba anterior a la síl·laba nuclear. 

En aquest capítol presentem una descripció dels patrons melòdics de la varietat 
nord-occidental del català, tenint en compte la variació dialectal interna que presenta 
aquest dialecte. Com en els altres capítols, prenem com a base descriptiva les dades de 
l’enquesta de situacions de l’Atles interactiu de l’entonació del català (Prieto i Cabré 
coords. 2007-2012). Els divuit municipis enquestats (Figura 5.1) van ser, de nord a sud: 
la Vall de Boí (Alta Ribagorça), Ordino (Andorra), Sort (Pallars Sobirà), la Seu 
d’Urgell (Alt Urgell), Tremp (Pallars Jussà), Benavarri (Baixa Ribagorça), Balaguer 
(Noguera), Cervera (Segarra), Lleida (Segrià), Fraga (Baix Cinca), les Borges Blanques 
(Garrigues), Falset (Priorat), Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), Gandesa (Terra Alta), Vall-
de-roures (Matarranya), l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), Tortosa (Baix Ebre) i Sant 
Carles de la Ràpita (Montsià). Les enquestes van ser dutes a terme per Roger Craviotto, 
Núria Argemí, Núria Gavaldà, Marianna Nadeu, i l’autor d’aquest capítol. Els 
informants van ser dones d’entre 25 i 50 anys, dues per població. Per a la confecció del 
capítol, s’han analitzat el total de les 36 informants, amb un total de 1.692 frases 
analitzades (47 frases x 36 informants). 
 



  

 
Figura 5.1. Mapa en què apareixen els punts d’enquesta de català nord-occidental de 

l’ Atles interactiu de l’entonació del català. 
 

El capítol s’organitza en quatre seccions principals segons els tipus d’oracions que 
descrivim: declaratives, interrogatives, imperatives i vocatives. Com ocorre en altres 
dialectes, les diferències dialectals més destacades es donen majoritàriament en la 
realització de les oracions interrogatives. 
 
1. ORACIONS DECLARATIVES 
 
1.1. DECLARATIVES INFORMATIVES 
 

Les oracions declaratives informatives són aquelles en què el parlant transmet una 
informació al seu interlocutor, tot mantenint-se en una posició neutra respecte al 



  

contingut del missatge. El Mapa 8.1 mostra amb quins contorns entonatius es 
produeixen aquestes oracions al llarg del domini lingüístic. Aquestes oracions estan 
caracteritzades, generalment, per un final descendent. 

La Figura 5.2 mostra la configuració tonal pròpia de l’oració declarativa informativa 
Mandarines. A la síl·laba tònica (-ri- ) se li associa un moviment tonal ascendent, que va 
seguit d’un moviment final descendent. 

 

Figura 5.2. Contorn entonatiu de l’oració declarativa informativa Mandarines produïda 
per una parlant de Vall-de-roures (Matarranya). 

 
Les oracions declaratives més complexes mostren també més variació en la 

distribució dels tons en l’oració (Mapa 8.2). Una oració com La Maria menja 
mandarines conté generalment dos grups prosòdics, l’un per al subjecte (La Maria) i 
l’altre per al predicat (menja mandarines), però depèn de la llargària i dicció d’aquests 
dos constituents que hi associem un o més accents tonals (Prieto 2011). Com en el cas 
de Mandarines, també es recull generalment un moviment final descendent. 

La Figura 5.3 mostra un exemple d’aquest contorn. El primer moviment melòdic 
comença en un nivell mitjà de la tessitura del parlant i puja en arribar a la síl·laba tònica 
del subjecte oracional. El segon moviment és descendent, s’inicia quan comença el 
predicat oracional i s’estén fins a l’acabament de l’enunciat; durant el seu recorregut, es 
marquen les síl·labes tòniques del verb menja i de l’objecte mandarines amb un to alt i 
un to baix respectivament. 

 

Figura 5.3. Contorn entonatiu de l’oració declarativa informativa La Maria menja 
mandarines produïda per una parlant de Sort (Pallars Sobirà). 

 
Si es vol conferir un cert èmfasi al darrer constituent oracional, mandarines, es pot 

emprar una variació d’aquest contorn. La variació consisteix a assignar a aquest element 



  

final un moviment tonal ascendent a la síl·laba tònica, seguit d’una baixada que arriba 
fins al final de l’enunciat. Per últim, encara podem trobar un altre tipus de contorn 
format per un to baix associat a la darrera síl·laba tònica, seguit d’un lleuger moviment 
ascendent en posició final, que confereix un matís d’obvietat. Aquestes variacions es 
poden trobar en qualsevol punt del dialecte. 
 
1.2. ENUMERACIONS 
 

Cadascun dels elements interns d’una enumeració sol constituir una unitat tonal 
independent. Amb l’excepció de l’alguerès, l’entonació de les enumeracions del nord-
occidental és idèntica a la que es documenta en la resta del domini lingüístic (Mapa 
8.3). 

La Figura 5.4 exemplifica aquest contorn. Cada element no terminal de 
l’enumeració (de dilluns a dissabte) porta associat un moviment tonal ascendent a la 
síl·laba tònica que arriba fins al final de l’element. L’altura tonal d’aquestes inflexions 
va declinant lleument fins a l’antepenúltim element (divendres), mentre que el penúltim 
(dissabte) sol ser produït amb una altura superior. El darrer element de l’enumeració 
(diumenge) porta associat un moviment descendent que arriba fins al final de l’enunciat. 
 

 Figura 5.4. Contorn entonatiu de l’enumeració Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, 
divendres, dissabte i diumenge produïda per una parlant de Lleida (Segrià). 

 
1.3. DECLARATIVES AMB FOCALITZACIÓ CONTRASTIVA 

 
Les declaratives amb focalització contrastiva són aquelles en què el parlant emet una 

informació que corregeix una assumpció del seu interlocutor. El parlant pot emprar 
diferents estratègies per contrastar una informació en front d’una altra. Generalment, la 
informació nova d’una oració se situa al seu final. Un dels mecanismes de contrast 
consisteix a dislocar sintàcticament aquest element a l’inici de l’enunciat (TARONGES, 
vull, i no peres!). Una altra estratègia és expandir el camp tonal en què es produeix 
aquest element, sense alterar l’ordre dels constituents oracionals. Així, a un enunciat 
com Vols llimones, no? podríem replicar No! Vull TARONGES!, aplicant un èmfasi 
especial a la informació que és contrastiva (TARONGES). Aquesta és la solució trobada 
més generalment en els parlars nord-occidentals. El Mapa 8.4 mostra, a més, que la 
solució entonativa del nord-occidental, malgrat les diferents estratègies que es puguin 
anar succeint simultàniament, coincideix amb la trobada en central, valencià i balear. 

La Figura 5.5 representa un enunciat amb dues frases entonatives ben diferenciades: 
No i volia taronges. La segona, que explicita la informació contrastiva, presenta un 
accent tonal ascendent associat a cadascun dels dos constituents, el verb i l’objecte. 



  

L’accent tonal associat al verb es caracteritza per un moviment ascendent associat a la 
síl·laba tònica, que continua fins a acabar el constituent. L’accent tonal associat a 
l’objecte —el focus contrastiu pròpiament— comença en un registre alt provinent de 
l’accent tonal anterior, que torna a pujar a la síl·laba tònica i acaba amb un moviment 
descendent. Molt sovint, la síl·laba tònica d’aquest element contrastiu es produeix amb 
una durada perceptivament major, una estratègia que permet al parlant conferir un matís 
d’insistència a l’enunciat. Alhora, el fet que aquesta síl·laba sigui més llarga fa que el 
moviment ascendent que s’hi associa sigui sovint realitzat com un to sostingut a una 
altura tonal mitjana-alta. 

 

Figura 4.5. Contorn entonatiu de l’oració declarativa amb focalització contrastiva No. 
Volia TARONGES produïda per una parlant de Balaguer (Noguera). 

 
 
1.4. EXCLAMATIVES  

 
Una oració exclamativa és un tipus d’oració declarativa reforçada per la participació 

emotiva del parlant, que pot expressar sorpresa, admiració, entre altres. Els contorns 
trobats en català pel que fa a aquestes oracions coincideixen en gran mesura amb els 
descrits per a les declaratives amb focalització contrastiva, representades al Mapa 8.4. 
En les exclamatives, però, és freqüent conservar l’ordre per defecte dels constituents 
oracionals i l’ús de partícules exclamatives (Oh!, Mare!, Xiqueta!, Oi!, Ostres!). 

La Figura 5.6 il·lustra un cas d’oració exclamativa. Pel que fa a l’entonació, el to 
comença a un nivell mitjà de la tessitura del parlant, que davalla lleument al llarg de 
l’oració fins a arribar a la darrera síl·laba tònica de l’oració (bo-). Aquesta síl·laba es 
produeix amb un moviment ascendent força pronunciat, seguit d’un moviment 
descendent en posició posttònica i final. El fet que no apareguin accents en posició 
prenuclear realça la importància del constituent que apareix en posició nuclear. 



  

Figura 5.6. Contorn entonatiu de l’oració exclamativa Quina oloreta de panadó més 
bona! produïda per una parlant de les Borges Blanques (Garrigues). 

 
1.5. DECLARATIVES DUBITATIVES 

 
En una oració dubitativa el parlant expressa inseguretat sobre la informació que està 

proporcionant. Aquestes oracions mostren dos patrons entonatius principals al llarg del 
domini lingüístic (Mapa 8.5). El patró majoritari està format per un moviment tonal 
ascendent durant la síl·laba accentuada que ocupa la posició nuclear, seguit d’un 
moviment descendent en posició posttònica que arriba sovint fins a un nivell mitjà. 

La Figura 5.7 exemplifica aquest contorn. En l’exemple, s’assigna un accent 
prenuclear al mot a potser, consistent en un to baix associat a la síl·laba tònica seguit 
d’un moviment ascendent a la síl·laba següent; després el to va davallant fins a la 
síl·laba pretònica del darrer mot. L’accent final porta associat un moviment tonal 
ascendent, que davalla lleugerament a la part final de l’enunciat. 
 

Figura 5.7. Contorn entonatiu de l’oració declarativa dubitativa Potser no li agradarà 
produïda per una parlant de Benavarri (Baixa Ribagorça). 

 
En diferents punts del català nord-occidental també trobem el patró de la 

focalització contrastiva d’insistència, que coincideix amb el trobat majoritàriament en 
català per als precs (Secció 3.2). Aquest tipus de contorn s’inicia en un nivell mitjà de la 
tessitura del parlant, fins que arriba a la darrera síl·laba tònica, que es produeix amb un 
to baix; finalment, es produeix un moviment tonal complex ascendent-descendent en 
posició posttònica i final. 
 
1.6. DECLARATIVES D’OBVIETAT 

 



  

Un parlant també pot fer ús d’una oració declarativa per expressar que el seu 
interlocutor ja hauria de conèixer de la informació que ell proporciona. Els dos patrons 
que es recullen per a aquest tipus d’oracions en català nord-occidental no difereixen dels 
trobats en central, valencià i balear (Mapa 8.6). 

La Figura 5.8 exemplifica el patró més freqüent mitjançant una oració formada per 
tres frases entonatives. En totes tres frases es repeteix el mateix patró, consistent en un 
moviment tonal ascendent associat a la darrera síl·laba tònica, seguit d’un moviment 
complex descendent-ascendent en posició posttònica. 

 

Figura 5.8. Contorn entonatiu de l’oració declarativa d’obvietat Sí, dona, del Jaume! 
produïda per una parlant de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre). 

 
L’altre patró entonatiu que trobem en català nord-occidental, així com en alguns 

pobles del català central i del balear, mostra un moviment melòdic complex en posició 
posttònica. En aquest cas, tal com s’il·lustra a la Figura 5.9, s’associa un to baix a la 
darrera síl·laba tònica, que va seguida d’un moviment complex ascendent-descendent en 
posició posttònica. Aquest contorn és justament el que apareix majoritàriament en català 
en els precs (Secció 3.2). 

 

Figura 5.9. Contorn entonatiu de l’oració declarativa d’obvietat És del Jaume! produïda 
per una parlant de Lleida (Segrià). 

 
2. ORACIONS INTERROGATIVES 

 
Les oracions interrogatives es classifiquen segons la resposta que cerquen. En el cas 

de les interrogatives totals, es demana sobre la veritat d’un fet (Ta germana vindrà 
demà?, Has venut totes les entrades?), i la resposta que se n’espera és un sí o un no. En 
canvi, en les interrogatives parcials es demana per un dels elements de la proposició, 



  

que se senyala mitjançant un mot interrogatiu (Qui vindrà demà?, Quantes entrades has 
venut?). Aquesta secció conté un apartat per a cadascun d’aquests tipus d’oracions 
interrogatives, amb els seus corresponents significats pragmàtics. 

 
2.1. INTERROGATIVES TOTALS 
 
2.1.1. INTERROGATIVES TOTALS INFORMATIVES 

 
Les interrogatives totals informatives, també anomenades neutres, han estat 

investigades a partir de les dades d’una enquesta en què l’informant havia d’imaginar 
que entrava a una botiga i preguntava si tenien mandarines (Teniu mandarines?). Els 
resultats tonals permeten distingir dues zones prou ben delimitades del català nord-
occidental: la del lleidatà i la del tortosí (Mapa 8.7). El tortosí utilitza el patró ascendent, 
tot coincidint amb la tendència general dels parlars valencians. El lleidatà, en canvi, 
presenta majoritàriament el patró descendent i una freqüència més gran de la conjunció 
que. 

La Figura 5.10 exemplifica l’entonació trobada majoritàriament en lleidatà. El patró 
s’inicia en un nivell mitjà/alt de la tessitura del parlant, fins que arriba a la síl·laba 
pretònica final, que es realitza amb un to extraalt. Després, la síl·laba tònica final 
presenta un fort moviment descendent seguit d’un to baix en posició posttònica. Aquest 
patró és també freqüent en tarragoní, balear i alguerès. 

 

 Figura 5.10. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Hola, que 
teniu mandarines? produïda per una parlant de Balaguer (Noguera). 

 
La Figura 5.11 mostra el contorn que apareix més regularment en tortosí. En aquest 

cas, el to davalla fins just abans de la síl·laba tònica, que es realitza amb un to baix, 
seguit d’un moviment tonal ascendent en posició posttònica. Aquest moviment baix-
ascendent es troba tant en posició nuclear com prenuclear. Aquest mateix contorn també 
es pot trobar en lleidatà quan l’oració no va encapçalada per l’expletiu que, sobretot en 
zones perifèriques, com ara Andorra, la Seu d’Urgell, Sort, Falset, Móra d’Ebre i la Vall 
de Boí. 

 



  

Figura 5.11. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Teniu 
mandarines? produïda per una parlant de Vall-de-roures (Matarranya). 

 
2.1.2. INTERROGATIVES CONFIRMATÒRIES 

 
Les interrogatives confirmatòries són aquelles en què el parlant parteix d’una 

suposició i demana que el seu interlocutor la hi corrobori. Aquestes oracions es van 
investigar a partir d’un context en què l’informant volia confirmar si la Maria ja havia 
tornat a casa (Mapa 8.8). 

En lleidatà, la majoria de les oracions van ser produïdes amb l’expletiu que i amb 
patró descendent. La Figura 5.12 mostra un exemple del patró que s’associa al grup 
prosòdic en posició de focus (Que ja hi és); el darrer segment de l’oració (la Maria), 
dislocat a la dreta, mostra una significativa reducció del camp tonal. 

 

Figura 5.12. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa confirmatòria Que ja hi és, la 
Maria? produïda per una parlant de Tremp (Pallars Jussà). 

 
Tal com succeeix amb la majoria d’interrogatives totals, el patró més freqüent en 

tortosí és de tipus ascendent. Ara bé, quan els parlars tortosins empren aquest contorn el 
realitzen d’una manera específica. El moviment ascendent pot començar ja dins de la 
síl·laba tònica (és a dir, més aviat que en altres parlars), sobretot quan el contorn 
entonatiu s’associa a un element dislocat. La Figura 5.13 mostra un exemple amb un 
grup entonatiu en posició de focus (Que ha arribat) i un element dislocat (la Maria). El 
verb arribat rep un to baix a la síl·laba tònica, seguit d’un moviment tonal ascendent. 
En canvi, el subjecte dislocat (la Maria) mostra que el moviment ascendent final ja 
s’inicia durant la síl·laba tònica. Aquest contorn entonatiu ha estat descrit com a típic 
d’aquests parlars (Prieto i Pradilla 2004; veg. Secció 2.1.4). 

 



  

Figura 5.13. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Que ha 
arribat, la Maria? produïda per una parlant de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre). 

 
2.1.3. INTERROGATIVES TOTALS IMPERATIVES 

 
Les preguntes imperatives són aquelles en què pretenem que el nostre interlocutor 

dugui a terme una acció. Aquest tipus de preguntes es va investigar mitjançant un 
context en el qual l’informant havia de demanar als seus nebots, que feien molt de 
soroll, si podien callar. Les construccions trobades més generalment van ser Que 
callareu? o Que podeu callar? (Mapa 8.9). 

En lleidatà, tal com veiem a la Figura 5.14, tornem a trobar patrons melòdics 
descendents i amb la pretònica extraalta. En canvi, en els parlars més pirinencs, com el 
de la Vall de Boí, en què el patró descendent conviu amb l’ascendent, les síl·labes 
pretòniques no són realitzades amb un to significativament alt. En tortosí, si bé trobem 
una freqüència important d’oracions encapçalades per que, el patró melòdic majoritari 
continua sent l’ascendent. 

 

Figura 5.14. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total imperativa Que callareu? 
produïda per una parlant de les Borges Blanques (Garrigues). 

 
2.1.4. INTERROGATIVES ECO 
 

Les oracions interrogatives eco (també anomenades reiteratives) són aquelles en què 
l’emissor repeteix part del discurs anterior o fa una referència explícita a un concepte 
que acaba de ser mencionat. En la situació comunicativa que hem utilitzat per investigar 
aquestes oracions (Mapa 8.10), l’informant demanava si l’hora que li acabaven de dir 
era la una. 



  

El patró més trobat en lleidatà per a aquest tipus de construccions és ascendent i està 
associat a oracions sense que inicial. Aquest fet contrasta amb la tendència mostrada per 
a altres tipus d’interrogatives totals, en què primaven les construccions amb la 
conjunció que i el patró descendent. La Figura 5.15 mostra un exemple d’aquest patró. 
 

Figura 5.15. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco Són la una? produïda per 
una parlant de les Borges Blanques (Garrigues). 

 
Un patró addicional que mostra el lleidatà per a aquest tipus d’oracions és el que 

presenta un to extraalt associat a la darrera síl·laba tònica seguit d’un moviment 
descendent final. Aquest patró, menys abundant que l’ascendent, s’exemplifica a la 
Figura 5.16. 

 

 
Figura 5.16. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco La una? produïda per una 

parlant de Fraga (Baix Cinca). 
 
Un altre patró, recollit a Andorra i a Balaguer, és el format per un to alt associat a la 

síl·laba tònica, seguit d’un moviment complex descendent-ascendent en posició 
posttònica. 

La divisió entre parlars tortosins i lleidatans es fa novament evident en aquest tipus 
d’oracions interrogatives. Tal com succeeix en castellonenc, el tortosí realitza 
sistemàticament aquestes oracions amb un patró ascendent característic, que consisteix 
en un moviment tonal ascendent que comença a l’inici de la síl·laba tònica i acaba a un 
nivell alt al final de l’oració. Se’n mostra un exemple a la Figura 5.17. 

 



  

Figura 5.17. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco La una? produïda per una 
parlant de Tortosa (Baix Ebre). 

 
Aquest contorn pot recordar el que s’ha mostrat a la Figura 5.13 (veg. Secció 2.1.2). 
Tots dos patrons acaben en un moviment tonal ascendent que s’ha iniciat a la darrera 
síl·laba tònica de l’enunciat, encara que es tracta de dos patrons clarament diferenciats. 
En el primer cas aquest moviment ascendent es dóna principalment en elements 
dislocats, mentre que en les oracions reiteratives apareix en posició nuclear. Un camp 
tonal més ampli i la compressió tonal del prenucli completen la caracterització d’aquest 
contorn. 
 
2.1.5. INTERROGATIVES DE CONTRAEXPECTATIVA 

 
Les oracions interrogatives de contraexpectativa s’utilitzen quan el parlant ha vist 

alterades les seves expectatives. En aquestes oracions, el parlant pot repetir part del 
discurs anterior o no fer-ho. Pel que fa a les primeres, s’han investigat mitjançant un 
context en què el parlant acaba de sentir que el Jaume, un amic seu, es presentarà per 
alcalde i, tot estranyat, ho torna a preguntar (Mapa 8.11). 

Contràriament al que ocorre amb altres tipus d’interrogatives, no són gaires les 
interrogatives eco de contraexpectativa encapçalades per que. La majoria de les 
produccions recollides en lleidatà i en tortosí presenten un patró ascendent, produït amb 
un camp tonal més gran i més ampli que el propi de les oracions totals informatives. En 
mostrem un exemple a la Figura 5.18. En alguns d’aquests casos, a més, el to baix que 
precedeix el moviment ascendent final no comença fins ben entrada la síl·laba 
posttònica. 

 

Figura 5.18. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco de contraexpectativa El 
Jaume, es presenta per alcalde? produïda per una parlant de Lleida (Segrià). 



  

 
En la resta de casos, s’han recollit patrons descendents com a Benavarri (Figura 

5.19) o formats per una pujada i una baixada tonals associades al nucli entonatiu, com a 
les Borges Blanques (Figura 5.20). Pel que fa al tortosí, alguns informants van produir 
patrons ascendents, amb l’inici del moviment tonal coincidint amb l’inici de la síl·laba 
nuclear i fins al final de l’enunciat (Figura 5.21). 

 

Figura 5.19. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco de contraexpectativa Què 
dius?! Que el Jaume se presenta per a alcalde?! produïda per una parlant de Benavarri 

(Baixa Ribagorça). 
 

Figura 5.20. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco de contraexpectativa El 
Jaume?! produïda per una parlant de les Borges Blanques (Garrigues). 

 

Figura 5.21. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco de contraexpectativa 
Jaume es presenta per alcalde? produïda per una parlant de Sant Carles de la Ràpita 

(Montsià). 



  

 
En el segon tipus d’interrogatives de contraexpectativa, el parlant també mostra la 

seva perplexitat davant d’un fet, però no repeteix part del discurs precedent. En el 
context que s’ha utilitzat per investigar-les, l’informant demanava a un amic amb qui 
acabava de dinar si encara tenia gana perquè aquest s’aturava davant d’una pastisseria 
(Mapa 8.12). 

Tal com ocorre amb les interrogatives de contraexpectativa de tipus reiteratiu, 
aquestes oracions tampoc solen anar encapçalades per que i són majoritàriament 
produïdes amb un contorn ascendent. En lleidatà també es recullen contorns amb final 
descendent com els que s’han il·lustrat a les Figures 5.19 i 5.20. Pel que fa al tortosí, 
tornem a trobar una distribució similar de contorns a la presentada per a les 
interrogatives eco de contraexpectativa. 
 
2.2. INTERROGATIVES PARCIALS 
 
2.2.1. INTERROGATIVES PARCIALS INFORMATIVES 

 
Les oracions interrogatives parcials informatives demanen de forma imparcial per 

un dels elements de la proposició. Aquestes oracions es van investigar mitjançant tres 
contextos. En el primer, l’informant demanava a un conegut què li regalaria a una 
tercera persona (Mapa 8.13) (Què li portaries?). En el segon, l’informant preguntava al 
seu fill Jaume qui havia portat un paquet que s’havia trobat a casa (Qui ho ha portat, 
això?). En el tercer, l’informant imaginava que una veïna li havia contat que no havia 
deixat entrar el revisor del gas perquè no tenia prou diners, i ell li havia de demanar què 
li diria, si tornés (Què li diràs, si torna?). 

La Figura 5.22 mostra la realització més freqüent d’aquest tipus d’oracions. El 
contorn s’inicia en una altura mitjana-alta de la tessitura del parlant, que s’estén fins 
arribar al constituent que rep la configuració tonal nuclear. Arribat aquest punt, la 
darrera síl·laba tònica presenta un to alt, que va seguit d’un moviment descendent en 
posició posttònica i final. Aquest és el contorn més habitual en català nord-occidental, 
central i septentrional. 

 

Figura 5.22. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial informativa Què li 
portaries? produïda per una parlant d’Andorra. 

 
El patró que s’acaba de descriure comparteix espai amb un altre de descendent, que 

es torna més freqüent conforme ens apropem als parlars valencians (Mapa 8.13). La 
Figura 5.23 mostra aquest altre contorn, que consisteix en un to alt associat al mot 



  

interrogatiu, seguit d’un to descendent associat a la darrera síl·laba tònica, després del 
qual el to es manté baix. 

 

Figura 5.23. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial informativa Tu... què li 
compraries? produïda per una parlant de Falset (Priorat). 

 
El lector pot observar que la forma final d’aquest tipus d’interrogatives parcials 

recorda la de les interrogatives totals descendents precedides per la conjunció que. De 
fet, els parlars occidentals, com bona part dels balears, no distingeixen què i que, i dues 
oracions com Què dinareu? i Que dinareu?, l’una parcial i l’altra total, esdevenen 
homòfones en la major part d’aquests parlars. L’entonació és el que permet distingir-les, 
i els mecanismes emprats pels parlars nord-occidentals coincideixen amb els que 
empren els parlars mallorquins o els parlars valencians. 

La majoria de les interrogatives totals del lleidatà presenten un moviment tonal 
descendent a la síl·laba nuclear (Secció 2.1.1), i part de les interrogatives parcials 
presenten una vall a aquesta mateixa síl·laba (veg. les parcials imperatives, a la Secció 
2.2.3). Això fa que en tots dos casos la síl·laba nuclear es percebi baixa, per la qual cosa 
el seu significat podria arribar a confondre’s. El que permet diferenciar-les és l’altura 
relativa de la síl·laba pretònica, que és extraalta en les interrogatives totals. Aquest 
mecanisme de contrast també s’observa en el dialecte balear (compareu les figures 5.12 
i 5.20 del Capítol 4, en què es manifesta la diferència entre Que li duries? i Què li 
duries?). 

D’altra banda, un to extraalt a la darrera pretònica marca una interrogativa total en 
lleidatà, però caracteritza una interrogativa parcial en valencià. Aquest fet diferencial 
requereix l’observació acurada dels parlars tortosins, situats al centre dels dos sistemes, 
pel que fa al contacte entre ambdues varietats lingüístiques i la influència de 
l’adscripció administrativa corresponent. 
 
2.2.2. INTERROGATIVES PARCIALS EXCLAMATIVES 

 
Les interrogatives parcials exclamatives són aquelles oracions en què el parlant 

expressa la seva sorpresa sobre la veritat de la proposició. Aquestes oracions han estat 
investigades mitjançant tres contextos comunicatius. En el primer (Mapa 8.14), 
l’informant demanava sorprès a un conegut seu quants diners va acabar devent al banc 
una tercera persona. En el segon, preguntava qui havia llogat una casa que no hi havia 
manera de llogar. En el tercer, es demanava estranyat qui devia ser el qui l’acabava de 
despertar trucant a les dues de la matinada. 

El patró més freqüent en aquesta mena d’oracions és, novament, el que està format 
per una pujada i una baixada tonals. El parlant inicia l’enunciat en una altura mitjana-



  

alta de la seva tessitura i associa un to força alt a la síl·laba nuclear, que va seguit d’un 
moviment descendent en posició posttònica i final. A la Figura 5.24 es pot observar que, 
tal com passava amb les oracions declaratives exclamatives (veg. 1.4), aquest tipus 
d’interrogatives parcials utilitzen un camp tonal més gran que les seves versions 
informatives i no presenten gaires accents tonals a part del que ocupa la posició nuclear. 

 

 Figura 5.24. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exclamativa I quants 
diners va acabar devent? produïda per una parlant de Tortosa (Baix Ebre). 

 
2.2.3. INTERROGATIVES PARCIALS IMPERATIVES 

 
Les interrogatives parcials imperatives són aquelles que porten implícita la demanda 

d’una acció per part de l’oient. Aquestes oracions es van investigar mitjançant dos 
contextos comunicatius. En el primer (Mapa 8.15), l’informant preguntava què és el que 
volia una persona que portava una estona insistint-li. En el segon, demanava mig 
enfadat al seu germà quan voldria fer-li una feina. 

Tal com il·lustra la Figura 5.25, aquests tipus d’oracions interrogatives es realitzen 
majoritàriament amb un patró descendent format per una síl·laba nuclear baixa seguida 
d’un to de frontera baix. Aquest fet les diferencia de les interrogatives parcials vistes 
fins ara, en què era freqüent un patró format per una síl·laba nuclear alta i un to de 
frontera baix. Això apunta a la possibilitat que aquest patró descendent imperatiu sigui 
utilitzat per expressar més taxativitat. 

 

Figura 5.25. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial imperativa Què vols? 
produïda per una parlant de la Seu d’Urgell (Alt Urgell). 

 
2.2.4. INTERROGATIVES PARCIALS EXHORTATIVES 

 



  

Les oracions parcials exhortatives són aquelles en què el parlant sol·licita quelcom 
del seu interlocutor. Aquestes oracions es van estudiar mitjançant un context 
comunicatiu en el qual l’informant havia de demanar a uns amics seus, mig suplicant, 
per què no venien a sopar a casa seva (Mapa 8.16). 

L’entonació d’aquestes oracions no difereix gaire de la de les oracions parcials 
informatives: el patró entonatiu trobat més generalment està format per una síl·laba 
nuclear alta seguida d’una baixada tonal. La particularitat d’aquestes oracions és que 
sovint fan servir l’entonació pròpia de les oracions imperatives exhortatives (veg. 3.2), 
que comporta un matís de prec insistent. Aquest patró, mostrat a la Figura 5.26, es 
caracteritza per una configuració nuclear específica, formada per un to baix a la darrera 
síl·laba tònica, seguit d’una cua ascendent-descendent final. Tant aquest patró com el 
que està format per una pujada i una baixada es troben indistintament en la zona del 
dialecte nord-occidenal. 

 

 Figura 5.26. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exhortativa I per què 
no veniu? produïda per una parlant de Lleida (Segrià). 

 
3. ORACIONS IMPERATIVES 

 
La modalitat imperativa comprèn aquelles oracions en què, més que proporcionar o 

demanar una informació al nostre interlocutor, li demanem dur a terme una determinada 
acció. Les peticions del parlant poden anar des de la imposició taxativa fins al convit i el 
suggeriment, una gradació que troba diferents correlats acústics, ja sigui en l’entonació, 
en el tempo, en el camp i registre tonals o en la intensitat. 
 
3.1. ORDRES 

 
Els imperatius més taxatius es van investigar mitjançant un context en què 

l’informant havia de demanar a la seva neboda que vingués immediatament perquè 
s’estava allunyant massa (Mapa 8.17). Els enunciats obtinguts van ser majoritàriament 
Vine!, formats per un sol mot, encara que també s’hi troben frases més llargues com 
Vine cap aquí! 

L’esquema melòdic de les oracions imperatives és en molts casos similar al de les 
oracions declaratives informatives, però amb un camp tonal més ampli. Així, molt 
sovint el to comença en un to mitjà-baix a l’inici de l’enunciat, seguit d’un moviment 
ascendent força prominent associat a la síl·laba tònica, i d’una cua descendent en 
posició posttònica. Aquest contorn s’il·lustra a la Figura 5.27. 
 



  

 
Figura 5.27. Contorn entonatiu de la ordre Vine! produïda per una parlant de Sort 

(Pallars Sobirà). 
 
Una variant d’aquest contorn entonatiu fa continuar el moviment ascendent fins ben 

entrada la síl·laba posttònica. Aquest contorn, que es mostra a la Figura 5.28, té un 
matís exhortatiu, també s’empra en els casos de vocatius de primera crida (Secció 4). 

 

Figura 5.28. Contorn entonatiu de la ordre Vine! produïda per una parlant de Balaguer 
(Noguera). 

 
3.2. PRECS 

 
En les oracions exhortatives el parlant ja no vol imposar-se a l’oient, sinó que vol 

convèncer-lo de forma més persuasiva. Aquestes oracions es van investigar mitjançant 
un context comunicatiu en què l’informant havia de convèncer un amic perquè deixés la 
feina i l’acompanyés al cinema (Mapa 8.18). En general, els precs presenten un tempo 
més lent que les oracions declaratives i les ordres taxatives, així com un camp tonal més 
reduït. 

El català nord-occidental, especialment el lleidatà, presenta una variació subdialectal 
interessant pel que fa a l’entonació d’aquest tipus d’oracions. La Figura 5.29 il·lustra el 
patró entonatiu més estès, que presenta un to baix associat a la darrera síl·laba tònica, 
seguit d’un moviment complex ascendent-descendent en posició posttònica. Aquest 
contorn està també molt estès en català central i valencià. 

 



  

Figura 5.29. Contorn entonatiu del prec Vine... produït per una parlant de Móra d’Ebre 
(Ribera d’Ebre). 

 
No obstant això, en bona part del lleidatà es va recollir un patró entonatiu diferent, 

que s’identificaria amb una exhortació més insistent. Aquest patró també es troba en els 
parlars valencians i balears, i en algun punt del català central proper al nord-occidental. 
La Figura 5.30 mostra aquest altre patró, caracteritzat per un moviment ascendent 
associat a la síl·laba tònica, seguit d’una cua descendent-ascendent-descendent final. Cal 
remarcar, finalment, que aquest contorn no s’ha documentat en el cas de les 
interrogatives parcials exhortatives. 

 

 Figura 5.30. Contorn entonatiu del prec Vine! produït per una parlant de Benavarri 
(Baixa Ribagorça). 

 
4. VOCATIUS 

 
Una de les finalitats principals d’un vocatiu és que l’emissor estableixi el contacte 

amb el receptor per tal d’activar el canal de la comunicació. Els materials van ser 
obtinguts mitjançant la situació comunicativa següent: “Entrem a casa d’una amiga 
nostra, la Maria, però no la veiem i la cridem per si és a la seva habitació. Després, com 
que passen deu segons i no apareix ningú, pensem que potser és al pis de dalt i la 
tornem a cridar”. Els vocatius obtinguts van ser classificats, segons l’ordre en què van 
aparèixer, en vocatius de contacte inicial (o vocatius de primera crida) i en crides 
d’insistència (Mapes 8.19 i 8.20). 

Els patrons entonatius més freqüents són tres, que mostren una distribució diferent 
segons si es tracta d’un vocatiu de primera o de segona crida. La Figura 5.31 mostra un 
vocatiu de contacte inicial o de primera crida. Aquest contorn està format per un 
moviment ascendent des de l’inici de la síl·laba tònica, que no finalitza fins ben entrada 



  

la síl·laba posttònica, i que va seguit d’un moviment final descendent. Aquest patró, que 
documentem també en els imperatius, és present a bona part del nord-occidental, 
central, balear i valencià i és menys freqüent en els contextos de crida d’insistència 
(Mapa 8.19). 

 

 Figura 5.31. Contorn entonatiu del vocatiu Maria! produït per una parlant de Sant 
Carles de la Ràpita (Montsià). 

 
La Figura 5.32 mostra el patró més general en el cas dels vocatius de segona crida o 

crida d’insistència. Aquest contorn també presenta un moviment ascendent associat a la 
síl·laba tònica, però en posició posttònica presenta un to constant, sostingut, d’altura 
mitjana (Mapa 8.19). 

 

Figura 5.32. Contorn entonatiu del vocatiu Maria! produït per una parlant de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre). 

 
El tercer contorn trobat en els vocatius coincideix amb el de les interrogatives totals 

de tipus ascendent, és a dir, aquell en què s’associa un to baix a la darrera síl·laba tònica 
seguit d’un moviment ascendent en posició posttònica i final. Segons els contextos que 
vam utilitzar, l’ús d’aquest contorn indicaria que el parlant pretén saber si la Maria és 
allà o no. 

El repartiment aparentment no prou sistemàtic d’aquests contorns respon a diferents 
estratègies individuals del marcatge de la insistència. A més, mentre uns parlants 
empren diferents contorns entonatius per expressar els dos tipus de vocatius, d’altres fan 
un ús diferencial de variables considerades fonètiques o graduals, com serien un 
augment de la intensitat o del camp tonal que presenta la síl·laba tònica. 
 



  

5. CONCLUSIONS 
 
El català nord-occidental comparteix la majoria de contorns entonatius amb els 

dialectes central, valencià i balear en el cas de les oracions declaratives, imperatives i 
els vocatius. En canvi, l’entonació de les oracions interrogatives permet distingir dues 
zones principals dins del territori descrit tradicionalment com a nord-occidental. La 
primera d’aquestes zones és la del lleidatà, que presenta uns patrons entonatius propers 
als del català central —especialment, a la del tarragoní (Prieto 2001)— i, en menor 
mesura, a la del balear. La segona zona, que abraça les comarques del Baix Ebre, 
Matarranya i Montsià, és la del tortosí, i comparteix bona part de la gramàtica 
entonativa amb la dels parlars del nord valencià. 

Així, l’entonació de les oracions interrogatives permet dibuixar uns límits geogràfics 
prou definits entre el dialecte nord-occidental i els dialectes veïns, sobretot pel que fa al 
valencià. El límit entre els dialectes nord-occidental i valencià ha estat tradicionalment 
un assumpte controvertit en la geolingüística catalana. A partir de la fonologia 
segmental, de la morfologia i del lèxic, els feixos d’isoglosses que trobem entre aquests 
dos dialectes són escassos, i, de resultes d’aquest fet, els parlars tortosins han estat 
sovint classificats com a parlars de transició entre un dialecte i l’altre, sense una aposta 
clara per adscriure’ls a cap dels dos. Fins i tot en la classificació tradicional s’ha assumit 
que el català nord-occidental i el valencià formen un sol bloc dialectal, l’occidental. 

Les interrogatives totals informatives, les confirmatòries i les imperatives del 
lleidatà presenten majoritàriament contorns descendents, una tria que coincideix amb els 
parlars balears i amb l’alguerès. S’escapen d’aquesta generalització els parlars tortosins, 
en què abunden patrons ascendents que coincideixen amb els trobats majoritàriament en 
valencià. Per la seva banda, els parlars més pirinencs (la Vall de Boí, Sort i Andorra) i 
altres que queden en l’àrea d’influència administrativa de Tortosa (Gandesa) mostren 
solucions dobles. 

Aquesta divisió geogràfica es torna a fer evident en el cas de les interrogatives eco i 
les interrogatives de contraexpectativa. En lleidatà es recullen en general patrons 
ascendents, trencant així la semblança amb els parlars balears pel que fa a la resta 
d’interrogatives totals, (que continuen mostrant patrons descendents per a aquestes 
oracions. Ara bé, malgrat que nord-occidental, central i valencià coincideixen en el fet 
de presentar patrons amb final ascendent, els patrons recollits en tortosí i en 
castellonenc són diferents dels de la resta de parlars valencians. El tipus de patró 
ascendent més freqüent consta d’un to baix associat a la síl·laba tònica seguit d’un 
moviment ascendent final. En tortosí i castellonenc, però, aquest moviment tonal 
ascendent final ja s’inicia a la síl·laba tònica. 

Els patrons entonatius de les oracions interrogatives parcials tornen a apropar els 
parlars lleidatans al català central i els allunyen del valencià (veg. 2.2.1). La diferència 
es troba en la realització dels contorns descendents. Els parlars valencians poden 
presentar un to extraalt a la darrera síl·laba pretònica per a marcar una oració com a 
parcial, mentre que en nord-occidental i en central s’empra aquest contorn per a les 
interrogatives totals. Pel que fa als parlars tortosins, Vall-de-Roures sembla participar 
de l’estratègia valenciana, però no es recull cap tendència clara en els parlars tortosins 
de dins del Principat, que per contacte amb altres varietats lingüístiques podrien haver 
modificat l’ús d’aquesta estratègia entonativa. 

En resum, el lleidatà, que conforma la major part del català nord-occidental, mostra 
una semblança evident amb el català central pel que fa a la gramàtica entonativa, si bé 
se’n diferencia per una presència notable de contorns descendents en les oracions 
interrogatives totals. Els parlars de les comarques del Baix Ebre, Matarranya i Montsià, 



  

però, mostren un paral·lelisme més gran amb els parlars valencians, especialment amb 
els castellonencs, la qual cosa suggereix que l’entonació aporta noves dades per a la 
classificació i definició dels dialectes i subdialectes catalans proposats des de la 
dialectologia tradicional. 



  

6. CATALÀ SEPTENTRIONAL 
 
 

RAFÈU SICHEL-BAZIN  i PAOLO ROSEANO 
 
INTRODUCCIÓ 
 

El català septentrional pertany al bloc tradicionalment anomenat català oriental i es 
parla a cinc comarques de la Catalunya del Nord (el Rosselló, el Vallespir, el Conflent, 
el Capcir i l’Alta Cerdanya) que formen part del departament dels Pirineus Orientals de 
l’estat francès. Aquests territoris, que havien format part dels dominis de la corona 
d’Aragó, foren cedits a França per resolució del Tractat dels Pirineus l’any 1659. 

El territori on es parla aquest dialecte (Figura 6.1) és delimitat per tres fronteres que 
dibuixen, aproximadament, un triangle, el límit meridional del qual coincideix amb la 
frontera entre l’estat francès i l’estat espanyol. El límit oriental del triangle és la costa 
del Mediterrani. A la part septentrional, la frontera lingüística amb l’occità va des de la 
frontera amb el Principat d’Andorra fins a la costa, a prop de l’estany de Salses. 

 

 
Figura 6.1. Mapa en què apareixen els punts d’enquesta del català septentrional de 

l’ Atles interactiu de l’entonació del català. 
 
En tota aquesta zona, el català es troba en contacte intens amb el francès, que n’és 

l’única llengua oficial des de l’any 1700. Segons una enquesta realitzada l’any 2004 
(Querol et al. 2007), el 68,9% de la població de la Catalunya del Nord declarava 
entendre el català, però només un 37,1% el sabia parlar. El francès és la primera llengua 
del 78,4% de la població, mentre que el català l’és per al 6,2% i un 3,9% declaren tenir-
les totes dues; la resta té altres llengües maternes. La llengua d’ús habitual és el francès 
per al 92% de la població, el català per al 3,5% i totes dues per a un 1%. Aquesta 
situació és responsable de força interferències entre ambdues llengües, que també 
afecten la prosòdia. D’altra banda, el català septentrional constitueix un dialecte de 



  

transició amb l’occità, amb el qual comparteix molts trets tant a nivell lèxic, morfològic, 
sintàctic com fonètic i fonològic. 

Els estudis sobre l’entonació del català septentrional no són gaire nombrosos. La 
primera menció del dialecte és de Prieto i Rigau (2007), segons les quals en català 
septentrional les interrogatives encapçalades per la partícula expletiva que són de 
contraexpectativa i tenen el mateix patró descendent que s’utilitza a les interrogatives 
totals del mateix tipus del barceloní (Prieto i Rigau 2007: 45).  

Roseano (2008) descriu l’entonació del subdialecte de Perpinyà en el marc de la 
secció catalana de l’Atles Multimèdia de la Prosòdia de l’Espai Romànic (Martínez 
Celdrán i Fernández Planas 2003-2010). A les declaratives, els accents tonals del 
prenucli són ascendents amb el pic a la síl·laba tònica i la configuració nuclear està 
formada per un accent tonal descendent seguit d’un to final baix. El tret entonatiu més 
característic de les interrogatives totals amb estructura SVO és un accent tonal baix a 
l’última síl·laba tònica de l’enunciat, seguit per una pujada a les síl·labes posttòniques.  

En aquest capítol presentarem els patrons entonatius que caracteritzen el català 
septentrional a partir de les dades de l’enquesta de situacions de l’Atles interactiu de 
l’entonació del català (Prieto i Cabré coords. 2007-2012). Les característiques dels 
informants enregistrats es van haver d’ajustar a la situació sociolingüística d’aquest 
dialecte a l’estat francès: es tracta tant de dones com d’homes d’edat més avançada que 
a la resta del territori, majoritàriament de més de 50 anys, originaris de pobles que, com 
es pot veure a la Figura 6.1, no són pas capitals de comarca (els Angles al Capcir, Arles 
al Vallespir, Forques i Òpol al Rosselló i Saorra al Conflent). Dos informants a cada 
poble van produir cadascun 47 enunciats. Així, doncs, per a la realització d’aquest 
capítol s’han analitzat en total 470 enunciats. Les enquestes van ser dutes a terme per 
Myriam Almarcha i Joan Peytaví. 

El capítol està organitzat en quatre seccions principals, que depenen de la modalitat 
de la frase: oracions declaratives, interrogatives, imperatives i vocatius. 

 
1. ORACIONS DECLARATIVES 
 
1.1. DECLARATIVES INFORMATIVES 
 

Les oracions declaratives informatives són les que tenen la funció de transmetre 
informació a l’interlocutor, sense cap matís semàntic o pragmàtic afegit. En català 
septentrional, les declaratives informatives que contenen només una paraula se solen 
realitzar amb una pujada del to alineada amb la síl·laba inicial, seguida d’un moviment 
descendent durant la síl·laba tònica, i s’acaben en un nivell tonal baix. Aquestes pujades 
inicials (també anomenades accent inicial5) es troben en francès i en occità, però són 
poc comunes a la resta del domini lingüístic català; es tracta, doncs, d’un fenomen 
d’interferència. Els contorns corresponents a les oracions declaratives informatives es 
troben al Mapa 8.1. Tot i que no apareix al mapa, en aquest dialecte també és possible 

                                                 
5 En francès i en occità, el domini prosòdic rellevant per l’accentuació és el grup accentual 
(accentual phrase en anglès), una unitat prosòdica que pot contenir un o més mots lèxics i els 
clítics que els acompanyen. A banda de presentar un accent final obligatori alineat amb la 
darrera síl·laba accentuable del grup, el grup accentual pot veure la seva frontera esquerra 
marcada de manera opcional per un accent inicial, consistent en un moviment tonal ascendent 
que s’alinea normalment amb la síl·laba inicial del primer mot de contingut o, menys 
freqüentment, amb un clític precedent. Per a més informació, vegeu per exemple Jun & 
Fougeron (2000, 2002), Post (2000), Welby (2006), Lyche & Girard (1995) i Sichel-Bazin et al. 
(2013). 



  

d’emprar el patró majoritari en català, en què el to comença en un nivell baix, la síl·laba 
tònica presenta un accent tonal ascendent, i el to acaba en un nivell baix al final de la 
paraula. Tanmateix, el patró amb pujada inicial és el més comú en català septentrional i 
diferencia aquest dialecte de tots els altres. La Figura 6.2 exemplifica una declarativa 
informativa d’una sola paraula, Banana, realitzada amb una pujada alineada amb la 
síl·laba inicial Ba-, seguit d’un moviment descendent a la tònica -na- que acaba en un 
nivell baix a la posttònica -na. 

 

 
Figura 6.2. Contorn entonatiu de l’oració declarativa informativa d’una unitat tonal 

Banana produïda per un parlant d’Arles (Vallespir). 
 
Com a la resta del domini lingüístic, quan una declarativa informativa està formada 

per un subjecte, un verb i un objecte, el subjecte sol formar una unitat tonal, mentre que 
el verb i l’objecte s’agrupen generalment en una mateixa unitat tonal. El subjecte 
presenta un accent tonal ascendent a la síl·laba tònica i el to es manté alt fins al final de 
la primera unitat tonal. Un accent tonal alt s’alinea amb la síl·laba tònica del verb i a 
continuació el to davalla progressivament. La baixada tonal s’accelera a la darrera 
síl·laba tònica de l’enunciat, que rep l’accent nuclear de tipus descendent molt 
pronunciat, i el to arriba a un nivell baix que es manté fins al final de l’oració. L’accent 
nuclear descendent emprat en català septentrional difereix de l’accent baix emprat a la 
majoria del territori i coincideix amb el patró documentat per a l’alguerès (veg. Mapa 
8.2). La Figura 6.3 il·lustra el patró entonatiu majoritari en català septentrional amb 
l’oració declarativa La Maria menja una banana.  

 

 
Figura 6.3. Contorn entonatiu de l’oració declarativa informativa de dues unitats tonals 

La Maria menja una banana produïda per una parlant de Forques (Rosselló). 
 

1.2. ENUMERACIONS 



  

 
En les enumeracions, cada element d’una llista sol formar una unitat tonal 

independent. El patró entonatiu majoritari en català septentrional és el mateix que es 
troba a tota la llengua, llevat de l’alguerès (veg. Mapa 8.3). Els primers elements 
presenten un accent tonal ascendent alineat amb la síl·laba tònica i el to es manté alt fins 
a la fi de la unitat tonal, mentre que l’accent tonal associat a la síl·laba tònica del darrer 
element és de tipus descendent i el to final de l’enunciat és baix. Tanmateix, cal 
assenyalar que també són possibles en català septentrional altres tipus de contorns. En 
els casos en què la unitat tonal comença per un accent inicial, l’accent tonal associat a la 
síl·laba tònica sol ser descendent i el to final de la unitat tonal, baix. Com s’ha vist a 
l’apartat de les declaratives informatives, aquests accents inicials són fruit de la 
interferència amb el francès. Si els primers elements de l’enumeració presenten aquest 
patró descendent, sol haver-hi un canvi de patró cap al mig de l’enumeració i almenys la 
penúltima unitat tonal presenta un contorn ascendent que contrasta amb el darrer, que 
sempre és descendent. Aquest patró està exemplificat a la Figura 6.4 i correspon a 
l’enumeració Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Els 
primers quatre elements presenten una prominència a la síl·laba inicial, marcada per una 
pujada tonal —de més o menys amplitud segons els casos—, un pic d’intensitat i una 
articulació més clara i un cert allargament de la consonant inicial. Aquests accents 
inicials estan seguits d’un accent tonal descendent associat amb la síl·laba tònica i el 
moviment final descendent. En canvi, a les dues unitats tonals següents no hi ha accent 
inicial, l’accent tonal associat a la síl·laba tònica és ascendent i el moviment tonal final, 
també. A la darrera unitat, i diumenge, la tònica rep un accent tonal descendent i el 
moviment final també és descendent. 

 

 
Figura 6.4. Contorn entonatiu de l’enumeració Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, 

divendres, dissabte i diumenge produïda per un parlant de Forques (Rosselló). 
 

1.3. DECLARATIVES AMB FOCALITZACIÓ CONTRASTIVA 
 

Algunes oracions declaratives contenen una part d’informació que és més rellevant 
que la resta. Sol ser informació nova, de la qual se’n diu que constitueix el focus, i 
ocupa una posició prominent de l’oració. Quan s’estableix una oposició entre diverses 
opcions alternatives, diem que es tracta d’un focus contrastiu. En català septentrional, 
una de les maneres de donar relleu a l’element focalitzat són els accents inicials. 
Aquests accents inicials demarcatius s’han anomenat accents d’insistència en molta 
bibliografia sobre el francès, perquè posen èmfasi en l’element al qual s’associen 
(Fouché 1959: LVIII −LXIII , Fónagy 1980, Delais-Roussarie et al. 2013). Un element 
focalitzat sol presentar un accent tonal descendent associat a la síl·laba tònica, amb un 



  

pic a l’inici d’aquesta síl·laba seguit d’una davallada del to fins a un nivell baix, que es 
manté fins al final de l’oració. Si aquesta síl·laba ve precedida d’un accent inicial, 
l’accent nuclear es realitza en un nivell menys alt. Aquest patró es veu a l’exemple de la 
Figura 6.5, en el qual l’element focalitzat TARONGES rep un accent inicial seguit d’un 
accent tonal descendent amb el pic al començament de la tònica. El to és baix a la 
síl·laba posttònica i s’hi manté fins al final de l’oració.  

 
Figura 6.5. Contorn entonatiu de l’oració declarativa amb focus contrastiu Vull 

TARONGES, madama! produïda per un parlant d’Òpol (Rosselló). 
 
Com es pot veure al Mapa 8.4, aquest contorn és diferent del que es troba en la 

resta del domini català, però té similituds amb el que es troba en alguerès. Tanmateix, 
en alguns casos aïllats també hem documentat en el dialecte septentrional el patró més 
comú en català, en el qual la síl·laba tònica de l’element focalitzat rep un accent tonal 
ascendent i a continuació el to davalla i es manté baix fins al final de l’oració. En aquest 
cas, l’element focalitzat sol constituir una unitat tonal independent.  

 
1.4. EXCLAMATIVES  
 

Quan una oració declarativa té un matís exclamatiu, l’accent nuclear sol ser 
ascendent en comptes de descendent, i el to és més agut com més emfàtica és la frase. 
El moviment tonal final sempre és descendent. Les paraules precedents poden ser 
accentuades o no; la presència d’accents dóna un matís més emfàtic a l’oració. Aquests 
accents prenuclears es realitzen com una pujada del to associada a la síl·laba tònica. La 
Figura 6.6 mostra un exemple d’oració exclamativa Mmm! Fa bona flaire de pizza! en 
què l’accent tonal associat a la darrera síl·laba tònica (pi-) és ascendent i presenta el 
nivell tonal més alt de tota l’oració. El moviment final associat a la posttònica és 
descendent i arriba al nivell més baix de la tessitura del parlant. Les síl·labes tòniques 
precedents (bo- i flai-) reben accents ascendents amb el pic al final de la síl·laba, amb un 
esglaonament ascendent. La interjecció Mmm! que encapçala l’oració rep el mateix 
patró que el nucli: un accent tonal ascendent seguit d’una cua descendent final.  

 



  

 
Figura 6.6. Contorn entonatiu de l’oració exclamativa Mmm! Fa bona flaire de pizza! 

produïda per un parlant d’Òpol (Rosselló). 
 

1.5. DECLARATIVES DUBITATIVES 
 

El matís de dubte a les declaratives s’expressa sovint a través del lèxic, amb 
expressions com sé pas, no sé, és pas segur —on es fa palès que en català septentrional 
la negació es pot expressar només amb la partícula pas— o encara l’adverbi belleu —
equivalent a potser. L’entonació difereix d’una declarativa informativa per un accent 
final ascendent i no descendent, seguit d’un to final lleugerament menys baix que en les 
exclamatives. Aquest patró, que és el majoritari a tot el domini català (veg. Mapa 8.5), 
es mostra a la Figura 6.7 amb la frase No sé si el regal li agradarà... S’hi observa un 
accent agut prominent al verb sé i a continuació el to davalla. Hi ha una lleugera pujada 
tonal associada a la síl·laba tònica -gal, i el to torna a un nivell baix. La darrera síl·laba 
tònica de l’enunciat, -rà, rep un accent tonal ascendent fins a un nivell alt seguit d’un 
moviment final descendent, que no acaba d’arribar al nivell més baix de la tessitura del 
parlant.  

 

 
Figura 6.7. Contorn entonatiu de la declaració dubitativa No sé si el regal li agradarà... 

produïda per un parlant d’Arles (Vallespir). 
 

1.6. DECLARATIVES D’OBVIETAT 
 

L’obvietat del significat d’un enunciat pot ser marcada en català septentrional amb 
expressions com ara mes sí!, sí, dona!, és clar!, aviam! o el gal·licisme popular quand-
memes! (literalment tanmateix, però amb un ús molt més ampli). En català 
septentrional, s’han trobat diferents patrons entonatius associats a l’obvietat, com per 
exemple, contorns més propis d’exclamatives, amb un accent ascendent associat a la 



  

darrera síl·laba tònica seguit d’una baixada del to fins a un nivell baix al final de 
l’oració. Però generalment la darrera síl·laba accentuada presenta un accent tonal 
descendent amb un pic tonal alineat amb l’inici de la vocal seguit d’un moviment 
descendent. El to final és normalment baix, o molt lleugerament ascendent. Aquest 
patró entonatiu és emprat per a la focalització contrastiva i es diferencia del que s’empra 
a la majoria del territori català, però s’assembla amb el de l’alguerès (veg. Mapa 8.6). 
La Figura 6.8 exemplifica el patró entonatiu més comú en català septentrional amb 
l’oració Mes sí, és el Jordi! La primera unitat tonal presenta un accent tonal ascendent 
associat a la síl·laba tònica sí seguit d’un moviment descendent no gaire pronunciat. A 
la segona unitat, s’observa un moviment ascendent alineat amb la darrera síl·laba 
pretònica, fins a un pic a l’inici de la síl·laba nuclear Jor-, seguit d’un moviment 
descendent durant la síl·laba tònica. A la darrera síl·laba -di, el to es manté a un nivell 
més aviat baix. Aquest contorn coincideix amb el que s’utilitza en occità i en francès 
meridional per a aquest tipus d’oracions (Sichel-Bazin et al. 2012). 

 

 
Figura 6.8. Contorn entonatiu de la declarativa d’obvietat Mes sí, és el Jordi! produïda 

per una parlant dels Angles (Capcir). 
 

2. ORACIONS INTERROGATIVES 
 

Les oracions interrogatives se separen en dos grans tipus: les totals i les parcials. 
Les totals —o absolutes— són les que es responen amb sí o no perquè pregunten per la 
veritat d’una proposició. En canvi, les parcials pregunten per la part d’informació que es 
representa amb el mot interrogatiu que es troba a l’inici de l’oració. Tant en les parcials 
com en les totals, l’entonació depèn de les intencions del parlant: una interrogativa pot 
ser merament informativa, pot demanar confirmació, expressar que alguna cosa no 
s’adiu amb les expectatives del locutor, demanar a l’interlocutor si ha entès bé el que ha 
dit, o fins i tot expressar una ordre o un prec. 

 
2.1. INTERROGATIVES TOTALS 
 

Les preguntes totals demanen a l’oient que respongui afirmativament o negativa. En 
català septentrional, aquestes preguntes presenten generalment un patró entonatiu 
ascendent: la darrera síl·laba tònica de l’enunciat rep un to baix, seguit d’un moviment 
tonal ascendent que sol acabar en un plató alt.6 Aquest patró s’ha documentat en totes 

                                                 
6 Aquest plató alt final —que de vegades pot comportar lleugeres oscil·lacions del to, potser a 
causa de la qualitat de veu grinyolada dels locutors amb edat més avançada— sembla diferir del 



  

les poblacions enquestades del dialecte. Tanmateix, la darrera síl·laba tònica pot 
presentar un accent nuclear ascendent en comptes de baix i el to continua pujant fins al 
plató alt final de l’oració, com majoritàriament fan l’occità i el francès (Sichel-Bazin et 
al. 2013, Delais-Roussarie et al. 2013). Aquest contorn és el més comú a Saorra, i en 
menor mesura també és freqüent a Òpol; es troba també als Angles i a Arles, però no 
s’ha documentat a Forques. Sigui quin sigui l’accent nuclear, els accents prenuclears es 
realitzen mitjançant un moviment ascendent, però l’alineació pot variar. A Forques, el 
to sol ser baix durant la síl·laba que porta un accent prenuclear, i el to puja a les síl·labes 
següents abans de tornar a baixar fins a la propera síl·laba accentuada. Aquest tipus 
d’accents prenuclears, comú amb les interrogatives totals ascendents del català central, 
es documenta a totes les poblacions enquestades, però no és pas el més freqüent del 
dialecte. Solen ser més aviat realitzats mitjançant un moviment ascendent associat a la 
síl·laba tònica, amb el pic tonal alineat dins de la mateixa síl·laba, una configuració 
comuna amb l’occità i el francès, però diferent de la major part dels dialectes del domini 
català, llevat de l’alguerès.  

Tanmateix, encara que els patrons ascendents siguin amplament majoritaris en les 
interrogatives totals del català septentrional, també existeixen altres contorns que donen 
altres matisos a les preguntes i que anirem esmentant al llarg dels propers apartats.  

 
2.1.1. INTERROGATIVES TOTALS INFORMATIVES 
 

En les interrogatives totals informatives, també anomenades neutres, el parlant és 
imparcial: demana informació que suposa que té el seu interlocutor, sense tenir cap 
pressuposició al respecte. En català septentrional, aquestes preguntes presenten el patró 
entonatiu ascendent més comú que hem esmentat abans: el to és baix durant la darrera 
síl·laba de l’enunciat —excepte a Saorra, on és ascendent— i el moviment tonal final és 
ascendent (veg. Mapa 8.7). La Figura 6.9 mostra un exemple d’aquest patró: la primera 
síl·laba tònica -niu rep un accent tonal ascendent i a continuació el to davalla fins a 
arribar a un nivell baix a la darrera síl·laba tònica -ri -. El to torna a pujar a la posttònica 
-nes, que acaba en un plató alt final.  

 

 
Figura 6.9. Contorn entonatiu de la pregunta total informativa Teniu mandarines? 

produïda per un parlant d’Òpol (Rosselló). 
 

                                                                                                                                               
que s’ha documentat en els altres dialectes, on el moviment tonal és ascendent fins al final de 
l’oració. 



  

La Figura 6.10 exemplifica una variant del patró ascendent —que no comporta cap 
diferència semàntica respecte al de la Figura 6.9— en què la pujada tonal final comença 
ja a l’inici de la síl·laba tònica (-ri -).  

 

 
Figura 6.10. Contorn entonatiu de la pregunta total informativa Teniu mandarines? 

produïda per una parlant de Saorra (Conflent). 
 
Cal remarcar que en català septentrional hi ha la possibilitat d’encapçalar les 

interrogatives totals informatives amb la locució és que, paral·lela a l’occità es que i al 
francès est-ce que. A banda del patró ascendent que s’acaba de descriure, aquestes 
interrogatives poden presentar un patró entonatiu descendent, tal com passa en occità i 
en francès (Sichel-Bazin et al. 2013, Delais-Roussarie et al. 2013). La Figura 6.11 
mostra un exemple d’interrogativa total informativa d’aquest tipus (És que teniu 
mandarines?). El to comença a un nivell mitjà-alt i va pujant fins a la síl·laba tònica -
niu, a partir de la qual el to es manté alt fins a la darrera síl·laba tònica (-ri -), que rep 
l’accent nuclear de tipus alt, seguit d’un moviment final descendent a la posttònica (-
nes). 

 

 
Figura 6.11. Contorn entonatiu de la pregunta total informativa És que teniu 

mandarines? produïda per un parlant d’Arles (Vallespir). 
 

2.1.2. INTERROGATIVES CONFIRMATÒRIES 
 

Les preguntes confirmatòries són aquelles en les quals el parlant té alguna suposició 
sobre la resposta que li donarà el seu interlocutor i li’n demana confirmació. Com per a 
les preguntes totals informatives (veg. Mapa 8.8), en català septentrional el patró 
entonatiu ascendent és l’opció més comuna, La Figura 6.12 mostra un exemple de 



  

pregunta confirmatòria (Claudina, tens fam?) amb un accent nuclear baix a la síl·laba 
tònica fam, seguit d’un moviment final ascendent i d’un plató alt. 

 

 
Figura 6.12. Contorn entonatiu de la pregunta confirmatòria Claudina, tens fam? 

produïda per un parlant d’Arles (Vallespir). 
 
Tanmateix, la darrera síl·laba tònica presenta més sovint un accent ascendent que en 

les informatives, on sol ser baix, abans del moviment final ascendent. La Figura 6.13 
mostra un exemple (Hi és, la Claudina?) d’aquest contorn. L’oració compta amb dues 
unitats tonals. Les dues presenten el mateix contorn: la darrera síl·laba tònica rep un 
accent tonal ascendent i el to continua pujant i es manté alt fins al final de la unitat 
tonal.  

 

 
Figura 6.13. Contorn entonatiu de la pregunta confirmatòria Hi és, la Claudina? 

produïda per un parlant d’Òpol (Rosselló). 
 
Als Angles, s’ha documentat un altre tipus de contorn associat a una pregunta 

confirmatòria, amb un accent nuclear baix seguit d’un moviment final ascendent-
descendent. Aquest contorn, que en els altres dialectes catalans no s’associa a preguntes 
totals sinó a declaratives d’obvietat o a precs, s’ha documentat associat a preguntes de 
contraexpectativa en altres poblacions del català septentrional, com ara Saorra i Òpol. 
En l’exemple de la Figura 6.14 (És aquí, la Claudina?), l’oració compta amb dues 
unitats tonals. La primera presenta un accent tonal baix associat a la síl·laba tònica -quí, 
seguit d’un moviment ascendent. A la segona unitat tonal, la síl·laba tònica -di- rep un 
accent tonal baix i s’observa un moviment final ascendent-descendent a la posttònica -
na. 

 



  

 
Figura 6.14. Contorn entonatiu de la pregunta confirmatòria És aquí, la Claudina? 

produïda per una parlant dels Angles (Capcir). 
 

2.1.3. INTERROGATIVES TOTALS IMPERATIVES 
 

En català, una pregunta pot expressar el sentit imperatiu d’una ordre o d’un prec. 
Tanmateix, en el dialecte septentrional, la utilització d’una pregunta implica un matís 
poc taxatiu, de manera que només s’utilitzen interrogatives per als precs, mentre que les 
ordres s’expressen mitjançant una oració imperativa. És per això que al Mapa 8.9 no hi 
apareixen dades del català septentrional. En contrast amb els altres dialectes, tots els 
informants septentrionals van produir oracions imperatives per expressar una ordre. En 
canvi, alguns locutors de la Catalunya del Nord van fer servir una interrogativa on la 
resta de dialectes empra una oració imperativa per a expressar un prec. Aquestes 
preguntes imperatives presenten el patró entonatiu ascendent més comú en català. La 
Figura 6.15 mostra l’exemple Me podeu emplenar aqueixa fulla?, en què la primera 
síl·laba tònica -deu rep un accent tonal baix seguit d’un moviment ascendent a la 
posttònica. A continuació el to davalla progressivament fins a la darrera síl·laba tònica 
de l’enunciat (fu-), on es realitza un altre accent tonal baix. El moviment final associat a 
la posttònica (-lla) és de tipus ascendent, acabant en un plató alt. 

 

 
Figura 6.15. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa imperativa Me podeu emplenar 

aqueixa fulla? produïda per una parlant de Forques (Rosselló). 
 
De la mateixa manera, el contorn en preguntes d’oferiment sempre és ascendent. 

Els accents prenuclears són de tipus ascendent amb el pic alineat dins de la síl·laba 
tònica, excepte a Forques on és de tipus baix seguit d’un moviment ascendent. L’accent 
nuclear generalment és baix, excepte als Angles i a Saorra, on és ascendent, i el 
moviment final és ascendent. La Figura 6.16 mostra un exemple (Voleu una 



  

llimonada?) del contorn més comú del dialecte: un primer accent ascendent s’alinea 
amb la síl·laba tònica -leu i el to torna a davallar fins a la darrera síl·laba tònica -na- que 
rep un accent tonal baix. El moviment final és ascendent a la síl·laba posttònica -da, que 
acaba en un curt plató alt. 

 

 
Figura 6.16. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa d’oferiment Voleu una 

llimonada? produïda per un parlant d’Òpol (Rosselló). 
 

2.1.4. INTERROGATIVES ECO 
 

Mitjançant una interrogativa eco de tipus neutre, el parlant torna a preguntar alguna 
cosa que s’ha mencionat prèviament en el discurs perquè no l’ha entès bé o no l’ha 
sentit bé. Des del punt de vista lèxic, les interrogatives d’aquest tipus en català 
septentrional solen contenir la locució adverbial ben bé, que vehicula un matís de 
confirmació, com ho podria fer l’adverbi realment en català central, per exemple. 
Aquestes frases presenten el mateix contorn que en català central (veg. Mapa 8.10): un 
to baix associat a l’última síl·laba tònica de l’enunciat i a continuació una pujada, que en 
aquest cas culmina ben bé al final de l’oració. La Figura 6.17 ofereix un exemple 
d’oració interrogativa eco (És ben bé una hora?). Es pot notar l’accent tonal baix a la 
síl·laba tònica de l’últim mot de la frase, seguit per l’ascens tonal final. La frase també 
conté la fórmula confirmatòria ben bé. 

 

 
Figura 6.17. Contorn entonatiu de l’interrogativa eco És ben bé una hora? produïda per 

una parlant de Forques (Rosselló). 
 
 

2.1.5. INTERROGATIVES DE CONTRAEXPECTATIVA 



  

 
Amb una oració interrogativa, el parlant pot mostrar que allò que acaba de sentir va 

en contra de les seves expectatives. En català septentrional, aquest tipus d’enunciat sol 
presentar el mateix patró ascendent de les interrogatives eco, amb un to baix associat 
amb la darrera síl·laba tònica seguit d’un moviment ascendent que continua ben bé fins 
al final de l’oració (veg. Mapa 8.11). El matís d’incredulitat es transmet a través de l’ús 
d’un camp tonal més ampli. La Figura 6.18 exemplifica una oració d’aquest tipus 
(Penses que és lo Joan que se presenta a les municipales?7). La frase està formada per 
tres unitats tonals que repeteixen el patró que s’acaba de descriure: les síl·labes tòniques 
del mots nuclears Joan, presenta i municipales es realitzen amb un accent tonal baix, 
seguit per un moviment ascendent a les síl·labes finals. 

 

 
Figura 6.18. Contorn entonatiu de l’interrogativa eco de contraexpectativa Penses que 

és lo Joan que se presenta a les municipales? produïda per una parlant dels Angles 
(Capcir). 

 
La incredulitat també es pot expressar en una pregunta que no repeteix res del que 

s’ha dit prèviament en el discurs. En català septentrional, les preguntes totals de 
contraexpectativa poden presentar d’altres configuracions tonals a banda del patró 
entonatiu descrit per a les interrogatives eco (veg. Mapes 8.11 i 8.12). Per exemple, 
poden anar encapçalades per la partícula expletiva àtona que i aleshores presentar un 
patró descendent. Aquest tipus de contorn s’ha documentat als Angles, i també a 
Forques i a Saorra en situacions on s’esperava una pregunta confirmatòria però en les 
quals les parlants van afegir un matís de sorpresa. Aquest contorn s’exemplifica a la 
Figura 6.19 amb l’oració Que ets pas ben dinat?8 El to comença a un nivell mitjà i 
emprèn un moviment ascendent fins a la darrera síl·laba pretònica di-. La síl·laba 
nuclear -nat es realitza amb un moviment tonal descendent fins a un nivell baix que es 
manté fins al final de l’oració.  

 

                                                 
7 En català septentrional, la forma femenina dels derivats en -al (del llatí -ALIS) pot portar una 
marca de flexió, com per exemple a una cosa normala. A més a més, i a fortiori en el cas de 
municipales, aquesta tendència es podria veure reforçada per calc del francès. 
8 En primera i segona persona, l’ús de l’auxiliar ésser en comptes d’haver no és rar en català 
septentrional. 



  

 
Figura 6.19. Contorn entonatiu de la pregunta total de contraexpectativa Que ets pas 

ben dinat? produïda per una parlant dels Angles (Capcir). 
 
A Òpol i a Saorra també s’ha documentat un altre contorn únic en el domini català 

per a les preguntes que transmeten incredulitat, en el qual la darrera síl·laba tònica es 
realitza en un to baix i el moviment final següent és de tipus complex ascendent-
descendent. La Figura 6.20 mostra l’exemple Tenes fam, encara?9 La primera síl·laba 
tònica te- presenta un accent tonal alt i el to davalla fins a arribar a un nivell baix a la 
síl·laba tònica fam després de la qual s’observa un moviment ascendent. A continuació, 
el to torna a baixar a l’element perifèric encara per marcar un accent tonal baix a la 
darrera síl·laba tònica -ca-. La posttònica -ra rep un moviment final ascendent-
descendent. Als Angles, tanmateix, aquest tipus de contorn s’ha trobat associat a un 
matís més aviat confirmatori, com es pot veure a la Figura 6.14 d’aquest capítol i al 
Mapa 8.8. 

 

 
Figura 6.20. Contorn entonatiu de la pregunta total de contraexpectativa Tenes fam, 

encara? produïda per un parlant d’Òpol (Rosselló). 
 

2.2. INTERROGATIVES PARCIALS 
 

Les interrogatives parcials són les preguntes que van encapçalades per un element 
interrogatiu (com ara qui, què, on, quin, etc.), que indica la part d’informació que el 
parlant demana. La característica sintàctica més destacada de les interrogatives parcials 
és que la presència del mot interrogatiu al principi de la frase va acompanyada d’un 
canvi en l’ordre canònic de la resta d’elements —sempre que el mot interrogatiu no 

                                                 
9 La forma tenes és més emprada en català septentrional que l’estàndard tens. 



  

sigui el subjecte— com per exemple Què menja, la Maria?, on el verb apareix després 
del mot interrogatiu i el subjecte està dislocat en posició final (Rigau 2002).  

Una altra estructura sintàctica força freqüent en el cas de les interrogatives parcials 
és la de les oracions clivellades, que focalitzen un element fent-lo aparèixer acompanyat 
del verb ser seguit d’una oració de relatiu, com per exemple a On és que vas? o Qui és 
que l’ha llogada? Tot i que també apareixen força sovint en alguerès i en balear, l’alta 
freqüència d’aquestes estructures clivellades en el dialecte septentrional podria ser 
deguda al contacte amb el francès, tal com passa en occità (Sichel-Bazin et al. 2013).  

 
2.2.1. INTERROGATIVES PARCIALS INFORMATIVES 
 

En català septentrional, el tret entonatiu més destacat de les interrogatives parcials 
informatives és el fet que l’accent tonal nuclear és alt i va seguit d’un to final baix. 
Aquest patró és comú amb el català central (Mapa 8.13). La Figura 6.21 exemplifica 
una interrogativa d’aquest tipus en català septentrional (Què li portaries, tu?). Tal com 
es pot notar, el to es manté alt fins quasi al final de l’última síl·laba tònica del mot 
portaries, que constitueix el nucli entonatiu de la frase. A continuació, hi ha un to baix 
al final del mot mateix, que conclou la unitat entonativa més important del contorn. A 
continuació apareix una breu unitat entonativa postnuclear, tu, que es realitza en un to 
baix. Cal remarcar que el mot interrogatiu què sovint és àton en català septentrional, 
amb reducció de la è a una vocal neutra. Aquesta vocal s’elideix davant d’un mot 
començat amb una vocal, fet que concorda amb el que passa en occità i en francès. No 
es tracta del mateix fenomen que en els parlars balears, ja que la vocal neutra en posició 
tònica no existeix en el dialecte septentrional.  

 

 
Figura 6.21. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial informativa Què li 

portaries, tu? produïda per una parlant dels Angles (Capcir). 
 

2.2.2. INTERROGATIVES PARCIALS EXCLAMATIVES 
 

En català septentrional, una pregunta parcial exclamativa es realitza entonativament 
amb una pujada tonal a l’última síl·laba tònica, seguida d’un to final baix. Aquest patró 
és comú a la major part dels dialectes catalans (Mapa 8.14). La connotació de sorpresa 
es vehicula mitjançant una major amplitud del camp tonal i per l’ús d’elements lèxics, 
com ara mes a l’inici de l’enunciat (que correspon al català central però i que també 
s’empra en francès —mais— i en occità —mas o mès—, amb un significat i un ús 
semblants).  

La Figura 6.22 exemplifica una interrogativa d’aquest tipus en català septentrional 
(Tant de sous deurà?). Destaca la presència d’una sèrie d’accents ascendents a les 



  

síl·labes tòniques de l’enunciat, l’última de les quals no arriba a un nivell tan alt, seguit 
d’un to final baix. Podem notar l’ús del mot interrogatiu tant, equivalent a quant(s) en 
altres dialectes. 

 

 
Figura 6.22. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial de sorpresa Tant de 

sous deurà? produïda per una parlant dels Angles (Capcir). 
 

2.2.3. INTERROGATIVES PARCIALS IMPERATIVES 
 

Una pregunta parcial pot tenir la funció pragmàtica d’una ordre. En català 
septentrional, el tret entonatiu més destacat de les interrogatives parcials imperatives és 
el fet que, tal com passa amb les interrogatives parcials informatives, l’accent tonal 
nuclear és alt i va seguit d’un to final baix. El català septentrional es diferencia de la 
major part dels altres dialectes en aquest aspecte (Mapa 8.15). La connotació imperativa 
pot ser vehiculada tant per una major amplitud del camp tonal com per un increment de 
la velocitat de parla. Des del punt de vista sintàctic, cal remarcar que en les 
interrogatives imperatives del català septentrional s’empra sovint l’estructura clivellada 
que, per contra, no sol aparèixer a les interrogatives informatives.  

Les Figures 6.23 i 6.24 exemplifiquen les interrogatives d’aquest tipus en català 
septentrional. A la Figura 6.23 (Quan és que m’ho faràs, això?) hi destaca l’accent 
nuclear ascendent associat a la paraula és, seguit d’un to mitjà que s’estén fins a la 
síl·laba tònica del mot faràs, al final de la qual el to davalla. L’enunciat es conclou amb 
el pronom això, realitzat en una tercera unitat entonativa que es realitza en un nivell 
tonal encara inferior. A la Figura 6.24 (Què vols?) s’observa la mateixa configuració 
nuclear de l’exemple anterior: un accent tonal ascendent i un to final baix realitzats a la 
mateixa síl·laba, vols. 

 



  

 
Figura 6.23. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial imperativa clivellada 

Quan és que m’ho faràs, això? produïda per una parlant dels Angles (Capcir). 
 

 
Figura 6.24. Contorn entonatiu de l’oració interrogatives parcial imperativa Què vols? 

produïda per un parlant d’Òpol (Rosselló). 
 

2.2.4. INTERROGATIVES PARCIALS EXHORTATIVES 
 

Un parlant pot emprar una pregunta parcial amb la intenció pragmàtica d’expressar 
un prec o una exhortació. En aquests casos, en català septentrional l’entonació també es 
caracteritza per un accent ascendent associat a la síl·laba nuclear de l’enunciat, seguit 
d’un to final baix. Aquest contorn no és específic del dialecte septentrional sinó que és 
molt comú arreu del territori català (Mapa 8.16). Tal com es pot notar a la Figura 6.25, 
exemplificada per Eh, per què no veneu, eh?, la síl·laba tònica del nucli de la frase 
veneu, es realitza amb un accent tonal ascendent, seguit d’una baixada fins al final del 
mot. A continuació, hi ha una segona unitat tonal que inclou la cua eh?, que també es 
realitza amb el mateix patró tonal.  

 



  

 
Figura 6.25. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exhortativa Eh, per què 

no veneu10, eh? produïda per una parlant dels Angles (Capcir). 
 

3. ORACIONS IMPERATIVES 
 

Mitjançant una oració imperativa, el parlant tracta d’imposar la seva voluntat sobre 
l’oient, amb una gradació de matisos que van des del suggeriment i la invitació (en el 
cas dels precs) fins a les ordres més categòriques. 

 
3.1. ORDRES 
 

Una ordre es caracteritza morfològicament per tenir el verb en mode imperatiu. Des 
del punt de vista entonatiu, les ordres més categòriques en català septentrional presenten 
el mateix patró tonal que les exclamatives, és a dir, un accent ascendent associat a la 
síl·laba tònica i un to final baix, tal com es pot veure a la Figura 6.26 i al Mapa 8.17. 

 

 
Figura 6.26. Contorn entonatiu de la ordre Vine! produïda per una parlant de Forques 

(Rosselló). 
 
Quan l’ordre és més cortesa, es pot expressar mitjançant oracions declaratives 

introduïdes per perífrasis d’obligació com ara vos cal, heu de, etc., mitigant així la força 
de l’ordre. Aquestes ordres tenen el mateix patró entonatiu que les declaratives 
informatives, és a dir, el prenucli presenta accents tonals ascendents amb el pic tonal al 

                                                 
10 Veneu és la forma capcinesa per a l’indicatiu present del verb venir en segona persona del 
plural. 



  

final de la vocal tònica, i l’accent nuclear és descendent, seguit d’un to final baix. La 
Figura 6.27 exemplifica aquest tipus d’ordre. 

 

 
Figura 6.27. Contorn entonatiu de la ordre Vos cal remplir la fiche11 produïda per un 

parlant d’Arles (Vallespir). 
 
Tot i això, cal recordar que, tal i com passa en altres dialectes, però potser de 

manera més freqüent en català septentrional per influència francesa, una ordre cortesa 
pot ser expressada mitjançant una interrogativa, com ara Me podeu emplenar aqueixa 
fulla? (Figura 6.15 d’aquest Capítol), amb un patró entonatiu ascendent: el to és baix a 
la darrera síl·laba tònica i el moviment final és ascendent.  

 
3.2. PRECS 
 

La intenció d’un parlant quan emet un prec és la de fer una sol·licitud amb 
amabilitat però amb una certa insistència. Morfològicament, els precs es caracteritzen 
per tenir el verb en mode imperatiu, i des del punt de vista lèxic, per anar sovint 
acompanyats d’interjeccions que tenen, entre altres, la funció d’expressar un apel·latiu o 
el prec mateix, com ara home o alé (aquest últim ve del francès allez), que pot tenir el 
mateix ús, amb un sentit proper al de vinga en català central. 

Des del punt de vista entonatiu, almenys en una part de la Catalunya del Nord hi 
trobem el patró entonatiu dels precs que es troba a gairebé tot el domini lingüístic català, 
és a dir, un to baix a l’última síl·laba tònica i, a continuació, un moviment final complex 
ascendent-descendent. Aquest patró s’exemplifica a la Figura 6.28 amb Vine! 

 

                                                 
11 La paraula fiche és un manlleu al francès, que significa fitxa. 



  

 
Figura 6.28. Contorn entonatiu del prec Vine! produït per un parlant d’Arles 

(Vallespir). 
 
Tanmateix, els precs del català septentrional empren sovint un altre patró entonatiu, 

que consisteix en un moviment ascendent associat a l’última síl·laba tònica, seguit d’un 
to final baix (Mapa 8.18). La Figura 6.29 mostra un exemple d’aquesta configuració 
(Vine, home!). S’hi poden apreciar dues unitats entonatives, corresponents a les dues 
paraules, ambdues amb el mateix patró entonatiu format per un accent tonal ascendent 
associat a la síl·laba tònica i una davallada d’F0 fins al final del grup prosòdic. 

 

 
Figura 6.29. Contorn entonatiu del prec Vine, home! produït per una parlant de Saorra 

(Conflent). 
 

4. VOCATIUS 
 

Mitjançant un vocatiu el parlant vol establir el contacte amb el receptor per tal 
d’activar el canal de comunicació. Als Mapes 8.19 i 8.20 apareixen els contorns 
entonatius que s’han documentat en els diferents dialectes catalans per a dos tipus de 
vocatius, el primer dels quals té la funció d’establir un contacte inicial, i el darrer, 
d’insistir en el cas en què el contacte no s’hagi establert.  

El català septentrional presenta els vocatius tant de contacte inicial com 
d’insistència amb un accent tonal ascendent associat a la síl·laba tònica del nom, seguit 
d’una davallada fins al final del mot. Cal remarcar que la síl·laba final sempre és força 
llarga. La Figura 6.30 mostra un exemple d’aquest patró (Claudina!). Aquest patró 
entonatiu també es troba en occità, però és diferent dels que s’han documentat en els 
altres dialectes catalans (Mapa 8.19).  

 



  

 
Figura 6.30. Contorn entonatiu del vocatiu de primera crida Claudina! produït per una 

parlant dels Angles (Capcir). 
 
Per als vocatius de crida d’insistència, el català septentrional presenta la mateixa 

solució que en el cas dels vocatius de contacte inicial, és a dir, un accent tonal ascendent 
seguit d’una davallada que arriba fins al final del mot. També en aquest tipus de 
vocatius la síl·laba final és molt allargada. La connotació d’insistència en comparació 
amb el vocatiu de primera crida es vehicula mitjançant l’ús d’una major intensitat, d’una 
major amplitud del camp tonal o de moviments tonals més abruptes. Cal remarcar que 
aquest patró entonatiu també és el que s’empra en occità, però apareix de forma 
escampada en la resta de dialectes catalans, tal i com s’observa al Mapa 8.20. La Figura 
6.31 mostra el mateix exemple Claudina! emès com a vocatiu d’insistència. 

 

 
Figura 6.31. Contorn entonatiu del vocatiu d’insistència Claudina! produït per una 

parlant dels Angles (Capcir). 
 

5. CONCLUSIONS 
 

El català septentrional presenta un conjunt de trets entonatius que l’acosten a altres 
dialectes catalans, però també en té d’altres que comparteix bé amb el francès, la 
llengua oficial, bé amb l’occità, amb el qual confina al nord, que el diferencien de la 
resta del domini català.  

En les declaratives, el català septentrional té moltes solucions que el fan assemblar-
se a l’occità i, alhora, sorprenentment, a l’alguerès, però separant-se dels altres 
dialectes: el pic dels accents prenuclears no es desplaça a les síl·labes posttòniques sinó 
que s’alinea dins de la tònica; l’accent nuclear de les declaratives informatives és 
descendent i no baix, i el de les declaratives d’obvietat i amb focalització contrastiva 
presenta un pic a l’inici de la síl·laba tònica seguit d’un moviment descendent que 



  

s’inicia dins de la mateixa síl·laba. També cal assenyalar l’ús d’accents inicials, comuns 
amb el francès i l’occità, però absents en la resta de dialectes catalans.  

En les interrogatives totals informatives i eco, la síl·laba nuclear és baixa i el 
moviment final és ascendent, com en català central. Per a les interrogatives 
confirmatòries, cal remarcar la major presència en català septentrional, com en occità i 
en francès, de contorns en què el moviment ascendent comença ja a la síl·laba tònica. 
Pel que fa a les preguntes imperatives, s’observa una forta tendència a no emprar 
preguntes per a les ordres, però sí per als precs, la qual cosa és comuna amb el francès i 
l’occità. En les preguntes totals de contraexpectativa, el català septentrional presenta 
uns contorns que li són ben específics: a banda del contorn ascendent típic de les 
interrogatives totals, es troben contorns amb un to baix associat a la síl·laba tònica 
nuclear seguit d’un moviment final complex ascendent-descendent. Aquesta darrera 
configuració, del tot absent en interrogatives totals de la resta de dialectes catalans, 
també s’ha trobat associada amb un matís confirmatori als Angles. Així mateix, s’han 
documentat interrogatives totals encapçalades per la partícula expletiva àtona que que 
presenten un contorn descendent, com en català nord-occidental, central i balear; 
tanmateix, en septentrional s’hi associa un matís d’incredulitat, cosa que no es troba en 
els altres dialectes. 

En català septentrional, les interrogatives parcials presenten un to alt a la síl·laba 
tònica nuclear seguit d’un moviment final descendent i no es documenta tanta varietat 
de contorns com a la resta de dialectes catalans. 

Pel que fa als imperatius, l’accent nuclear és ascendent i el moviment final 
descendent, un contorn que es troba al domini lingüístic català per a les ordres i que en 
català septentrional també s’utilitza per als precs. Cal assenyalar una forta tendència a 
expressar ordres en forma de preguntes amb contorn ascendent o de declaratives 
marcades lèxicament amb perífrasis d’obligació per tal de suavitzar l’ordre, una 
estratègia que també es troba en francès i en occità.  

Els vocatius del català septentrional presenten molt poca varietat entonativa: es 
realitzen mitjançant un accent tonal ascendent alineat amb la síl·laba tònica del nom, 
seguit d’un moviment final descendent. Cap dels altres contorns que es poden trobar en 
els altres dialectes catalans no s’ha documentat en català septentrional. 

Totes aquestes característiques entonatives posen de manifest la posició del català 
septentrional com a dialecte de transició cap a l’occità, una llengua amb la qual 
comparteix molts patrons entonatius, així com també la influència de la llengua estatal, 
el francès, que és molt present a la vida diària dels catalanoparlants de la Catalunya del 
Nord. 



  

7. ALGUERÈS 
 
 

MARIA DEL MAR VANRELL, PAOLO ROSEANO i TERESA CABRÉ  
 
INTRODUCCIÓ 

 
L’Alguer és una ciutat de Sardenya, al nord-oest de l’illa, a la província de Sàsser, 

que té una població de més de 43.000 habitants (ISTAT 2006). Segons l’Enquesta 
d’usos lingüístics a l’Alguer (Chessa 2007), un 22,4 % d’aquesta població té l’alguerès 
com a primera llengua i un 13,9 % com a llengua habitual.12 L’alguerès limita amb el 
sard logudorès i es troba a pocs quilòmetres de la part nord-oest de Sardenya en què es 
parla sasserès, una varietat corso-sarda. 

 

 
 Figura 7.1. Situació de la ciutat de l’Alguer a l’illa de Sardenya. 

 
A la primera meitat del segle XIV , l’Alguer havia entrat en l’òrbita dels interessos de 

la monarquia catalanoaragonesa. El rei Pere III el Cerimoniós es va adonar de la 
importància estratègica i militar de la ciutat i va aconseguir de conquerir-la, després 

                                                 
12 És important destacar, com bé diu l’enquesta ISTAT del 2000 sobre Letture e linguaggio (Lectures i 
llenguatge), que aquestes dades es basen en autovaloracions dels entrevistats i que avui dia l’italià 
gaudeix d’un prestigi superior al de les altres llengües que es parlen a l’estat; consegüentment, no seria 
estrany que els entrevistats haguessin sobredimensionat l’ús de l’italià i que, per tant, l’ús de l’alguerès se 
n’hagués vist ressentit. 



  

d'una sèrie d'intents frustrats, l’any 1354. Els habitants en foren expulsats i l’Alguer va 
ser repoblada per catalans, que es creu que procedien sobretot del Penedès i del Camp 
de Tarragona (Massanell i Veny 2002). Una sèrie d’epidèmies durant els anys 1582, 
1638 i 1652 provocà un buit demogràfic important i la consegüent entrada de població 
sarda, que tingué una influència lingüística en el català parlat i escrit de l’Alguer (Bosch 
2002, Massanell i Veny 2002). El 1643 el castellà s’imposà com a llengua oficial fins 
que el 1764 fou substituït per l’italià. Tanmateix, la majoria dels documents 
administratius i notarials continuaren essent en català fins a mitjan s. XVIII (Nughes 
1996: 113, Bosch 2002: 31, 33). El resultat de tots aquests canvis polítics i lingüístics és 
que la llengua catalana hi fou aclaparadorament majoritària fins a mitjan s. XIX  (Bosch 
2002). La davallada en favor de l’italià es produí al s. XX , sobretot des de les dues 
guerres mundials. 

En relació amb l’entonació, l’alguerès compta amb pocs estudis. Els publicats fins a 
aquest moment es basen en dades de producció obtingudes a partir de l’elicitació o la 
lectura de tipus determinats d’oracions com declaratives, interrogatives totals o 
vocatius. L’estudi de Contini (1995) té com a objectiu determinar la influència del sard 
sobre l’estructura sintàctica i l’entonació de les oracions interrogatives totals en 
alguerès. Contini distingeix tres estructures diferents per al sard: a) interrogatives totals 
introduïdes amb la partícula a (i.e.: A benis? ‘Que véns?’), b) interrogatives totals amb 
inversió del predicat o l’objecte directe (i.e.: Bidu l’as? ‘L’has vist?’) i c) interrogatives 
totals que no presenten cap dels dos fenòmens anteriors (i.e.: No nde cheret? ‘No en 
vol?’). L’estudi es basa en una enquesta formada per un qüestionari amb 16 
interrogatives totals en italià que l’entrevistat havia de traduir a l’alguerès. Es varen 
enregistrar un total de 10 repeticions d’aquest corpus. En el material final hi apareixien 
estructures amb inversió i sense inversió, però mai interrogatives introduïdes per la 
partícula a, per la qual cosa es varen afegir 8 interrogatives més al qüestionari inicial 
que es varen traduir com a interrogatives introduïdes per la partícula a. L’autor troba 
dos tipus d’entonacions diferents associades a tres estructures sintàctiques diferents. 
Així, el patró entonatiu de les interrogatives amb inversió o sense es caracteritza per 
tenir un pic associat a la primera síl·laba tònica del contorn, mentre que les 
interrogatives introduïdes per la partícula a presenten un pic associat a la síl·laba 
anterior a l’última síl·laba tònica de l’enunciat. 

En el marc de la secció catalana de l’Atles multimèdia de la prosòdia de l’espai 
romànic (Martínez Celdrán i Fernández Planas 2003-2010) s’han recollit i analitzat tres 
repeticions de 189 frases llegides per un parlant d’alguerès. Les frases estan 
classificades en tres tipus d’oracions: a) declaratives neutres amb estructura SVO (i.e.: 
La crítica rebutja la càtedra), b) interrogatives totals introduïdes per la partícula que i 
amb el subjecte dislocat a la dreta (i.e.: Que rebutja la càtedra, la crítica?), c) 
interrogatives que no són introduïdes per cap partícula i presenten una estructura SVO 
(i.e.: La crítica rebutja la càtedra?). Les dades de l’alguerès s’han comparat amb les del 
català de Barcelona i de Lleida, i amb les del sard de Nuoro (Martínez Celdrán et al. 
2008). Aquest estudi troba diferències sobretot entre les configuracions prenuclears de 
les oracions declaratives neutres d’altres varietats, ja que en barceloní i lleidatà els pics 
tonals són a les posttòniques de la part prenuclear, mentre que en alguerès i en sard de 
Nuoro els pics tonals són a les tòniques. En canvi, en les interrogatives totals hi ha 
diferències importants també a la configuració nuclear. De fet, l’alguerès —com el sard 
de Nuoro— presenta sempre configuracions nuclears descendents. 

Els treballs de Cabré i Vanrell (Vanrell i Cabré 2011, Cabré i Vanrell 2013) estudien 
la interacció que existeix entre les diferents llargades que resulten del procés 



  

d’apocopació13 dels vocatius en alguerès i els diferents patrons entonatius que poden 
adoptar, amb èmfasi especial en els vocatius apocopats monosil·làbics com La de Laura 
o Pi de Pino. Les dades es varen obtenir mitjançant l’enquesta de situacions que ja 
s’havia usat a Prieto i Cabré (coords.) (2007-2012). Les conclusions d’aquest treball 
són: a) el procés de truncament és un procés morfològic que consisteix a eliminar tota la 
seqüència posterior a la vocal accentuada, b) l’entonació vocativa comporta un 
allargament de la síl·laba tònica dels vocatius monosil·làbics com Pi (de Pino) o Ma (de 
Màrio), per tal d’encabir tot el contorn entonatiu, i c) l’entonació dels vocatius varia 
segons si és més o menys emfàtic. Així, els vocatius truncats menys emfàtics tendeixen 
a presentar accents tonals descendents alineats amb la síl·laba tònica, mentre que els 
més emfàtics se solen caracteritzar per una entonació ascendent-descendent associada 
amb la primera síl·laba del mot.  

Finalment, a Prieto et al. (2009) es presenta la descripció i el funcionament del web 
de l’Atles interactiu de l’entonació del català (Prieto i Cabré coords. 2007-2012) amb 
un esment especial a la part de l’Alguer. S’hi pot trobar una breu descripció de 
l’entonació de les interrogatives totals, els oferiments i els vocatius de l’alguerès i 
conclou que l’entonació de l’alguerès manté molts de punts de contacte amb el sard, 
però en el cas concret de les interrogatives totals també comparteix alguns trets amb les 
varietats del català nord-occidental, el balear o el subdialecte tarragoní. 

Les dades empíriques per a confeccionar aquest capítol s’han recollit a l’Alguer i 
estan disponibles al lloc web de l’Atles interactiu de l’entonació del català. Els 
informants són sobretot dones, però també homes (ja que en el cas concret de l’alguerès 
és difícil trobar parlants femenines relativament joves que tinguin l’alguerès com a 
llengua habitual), que havien viscut tota la seva vida a l’Alguer (3 homes de 40 anys, 2 
dones de 50 anys i 2 més de 60 anys). S’ha analitzat un total de 329 contorns, un 42% 
dels quals varen ser produïts per homes, mentre que la resta varen ser pronunciats per 
dones. Agraïm de manera especial a Francesc Ballone, Enrico Chessa, Luca Scala i 
Carlo Schirru, l’ajut rebut a l’hora de realitzar les enquestes i interpretar les dades. 

El capítol s’organitza en quatre seccions segons el tipus d’oració (oracions 
declaratives, oracions interrogatives imperatius i precs) i una secció final per a les 
conclusions en què es resumeixen els principals resultats i es comparen amb els de la 
resta de varietats del català. 
 
1. ORACIONS DECLARATIVES 
 
1.1. DECLARATIVES INFORMATIVES 
 

Mitjançant una oració declarativa informativa, el parlant vol transmetre de manera 
imparcial una informació. Des del punt de vista entonatiu les oracions d’aquest tipus en 
alguerès, com a la resta del domini lingüístic català, es caracteritzen per un to final baix 
(veg. Mapa 8.1). En alguerès, tal com en altres varietats romàniques de la península 
italiana, el to baix final pot prendre la forma d’una lleugera pujada entre l’última síl·laba 
tònica i el final de l’oració, sense que això comporti un canvi en el sentit de la frase 
(veg. Savino 1997 per a l’italià de Bari i, per al friülà, Roseano et al. 2013). 

La Figura 7.2 mostra la configuració tonal característica d’una oració declarativa 
informativa, resposta a la interrogativa Cosa prefereixes? Peres o taronja?, que només 
                                                 
13 Procés de truncament que té lloc en els vocatius de l’alguerès (també del sard i de les varietats 
d’italià parlades a la zona meridional) que provoca la pèrdua de tot el material fònic que segueix 
la vocal tònica. Ex.: Francesc > Francé, Maria > Marí, Fàbio > Fa (exemples extrets de 
Vanrell i Cabré 2011). 



  

conté una síl·laba accentuada (Taronja). Com es pot veure, el to final baix és precedit 
per un accent tonal descendent que es realitza amb una baixada des d’una síl·laba 
pretònica més alta. Aquest descens durant la síl·laba nuclear des d’una síl·laba pretònica 
més alta és propi també del sard (Vanrell et al. 2013). En canvi, a la resta del domini 
lingüístic, les declaratives neutres amb un sol accent tonal es caracteritzen per un 
moviment lleugerament ascendent durant la síl·laba tònica seguit d’un to de frontera 
final baix (veg. Mapa 8.1). 

 

 
 Figura 7.2. Contorn entonatiu de l’oració declarativa informativa Taronja produïda per 

una parlant de l’Alguer. 
 
Les oracions declaratives més complexes presenten més variació tonal. La Figura 

7.3 mostra la configuració tonal d’una oració declarativa neutra que conté dues unitats 
entonatives, una amb el subjecte (Maria) i l’altra amb el predicat (està menjant un grill 
de taronja). La primera unitat entonativa es caracteritza per un accent tonal ascendent 
alineat amb la síl·laba tònica de Maria seguit d’un to final mitjà. La segona, en canvi, es 
caracteritza per un accent tonal descendent alineat amb la síl·laba tònica de taronja que 
precedeix un to de frontera baix. És interessant de destacar que la síl·laba pretònica final 
presenta una altura bastant elevada. La melodia d’aquest tipus d’oració s’assembla força 
amb la del sard (Vanrell et al. 2013) i s’allunya de la resta del domini lingüístic català 
(veg. Mapa 8.2), en què el to final que separa la primera unitat entonativa de la segona i 
que indica continuació sempre és alt (l’excepció és el català septentrional, en què 
trobem un to de continuació molt semblant al que tenim en alguerès, veg. Capítol 6).  

 

 
 Figura 7.3. Contorn entonatiu de l’oració declarativa informativa Maria està menjant 

un grill de taronja produïda per un parlant de l’Alguer. 
 
1.2. ENUMERACIONS 



  

 
Entonativament, les enumeracions es caracteritzen per la independència tonal de 

cadascun dels seus membres. En alguerès, els elements no terminals d’una enumeració 
es caracteritzen per un accent tonal ascendent seguit d’un to final mitjà. En canvi, 
l’últim element de l’enumeració presenta un to descendent ben igual que el que trobem 
a les oracions declaratives. A continuació, el to es manté baix fins al final de l’oració. 
En aquest tipus d’oració, l’alguerès també es diferencia de la resta del domini lingüístic 
català (veg. Mapa 8.3) i presenta una proximitat més clara amb l’entonació del sard 
(Vanrell et al. 2013). 

La Figura 7.4 exemplifica el patró tonal que s’acaba de descriure. S’hi pot notar la 
pujada d’F0 a la síl·laba tònica dels mots dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i 
dissabte, tots acabats en un to mitjà. També s’hi pot veure la baixada a la síl·laba tònica 
de l’últim element de l’enumeració, diumenge, així com el to final baix. 

 

 
 Figura 7.4. Contorn entonatiu de l’enumeració Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, 

divendres, dissabte i diumenge produïda per un parlant de l’Alguer. 
 

1.3. DECLARATIVES AMB FOCALITZACIÓ CONTRASTIVA 
 
L’entonació permet de marcar prosòdicament certes síl·labes o paraules que volem 

destacar des del punt de vista informatiu. Aquest mecanisme pot donar-se de manera 
aïllada (i mantenir l’ordre neutre de la frase), però també es pot marcar amb una 
construcció sintàctica específica, complementada opcionalment per l’entonació. Els 
mecanismes sintàctics solen implicar el desplaçament a l’esquerra de l’element que 
pretenem destacar (TARONJA vull) o l’ús de les anomenades oracions clivellades, i de les 
oracions pseudoclivellades (És TARONJA que vull! o El que vull és TARONJA!) (Solà 
1990). Existeixen diferents tipus de focus segons el significat específic que pretenguem 
donar al fet de destacar una determinada paraula o constituent. Aquí parlarem del focus 
contrastiu, és a dir, quan s’elegeix un determinat element enfront d’un altre. En les 
dades que hem recollit sobre l’alguerès, hi ha un predomini del marcatge del focus 
mitjançant l’entonació en detriment del recurs sintàctic. En aquest cas es manté l’ordre 
neutre dels mots d’una oració declarativa normal i es marca l’element destacat 
mitjançant una entonació específica. Tanmateix, segons les dades dels mateixos 
informants, l’alguerès també utilitza una construcció del tipus TARONJA vull en la qual 
l’element rellevant des del punt de vista informatiu és marcat mitjançant la sintaxi. 

El patró entonatiu de la Figura 7.5 consta de tres unitats melòdiques, l’última de les 
quals (Ma jo vull la TARONJA!) conté l’element focalitzat (TARONJA). Aquest mot té un 
moviment ascendent-descendent durant la síl·laba nuclear -ron- amb el pic alineat al 
mig de la síl·laba. A continuació, el to es manté baix fins al final de l’oració. Aquest 



  

patró entonatiu del focus contrastiu és paral·lel al que trobem en el català septentrional i 
es diferencia de la resta del domini lingüístic, en què trobem un moviment només 
ascendent durant la síl·laba que presenta l’accent lèxic (veg. Mapa 8.3). Aquesta 
melodia ascendent-descendent per indicar el focus contrastiu és la que trobem també a 
la majoria de llengües que es parlen a l’estat italià (consulteu Gili-Fivela et al. 2013 per 
a les diferents varietats d’italià i Vanrell et al. 2013 per al sard). 

 

 
 Figura 7.5. Contorn entonatiu de l’oració declarativa amb focalització contrastiva No 

és llimó, que vull! Ma jo vull la TARONJA! produïda per una parlant de l’Alguer. 
 
Un significat associat al de la focalització contrastiva és el de l’enunciació 

categòrica. En aquest tipus d’oracions el parlant es continua decantant per una 
determinada opció enfront a una altra, amb la diferència que hi incorpora un matís afegit 
d’insistència perquè ja no és la primera vegada que li han requerit aquesta informació. 
Tot i que en la resta de dialectes del català aquesta categoria pragmàtica pot tenir una 
categoria prosòdica específica, en el cas de l’alguerès s’usa el mateix patró prosòdic que 
trobem en el focus contrastiu, és a dir, un accent ascendent-descendent amb el pic 
alineat a la meitat de la síl·laba accentuada seguit d’un to final baix. 

La Figura 7.6 presenta un exemple de declarativa categòrica en alguerès. Com 
podem observar, el pic final està clarament alineat al mig de la síl·laba d’Olmedo, la 
qual cosa fa que percebem una pujada i baixada al llarg d’aquesta síl·laba. 

 

 
 Figura 7.6. Contorn entonatiu de l’oració declarativa amb focalització contrastiva de 

tipus categòric T’estic dient, per això, vanen14 a viure a l’Olmedo produïda per un 
parlant de l’Alguer. 

                                                 
14 Les formes de la tercera persona del plural del present d’indicatiu dels verbs anar, estar i fer 
de l’alguerès afegeixen la desinència -en per analogia amb altres formes. 



  

 
1.4. EXCLAMATIVES  

 
Mitjançant una oració exclamativa el parlant manifesta un estat anímic particular 

relacionat amb la sorpresa, l’admiració, l’alegria, el dolor, etc. En alguerès, el patró 
melòdic es caracteritza per una sèrie de pics tonals alineats al final de cada síl·laba 
tònica, incloent-hi l’última. A continuació, la frase acaba amb un to de frontera baix. De 
fet, si observem la frase presentada a la Figura 7.7 (Mama mia, qui bell olor de pa!), 
podem notar que aproximadament al final de cada síl·laba tònica es realitza un pic tonal 
amb una tendència a l’esglaonament ascendent, és a dir, l’últim pic de la seqüència és el 
més alt. En l’exemple en qüestió, tenim dues unitats prosòdiques diferents (mama mia i 
qui bell olor de pa) i cada una de les unitats conté la sèrie de pics alineats amb les 
síl·labes tòniques de Mama mia (primera unitat tonal) i les de bell, olor i pa (segona 
unitat tonal). Al final de cada unitat tonal, trobem tons de frontera de caràcter 
descendent que en el cas concret del final absolut de la frase es realitza de manera 
incompleta a causa del fet que el mot pa és agut i, per això, no hi ha temps suficient per 
completar el moviment tonal. 

Cal remarcar que aquest patró de les exclamatives és molt semblant al que Vanrell et 
al. (2013) han documentat per al sard. Aquesta estratègia prosòdica és diferent de les 
que s’observen a tota la resta del domini lingüístic català.  

 

 
 Figura 7.7. Contorn entonatiu de l’oració exclamativa Mama mia, qui bell olor de... de 

pa! produïda per una parlant de l’Alguer. 
 

1.5. DECLARATIVES DUBITATIVES 
 
La inseguretat i la incertesa del parlant es manifesten en oracions declaratives 

encapçalades per expressions de dubte com ara jo no el sep si o jo cosa sep si... 
Entonativament i ben igual que a la resta de domini lingüístic, aquestes oracions es 
caracteritzen per un to mitjà al final de l’enunciat, precedit per un accent ascendent-
descendent a l’última síl·laba tònica (veg. Mapa 8.5). També cal destacar l’allargament 
de les vocals tòniques nuclears, fet que contribueix a vehicular una connotació 
d’incertesa, i l’alentiment del ritme de parla. Aquesta segona característica afavoreix 
que el parlant tingui més temps per pensar en la solució per la qual s’ha de decantar. 

El contorn presentat a la Figura 7.8 està format per tres unitats diferents. Els trets 
d’incertesa apareixen sobretot a les dues últimes unitats (si li agrada i si no li agrada). 
Concretament, es tracta d’un to ascendent-descendent alineat amb l’última síl·laba 
tònica de l’enunciat i un to mitjà final realitzat durant les síl·labes posttòniques. 



  

Destaquem, també, l’allargament de les síl·labes finals com a efecte de la disminució de 
la velocitat de parla. 

 

 
 Figura 7.8. Contorn entonatiu de l’oració declarativa dubitativa Jo cosa sep, si li 

agrada, si no li agrada produïda per una parlant de l’Alguer. 
 

1.6. DECLARATIVES D’OBVIETAT 
 

Amb una oració declarativa d’obvietat el parlant expressa que allò que està dient és 
un fet obvi, fàcil de comprendre, que l’interlocutor hauria de conèixer. Sembla que en 
alguerès aquestes enunciatives no neutres segueixen el mateix patró que trobàvem en la 
focalització contrastiva, és a dir, un accent tonal ascendent-descendent associat a la 
síl·laba tònica final.  

El to final de les oracions d’aquest tipus és baix. És interessant de destacar que, 
mentre en les altres varietats del català aquestes oracions d’obvietat poden presentar un 
patró entonatiu específic (veg. Mapa 8.6), l’alguerès segueix la mateixa tendència que 
trobem en sard i en algunes varietats de l’italià, ja que no empra un contorn específic per 
a aquesta categoria pragmàtica (veg. Vanrell et al. en 2013, Gili-Fivela et al. 2013). 

La Figura 7.9 exemplifica aquest tipus d’oració mitjançant una successió de dues 
enunciatives d’obvietat, Mira que és del jove i és prenyada del jove. Ambdues presenten 
un moviment ascendent-descendent molt pronunciat associat a les últimes síl·labes de 
l’enunciat seguit d’un to final baix. 

 

 
 Figura 7.9. Contorn entonatiu de l’oració declarativa d’obvietat Mira que és del jove, 

és prenyada del jove produïda per un parlant de l’Alguer. 
 

2. ORACIONS INTERROGATIVES 
 



  

2.1. INTERROGATIVES TOTALS 
 
En alguerès les interrogatives totals poden presentar tres estructures sintàctiques 

diferents, com en sard (Contini 1976, 1995): 
Tipus I. Interrogatives encapçalades per la partícula a si el verb va en forma simple i 

no hi ha anteposició del complement (i.e.: A vos estau muts?, Maria, a hi és?)15. 
Tipus II. Interrogatives amb inversió de l’auxiliar en les formes compostes o 

anteposició del complement (i.e.: Ma Maria, tornada és?, Escoltant sés?, Encara 
enrere meu sés?). 

Tipus III. Interrogatives que no presenten cap de les estructures anteriors (i.e.: Teniu 
taronja?). Aquest tercer tipus es troba, sobretot, a les preguntes amb negació (i.e.: No és 
que véns a menjar demà?, Ma encara no és vengut l’electricista?) o a les preguntes en 
què el parlant pressuposa que la resposta serà afirmativa (i.e.: Ma Maria és arribant?).  

Aquestes estructures sintàctiques poden presentar tres esquemes entonatius 
diferents:  

Tipus a. Un moviment tonal descendent alineat amb la síl·laba nuclear (l’última 
síl·laba tònica de l’enunciat) i amb la síl·laba pretònica realitzada en un to extraalt.  

 Tipus b. Un moviment ascendent-descendent que està alineat amb la primera 
síl·laba tònica de l’enunciat (que sol correspondre al verb o a l’element anteposat) i va 
seguit d’una línia tonal que es manté baixa fins al final de l’oració. 

Tipus c. Un moviment tonal també ascendent-descendent però alineat amb la síl·laba 
nuclear o última síl·laba tònica de l’enunciat.  

 

 
 

 

Tipus a Tipus b Tipus c 
Figura 7.10. Representacions esquemàtiques de l’entonació de les oracions 

interrogatives totals de l’alguerès. Cada un dels rectangles que integren cada figura 
representa una síl·laba. Els rectangles ombrejats indiquen les síl·labes tòniques. 

 
A continuació veurem quina relació hi ha entre els diferents tipus d’interrogatives 

totals, les estructures sintàctiques (tipus I, II i III) i els patrons entonatius (tipus a, b i c). 
 

2.1.1. INTERROGATIVES TOTALS INFORMATIVES 
 
Les interrogatives informatives, també anomenades neutres, es caracteritzen per 

demanar informació que no és compartida amb l’interlocutor i s’oposen a les 
interrogatives confirmatòries, en què el parlant té alguna pressuposició sobre quina serà 
la resposta. En alguerès, les interrogatives totals informatives poden presentar les 
estructures sintàctiques del tipus I, II i III (Secció 2.1). Per tant, tots tres tipus 
d’interrogatives informatives són, en general, neutres en alguerès en contraposició al 
que diu Remberger (2010) per al sard, la qual atribueix a les estructures del tipus I i II 
l’expectativa que la resposta serà afirmativa. En alguerès, l’entonació és, doncs, el que 
distingeix una interrogativa neutra d’una que no ho és. A les oracions interrogatives 
informatives de l’alguerès hi trobem, sobretot, el patró entonatiu del tipus a, és a dir, un 
                                                 
15 Segons Remberger (2010), la partícula a prové del llatí aut, la conjunció disjuntiva o (que 
s’oposaria a l’inclusiu vel i a la conjunció negativa nec). En origen, doncs, es tractaria d’un 
operador alternatiu exclusiu. 



  

accent descendent alineat amb la síl·laba nuclear amb la pretònica realitzada en un to 
extraalt i una cadència final descendent. La Figura 7.11 mostra aquest patró entonatiu 
(Bon dia, teniu taronges?). Com podem observar, es tracta d’una estructura sintàctica 
del tipus III amb un accent descendent associat a la síl·laba tònica de taronges. Noteu 
que la síl·laba pretònica de taronges es més alta que la síl·laba anterior. Aquest contorn 
entonatiu es pot trobar també en els dialectes balear, nord-occidental i en el subdialecte 
tarragoní (veg. Mapa 8.7). La síl·laba pretònica final realitzada en un to extraalt fa que 
les preguntes totals informatives siguin fàcilment diferenciables de les oracions 
declaratives neutres, en què el to de la síl·laba pretònica final és només alt. Dit amb 
altres paraules, si un parlant d’alguerès sent la paraula taronges sabrà si es tracta d’una 
pregunta o una afirmació segons l’altura de la síl·laba ta-. Si l’altura és extraalta, es 
tracta d’una pregunta; en canvi, si només és alta, es tracta d’una afirmació. 

 

 
 Figura 7.11. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Bon dia, 

teniu taronges? produïda per un parlant de l’Alguer. 
 

2.1.2. INTERROGATIVES CONFIRMATÒRIES 
 
En les interrogatives confirmatòries el parlant té una idea basada en creences o en 

evidència contextual sobre quina serà la resposta. En alguerès, sembla que la diferència 
entre interrogatives que demanen informació i interrogatives que demanen confirmació 
es marca amb una altura diferent de l’última síl·laba pretònica, com també passa en 
balear (veg. Capítol 4). Les dades extretes de les gravacions del corpus de diàleg Map 
Task de Prieto i Cabré (coords.) (2007-2012) confirmen aquesta hipòtesi. La Figura 7.12 
i la Figura 7.13 mostren dos contorns confirmatoris extrets de les gravacions de Map 
Task: La puc fer-la nova? (Figura 7.12) i Tenc de tornar a repetir? (Figura 7.13). 
Observeu que en aquestes preguntes l’altura de la síl·laba pretònica final de fer-la i de 
repitir no es realitza en un to extraalt sinó en un to simplement alt. Si comparem l’altura 
d’una interrogativa informativa amb una interrogativa confirmatòria realitzada per la 
mateixa parlant algueresa, comprovem que la diferència entre el to de la pretònica en la 
interrogativa informativa i el to de la pretònica en la interrogativa confirmatòria és de 
3,6 semitons. Aquesta diferència equival a la que hi ha entre el fa i el re en notació 
musical. L’estructura que trobem més sovint en aquest tipus d’interrogatives és la del 
tipus III, és a dir, ordre neutre de paraules i sense la presència de la partícula a. 

 



  

 
 Figura 7.12. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa confirmatòria La puc fer-la 

nova? produïda per una parlant de l’Alguer. 
 

 
 Figura 7.13. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa confirmatòria Tenc de tornar a 

repitir? produïda per una parlant de l’Alguer. 
 
2.1.3. INTERROGATIVES TOTALS IMPERATIVES 
 

Les interrogatives imperatives en alguerès solen presentar l’estructura sintàctica no 
marcada (tipus III i el patró entonatiu tipus b), és a dir, sobre un ordre (S)VO es realitza 
una pujada inicial amb un pic tonal alineat a la meitat de la síl·laba tònica del primer 
mot seguida d’un descens tonal. A partir d’aquest descens, la línia tonal es manté baixa 
fins al final de l’oració, en què, en alguns casos, puja lleugerament. 

Observem, doncs, que a la Figura 7.14, hi ha un primer pic alineat a la primera 
síl·laba tònica de l’enunciat (-leu), seguit d’un descens tonal que es manté baix fins al 
final.  

És interessant de destacar que en alguerès, com en la majoria de llengües 
romàniques, les interrogatives imperatives sovint usen el verb voler per marcar un 
imperatiu més cortès, però sense que tingui un significat relacionat amb la voluntat 
(p.e., Ma, vos voleu fermar per praier?). 

 



  

 
 Figura 7.14. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total imperativa Ma, vos voleu 

fermar per praier? produïda per una parlant de l’Alguer. 
 
En alguerès, les formes interrogatives amb intenció d’oferiment poden anar 

introduïdes per la partícula a (aquesta estructura es correspon amb el tipus I). En 
alguerès, aquesta partícula apareix de manera opcional en els oferiments. Així trobem: A 
véns amb mi que te convid calqui cosa?, A véns al bar mos bevem una cosa? però 
també Minyons, una caramel·la, la voleu? o Vols venir amb mi que anem a mos prendre 
calqui cosa? Els oferiments en alguerès presenten la mateixa entonació que trobàvem a 
les preguntes imperatives, és a dir, una pujada inicial amb un pic tonal ubicat a la meitat 
de la primera síl·laba tònica del mot, seguida d’un descens tonal. A partir d’aquest 
descens, la línia tonal es manté baixa fins al final de l’oració, en què, en alguns casos, 
puja lleugerament. Per tant, el que podem afirmar és que la partícula a no és obligatòria 
en els oferiments, però sí que ho és el patró entonatiu concret, que s’ha descrit com a 
característic de les preguntes imperatives. Ara bé, la diferència entre oferiments i 
preguntes imperatives rau en el tempo d’elocució, que en el cas de les preguntes 
imperatives és més accelerat. 

La Figura 7.15 mostra un exemple d’oferiment (Voleu una caramel·la?), que es 
caracteritza per un moviment ascendent-descendent alineat amb la síl·laba tònica del 
mot de voleu, seguit d’una línia tonal totalment planera amb una lleugera pujada final. 

 

  
 Figura 7.15. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total d’oferiment Voleu una 

caramel·la? produïda per una parlant de l’Alguer. 
 
 

2.1.4. INTERROGATIVES ECO 
 



  

Les preguntes eco són les anomenades també preguntes reiteratives perquè són 
repeticions del que s’ha dit abans i no demanen necessàriament una resposta. En 
alguerès, les interrogatives eco poden presentar dues estructures sintàctiques diferents 
(tipus II i tipus III) amb dos patrons entonatius diferents (el patró b o el c). Així, el tipus 
II es correspon amb el patró b, mentre que el tipus III es correspon amb el patró c. En 
els dos casos es tracta d’un accent ascendent-descendent, associat a la síl·laba nuclear 
del focus, ja sigui en la posició in situ (Figura 7.16, tipus C) o com a element anteposat 
(Figura 7.17, tipus B). Hi trobem també la presència de la conjunció ma. Aquest contorn 
aplicat sobre aquestes dues estructures sintàctiques no és específic de l’alguerès, sinó 
que el trobem sistemàticament en sard logudorès.  

 

 
 Figura 7.16. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco neutra Ma, és la una? 

produïda per una parlant de l’Alguer. 
 

 
 Figura 7.17. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco neutra Oh, me pareix que 

no he comprès bé, ma, la una és? produïda per una parlant de l’Alguer. 
 

2.1.5. INTERROGATIVES DE CONTRAEXPECTATIVA 
 
Quan el parlant produeix una interrogativa eco de contraexpectativa és perquè, tot i 

que assumia que una determinada proposició era certa, ara acaba d’inferir que és falsa i 
vol confirmar-ho repetint el que ha dit l’interlocutor. En alguerès aquest tipus 
d’interrogatives solen ser del tipus sintàctic III (Figura 7.18). El patró entonatiu és el 
mateix que ja havíem descrit per a les interrogatives informatives, és a dir, un patró 
descendent, amb una pretònica extraalta que s’exagera encara més en aquest tipus 
concret d’interrogatives. Aquest tipus d’interrogatives sovint van introduïdes per la 
partícula ma (però) i l’element lèxic de davero (de debò, que està relacionat amb la 
forma sarda de abberu i l’italià davvero), que demana confirmació. La Figura 7.18 



  

ofereix un exemple d’oració interrogativa de contraexpectativa (Ma de davero, Esteve, 
s’està candidant per síndic?). Es pot notar que l’oració està formada per tres unitats 
tonals que repeteixen el patró que s’acaba de descriure. Hi ha, per tant, tres davallades 
tonals, que es realitzen a la síl·laba tònica de l’últim mot de cada unitat tonal (és a dir, 
respectivament, davero, Esteve i síndic). Cal destacar que cada davallada és menys 
evident que l’anterior. La frase representada a la Figura 7.18 conté també els elements 
lèxics que acabem d’esmentar. 

 
Figura 7.18. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco de contraexpectativa Ma de 

davero, Esteve, s’està candidant per síndic? produïda per una parlant de l’Alguer. 
 
Les preguntes de contraexpectativa també poden no basar-se en el que ha dit 

l’interlocutor, sinó en informació que és present en el context discursiu. En alguerès 
aquest tipus d’interrogatives poden ser del tipus sintàctic II (Figura 7.19) o del tipus 
sintàctic III (Figura 7.20). Que siguin d’un o altre tipus pot dependre de la polaritat, és a 
dir, les preguntes afirmatives poden presentar inversió, mentre que les negatives es 
caracteritzen per l’ordre sintàctic neutre. El que sembla clar és que no trobem 
interrogatives de contraexpectativa del tipus I (encapçalades per la partícula a). En 
qualsevol cas, sempre trobem el mateix patró entonatiu de les interrogatives totals 
informatives, és a dir, una davallada tonal a la síl·laba accentuada i un to final baix (p.e. 
la frase de la Figura 7.11 Bon dia, teniu taronges?). La diferència entre una oració 
interrogativa total informativa i una interrogativa de contraexpectativa basada en 
informació contextual es vincula a l’ús d’elements lèxics que expressen sorpresa, com 
ara ma (veg. els apartats 2.2.2. i 2.2.3. d’aquest capítol), així com a l’ús d’un camp tonal 
més ampli.  

La Figura 7.19 (Joà! Ma fam tens?) i la Figura 7.20 (Tens encara fam?) 
exemplifiquen el mateix patró entonatiu però amb una sintaxi diferent: a la Figura 7.19 
hi tenim anteposició del complement, mentre que a la Figura 7.20 hi tenim un ordre 
neutre sense inversió de l’objecte directe. Tanmateix, les dues interrogatives es 
caracteritzen per presentar un accent tonal descendent alineat amb la síl·laba tònica de 
fam (Figures 7.19 i 7.20). Observem que també en els dos casos la síl·laba anterior a la 
síl·laba tònica final es realitza en un to extraalt.  

 



  

 
 Figura 7.19. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa de contraexpectativa Joà! 

Ma fam tens? produïda per una parlant de l’Alguer. 
 

 
Figura 7.20. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa de contraexpectativa Tens 

encara fam? produïda per un parlant de l’Alguer. 
 

2.2. INTERROGATIVES PARCIALS  
 

2.2.1. INTERROGATIVES PARCIALS INFORMATIVES  
 
Mitjançant una interrogativa parcial el parlant demana informació sobre la 

circumstància a la qual es refereix el mot interrogatiu (per exemple qui, cosa16, quan, 
com, etc.). En alguerès, el tret entonatiu més destacat de les interrogatives parcials 
neutres és el fet que l’accent tonal nuclear és descendent, prové d’una síl·laba pretònica 
clarament alta i va seguit d’un to final baix (patró que és compartit amb el valencià, veg. 
Capítol 3). La Figura 7.21 exemplifica una interrogativa d’aquest tipus en alguerès 
(Escolta, ma... cosa li portarives, tu, a aquella persona?). Tal com es pot notar, hi ha 
una baixada clara d’F0 entre la síl·laba pretònica i la tònica del mot portarives, que 
constitueix el nucli prosòdic de la frase. A continuació, hi ha un to de frontera baix al 
final del mot mateix, que conclou la unitat entonativa més important del contorn. A 
continuació cal destacar la presència de dues unitats entonatives (tu i a aquella persona) 
que, tal com sol passar amb els elements dislocats en alguerès, presenten una corba d’F0 
especialment planera. La Figura 7.22  mostra un exemple de corba planera (Esteve, qui 
ha portat, aqueix paquet?), en què el nucli és representat pel verb, que duu un accent 
tonal descendent i va seguit de la unitat entonativa aqueix paquet, la qual no presenta 
cap mena de moviment tonal significatiu. 

                                                 
16 La versió algueresa (i també italiana) del pronom interrogatiu què és cosa. 



  

 

 
Figura 7.21. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial informativa Escolta, 

ma... cosa li portarives, tu, a aquella persona? produïda per un parlant de l’Alguer. 
 

 
Figura 7.22. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial informativa Esteve, 

qui ha portat, aqueix paquet? produïda per un parlant de l’Alguer. 
 
2.2.2. INTERROGATIVES PARCIALS EXCLAMATIVES 

 
En alguerès, quan una pregunta parcial expressa sorpresa o incredulitat, es realitza 

entonativament com les preguntes parcials informatives, és a dir, el contorn comença alt 
i s’hi manté fins que arriba a l’inici de l’última síl·laba tònica de l’enunciat, moment en 
què la línia tonal experimenta una baixada. El to final és sempre baix. La connotació de 
sorpresa es vincula tant a una major amplitud del camp tonal, com a elements lèxics, 
com ara la conjunció ma inicial (que també s’empra en sard i en italià amb el significat 
de ‘però’ però amb un ús una mica diferent del que té en català) o exclamacions com 
mama mia (‘mare meva’, de l’italià). En alguerès la conjunció ma té més usos a banda 
dels que trobem a la resta de varietats dialectals per a la conjunció ‘però’. Així, pot ser 
un reforç (Ma dai, no te preocupegis!), pot expressar indignació o impaciència (Ma 
estau-vos muts!) i també sorpresa o incredulitat (Ma encara no és vengut, 
l’electricista?). 

La Figura 7.23 (Ma, assai moneda deu, a la fi, aqueix?) i la Figura 7.24 (Mama mia, 
i qui pot ésser, en aqueixa hora?) contenen dos exemples de preguntes parcials de 
sorpresa en alguerès. Ambdues figures il·lustren el contorn entonatiu típic de les 
preguntes parcials d’aquesta varietat, és a dir, un contorn que comença alt i s’hi manté 
fins a la davallada de la síl·laba deu (Figura 7.23) o la d’ésser (Figura 7.24). Els dos 
contorns presenten un element perifèric, a la fi aqueix en el cas de la Figura 7.23 i en 
aqueixa hora a la Figura 7.24. La diferència entre un exemple i l’altre rau en l’ús 



  

d’elements lèxics diferents per expressar sorpresa. Així, al primer exemple trobem la 
conjunció ma mentre que al segon hi tenim la interjecció mama mia. 

 

 
Figura 7.23. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exclamativa Ma, assai 

moneda deu, a la fi, aqueix? produïda per un parlant de l’Alguer. 
 

 
Figura 7.24. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exclamativa Mama mia, 

qui pot ésser, en aqueixa hora? produïda per una parlant de l’Alguer. 
 

2.2.3. INTERROGATIVES PARCIALS IMPERATIVES  
 
Una pregunta parcial pot tenir la funció pragmàtica d’una ordre. En aquest cas, 

també, l’alguerès empra el mateix patró melòdic de les interrogatives parcials 
informatives, és a dir, una davallada a la síl·laba tònica de l’últim mot accentuat i un to 
final baix. La diferent connotació es vehicula a través d’elements lèxics, com ara la 
partícula exclamativa ma inicial, que també s’empra en sard i en italià amb el significat 
de ‘però’ i amb els usos que vèiem a l’apartat anterior (Secció 2.2.2.). 

Les Figures 7.25 i 7.26 contenen exemples de preguntes parcials imperatives. Al 
gràfic de la Figura 7.25 (amb l’oració Ma, quan me’l fas, aquest treball?) es poden 
veure clarament tant la davallada tonal a la síl·laba fas com el to baix al final del mateix 
mot, abans de l’element perifèric aquest treball. Cal remarcar també l’ús de la partícula 
exclamativa inicial ma. La frase representada a la Figura 7.26 (Francé, ma cosa raio 
vols?) també presenta la partícula ma i una davallada tonal realitzada durant l’últim mot 
que conté la síl·laba nuclear. 

 



  

 
Figura 7.25. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial imperativa Ma, quan 

me’l fas, aquest treball? produïda per una parlant de l’Alguer. 
 

 
Figura 7.26. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial imperativa Francé, ma 

cosa raio vols? produïda per un parlant de l’Alguer. 
 

2.2.4. INTERROGATIVES PARCIALS EXHORTATIVES  
 
L’objectiu principal de les oracions interrogatives exhortatives és el de persuadir 

l’interlocutor perquè faci alguna cosa concreta. Aquest tipus d’interrogatives solen 
presentar la conjunció ma, tot i que no de manera obligatòria, i es caracteritzen per un to 
ascendent-descendent amb el pic alineat a la meitat de la síl·laba nuclear seguit d’un to 
final baix, tal com mostra l’oració Ma i per cosa no veniu? de la Figura 7.27. Aquest 
patró és bastant característic de les interrogatives parcials exhortatives. Recordem que 
en la resta d’interrogatives parcials trobàvem de manera sistemàtica el patró 
caracteritzat per una melodia descendent durant l’última síl·laba tònica de l’enunciat, 
seguida d’un to final també descendent. 

 



  

 
Figura 7.27. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exhortativa Ma i per 

cosa no veniu? produïda per una parlant de l’Alguer. 
 

3. ORACIONS IMPERATIVES 
 
La modalitat imperativa comprèn tant les ordres com els precs. Mitjançant aquesta 

modalitat el parlant pretén incidir sobre les actuacions del seu interlocutor. Segons la 
força o l’èmfasi amb què s’emeti l’enunciat, la producció pot ser percebuda com un 
suggeriment, un prec o una ordre sense condicions. 

 
3.1. ORDRES 

 
En alguerès, l’esquema melòdic de les oracions imperatives és similar al de les 

oracions declaratives neutres, és a dir, es caracteritza per una pujada tonal durant la 
primera síl·laba tònica de l’enunciat i una baixada durant l’última síl·laba tònica de 
l’enunciat. La diferència entre una declarativa neutra i una ordre és, per tant, 
morfològica, perquè a les ordres s’utilitza el mode imperatiu o una perifrasi d’obligació, 
però també d’índole fonètica, amb diferències relacionades amb la velocitat de parla, la 
intensitat, la qualitat de veu, etc. 

La Figura 7.28 exemplifica aquest patró melòdic amb la frase Maria, torna endrere, 
que en allà hi són màquines que passen, és perillós. El contorn mostra un accent tonal 
ascendent amb el pic al final del primer mot de l’oració principal, torna, i la baixada 
tonal a la síl·laba tònica del mot endrere, que s’acaba amb un to baix. A continuació 
apareix una seqüència amb excursions tonals poc significatives per acabar amb el 
mateix patró que trobàvem al començament sobre les síl·labes tòniques d’és i de 
perillós. 

 

 



  

Figura 7.28. Contorn entonatiu de l’ordre Maria, torna endrere, que en allà hi són 
màquines que passen, és perillós produïda per un parlant de l’Alguer. 

 
3.2. PRECS  

 
El propòsit del parlant en emetre un prec és el de fer una sol·licitud amb amabilitat. 

Un prec es diferencia d’una ordre en el fet que no té un caràcter taxatiu. 
En alguerès, l’esquema entonatiu d’un prec, com en el cas de les ordres, no es 

diferencia de l’esquema de les declaratives. De fet, els precs també estan caracteritzats 
per una sèrie d’accents ascendents amb el pic al final de la síl·laba tònica; l’últim accent 
de la frase, per contra, és descendent i va seguit d’un to final baix. La connotació de 
prec es vehicula a través de la presència d’elements lèxics, com ara les partícules 
exhortatives dai (‘va, apa!’, que també s’utilitza en italià i sard) i aió (‘va, apa!’, 
d’origen sard) tal com es pot notar a la Figura 7.29. És important destacar que el matís 
d’urgència s’aconsegueix, en aquest exemple concret de la Figura 7.29, amb un 
increment del ritme de parla. En canvi, el matís de súplica, que també trobem en els 
precs produïts per altres parlants algueresos (les dades dels quals apareixen a Prieto i 
Cabré coords. 2007-2012), es caracteritza per un alentiment del ritme de parla i un 
augment important de la durada de les síl·labes tòniques finals. 

 

 
Figura 7.29. Contorn entonatiu del prec Aió dai, deixa perdre, dai, un altre moment les 

fas, aqueixes coses, aió, vine amb mi produïda per una parlant de l’Alguer. 
 

4. VOCATIUS 
 
Un dels esquemes més comuns a les llengües romàniques a l’hora de caracteritzar 

els vocatius és l’entonació cantada o chant, que es caracteritza per una pujada a la 
síl·laba tònica, seguida d’un to mitjà final sostingut. Aquest contorn també s’ha 
documentat en alguerès (Figura 7.30). Ara bé, també és cert que podem trobar patrons 
entonatius diferents depenent de factors com el grau d’insistència de la crida, el grau de 
cortesia, etc. (Prieto i Cabré coords. 2007-2012 per al català; Sichel-Bazin et al. 2010 
per a l’occità). 

 



  

 
Figura 7.30. Contorn entonatiu del vocatiu Maria! produït per una parlant de l’Alguer. 

 
En alguerès i també en altres llengües romàniques com el sard, el cors o les varietats 

d’italià parlades al sud, els vocatius es poden caracteritzar no només per una entonació 
específica, sinó també per un procés de truncament. La funció del truncament és la de 
marcar el vocatiu, no pas la de marcar el grau d’insistència del vocatiu, ja que pot 
aparèixer tant en el vocatiu menys insistent com en el més insistent. En alguerès, aquest 
fenomen també té lloc en els imperatius i implica l’elisió de tot el material fònic que 
apareix a la dreta de la vocal tònica. Es tracta d’un procés morfològic que no segueix 
cap patró sil·làbic ni pel que fa a la seqüència que es manté ni a la que s’elideix. Per 
tant, el vocatiu truncat pot tenir una llargada diferent segons la posició que ocupa la 
síl·laba tònica respecte a l’inici del mot, com per exemple Ma (de Màrio), Teré17 (de 
Teresa), Caterí (de Caterina) o Salvatorà (de Salvatoràngelo).  

Com sabem, una síl·laba oberta com Ma (de Màrio) és massa breu per poder formar 
un mot independent des del punt de vista prosòdic. Així, s’ha acceptat com una 
tendència universal que un mot lèxic, no un mot funcional, ha de contenir mínimament 
un peu mètric, és a dir, dues síl·labes lleugeres o bé una síl·laba pesant, les quals es 
corresponen amb dues síl·labes obertes o amb una síl·laba travada respectivament en 
llengües com el català que no tenen diferències de quantitat vocàlica. La conclusió dels 
treballs de Cabré i Vanrell (Cabré i Vanrell 2011, Vanrell i Cabré 2011), és que 
l’entonació vocativa força un allargament dels truncats monosil·làbics que compensa la 
brevetat de la síl·laba oberta produïda pel procés de truncament. Per tant, formes com 
Fa (de Fàbio) o La (de Laura) que només contenen una síl·laba oberta i, per tant, 
transgredeixen les condicions de minimitat lèxica, experimenten un allargament 
compensatori per efecte de l’entonació vocativa. Concretament, la llargada de la vocal 
per exemple de la síl·laba Fa- (de Fàbio) del mot apocopat duplica la de la forma sense 
apocopar (188 ms vs. 95 ms18). 

En relació a l’entonació dels vocatius en alguerès, cal distingir entre si el vocatiu es 
produeix en la primera o en la segona crida. Considerem que la segona crida sempre és 
més emfàtica i insistent que la primera i això té un efecte evident en l’entonació. A la 
primera crida, trobem un predomini important d’accents tonals descendents (sobretot en 
mots truncats) alineats amb la síl·laba que conté l’accent lèxic del mot (Figura 7.31).  

 

                                                 
17 Per a la transcripció ortogràfica dels vocatius truncats en alguerès s’han seguit les normes 
generals de l’ortografia catalana. 
18 Aquestes durades són durades relatives amb relació a la durada total del contorn i, per tant, 
tenint en compte la velocitat de parla. 



  

 
Figura 7.31. Contorn entonatiu del vocatiu Marí! produït per una parlant de l’Alguer. 

 
En els vocatius truncats de segona crida és habitual que l’accent tonal sigui 

ascendent-descendent, amb el pic realitzat al mig de la síl·laba i alineat amb la primera 
síl·laba del mot (Figura 7.32), com ja va fer notar Kuen (1932). Segons les dades de 
Cabré i Vanrell, aquest patró emfàtic només es pot produir en una base bisil·làbica o 
truncada màximament bisil·làbica, és a dir, no trobarem aquest contorn emfàtic en una 
base com Maria, perquè té tres síl·labes, però sí sobre Anna; ni tampoc sobre Salvatorà 
(de Salvatoràngelo) perquè tot i ser una forma truncada no és bisil·làbica. En canvi, sí 
que podem trobar aquest contorn emfàtic en truncats com Fa (de Fabio) i La (de Laura) 
o Francé (de Francesco) i Marí (de Maria). 

 

 
Figura 7.32. Contorn entonatiu del vocatiu Mari!! produït per una parlant de l’Alguer. 

 
El vocatiu alguerès, per tant, es defineix sobre la base de dos requeriments: el 

truncament i l’entonació. L’entonació, a més, també té la funció d’indicar si es tracta 
d’un vocatiu més o menys emfàtic. L’èmfasi en els vocatius també es pot marcar 
lèxicament mitjançant la partícula o (Figura 7.33) que pot precedir una base sencera (o 
Maria) o truncada (o Francé), però en aquest cas l’accent tonal és sempre descendent i 
alineat amb la síl·laba tònica del mot. És a dir, l’èmfasi només es pot marcar o bé amb 
l’entonació o bé amb la partícula o, però mai de les dues maneres alhora. Es tracta, per 
tant, de dos mecanismes excloents. L’ús de la partícula o com a marcador d’èmfasi és 
habitual també en balear (veg. Capítol 4). 

Com ja hem vist a la Figura 7.30, els vocatius poden presentar l’entonació cantada o 
chant, també en el cas de vocatius d’insistència. Ara bé, aquest contorn s’aplica sempre 
sobre una base no truncada i sense la presència de la partícula o. Aleshores, l’èmfasi es 
marca amb la intensitat i una major amplitud del camp tonal. 

 



  

 
Figura 7.33. Contorn entonatiu del vocatiu o Maria!! produït per una parlant de 

l’Alguer. 
 

5. CONCLUSIONS 
 
L’alguerès presenta unes característiques lèxico-sintàctiques i prosòdiques que 

l’acosten a altres varietats del català, sobretot els anomenats dialectes conservadors com 
el balear, el nord-occidental o el tarragoní.  

Una de les característiques sintàctiques que criden més l’atenció per la profusió i el 
contrast respecte a les altres varietats del català és l’anteposició de constituents. Així 
hem vist que s’utilitza aquesta estratègia sintàctica per marcar una interrogativa 
orientada (no neutra) p.e. La una és? com en mallorquí o menorquí s’anteposen 
complements en oracions exclamatives com Fam tenc! 

Un altre tret comú entre l’alguerès i el balear, aquesta vegada de caràcter lèxic, és 
l’ús de la partícula o per marcar que es tracta d’un vocatiu més emfàtic. Així, en 
aquestes dues varietats, podem trobar vocatius com O Maria! que intensifiquen el valor 
del vocatiu i solen aparèixer després que ja s’hagi cridat la persona una o dues vegades. 
 Una característica prosòdica que agrupa l’alguerès amb el balear i el tarragoní és l’ús 
del patró descendent amb una síl·laba pretònica realitzada en un to extraalt per a les 
preguntes totals informatives. Això vol dir que la pregunta Teniu mandarines? (com a 
pregunta neutra, sense saber si el propietari de la botiga en sol tenir o no) es realitza en 
totes aquestes varietats amb un accent tonal descendent durant la síl·laba tònica de 
mandarines i amb la síl·laba pretònica final en un to molt més alt que el to de l’inici del 
contorn. Aquesta diferència en l'altura del to associat a la síl·laba pretònica final permet 
distingir la pregunta total informativa de la pregunta confirmatòria en alguerès, balear i 
tarragoní. En alguerès l’oposició entre un to extraalt i un to simplement alt també 
diferencia les preguntes totals informatives de les declaratives. 

L’alguerès també presenta molts punts de contacte amb el sard i amb varietats de 
l’italià meridional. Les interrogatives encapçalades per la partícula a, les interrogatives 
amb inversió o les interrogatives amb sintaxi del tipus (S)VO que trobem en les 
interrogatives totals de l’alguerès, així com els patrons que poden adoptar aquestes 
estructures sintàctiques són presents a tot el sard19 (Jones 1993, Remberger 2010). Una 
altra característica comuna entre l’alguerès i el sard és que el to que indica continuació 
del discurs no és alt sinó que es tracta d’un to mitjà (Vanrell et al. 2013). Tant el sard 
com algunes varietats meridionals de l’italià comparteixen amb l’alguerès el fet de 

                                                 
19 Les interrogatives absolutes introduïdes amb la partícula a són menys habituals en sard 
campidanès. 



  

vehicular determinats matisos com la insistència, el dubte, l’exhortació mitjançant 
marcadors modals (Schubiger 1980, Barker 2005) com ara aió, dai, ma, de davero, etc. 
Finalment, les llengües parlades a la Itàlia centromeridional (alguerès, varietats de la 
Itàlia meridional com el salentí i el sard) tenen en comú el procés d’apòcope que trobem 
en els vocatius (Vanrell i Cabré 2011). En canvi, només el sard i l’alguerès 
comparteixen el fet de poder alinear un accent tonal ascendent-descendent amb la 
primera síl·laba del nom en els vocatius com a marcador d’insistència. 



  

8. VARIACIÓ DIALECTAL 
 

 
Aquest capítol conté un conjunt de mapes dialectals que resumeixen els resultats 

trobats per als tipus de frase principals en totes les poblacions enquestades. Les 17 
seccions que inclou corresponen als tipus de enunciats següents: oracions declaratives 
informatives, enumeracions, declaratives amb focalització contrastiva, declaratives 
dubitatives, declaratives d’obvietat, interrogatives totals informatives, interrogatives 
confirmatòries, interrogatives eco, interrogatives de contraexpectativa, interrogatives 
parcials informatives, interrogatives parcials exclamatives, interrogatives parcials 
imperatives, interrogatives parcials exhortatives, ordres, precs i vocatius. Cadascuna de 
les seccions conté una explicació del tipus d’enunciat, la situació que es presentava a 
l’enquestat, un comentari i una anàlisi dels tipus de patrons entonatius trobats, així com 
un mapa que en mostra la distribució geogràfica. A cada mapa apareix una llegenda 
amb les representacions estilitzades de les configuracions nuclears diferenciades per 
colors. Aquestes representacions estilitzades estan formades per dos rectangles. Al 
primer, de color més fosc, s’hi representa el moviment de la freqüència fonamental dins 
de la síl·laba tònica. Al segon, més clar, apareix el moviment tonal a la síl·laba o 
síl·labes posttòniques finals. D’altra banda, s’ha intentat fer correspondre els colors amb 
uns determinats tipus de contorn. El lector pot trobar els mapes lingüístics interactius 
d’aquest capítol i pot escoltar-ne els exemples en l’apartat de Resultats de l’Atles 
interactiu de l’entonació del català (Prieto i Cabré coords. 2007-2012). Recordem que 
les 70 poblacions enquestades que apareixen en tots els mapes són representatives del 
parlar de la comarca o zona dialectal corresponent. 

 
8.1. ORACIONS DECLARATIVES INFORMATIVES 
 

El propòsit del parlant en les oracions declaratives informatives és purament 
informatiu i la seva posició respecte al contingut del missatge és d’imparcialitat. En 
l’enquesta de situacions hi ha recollits dos tipus d’oracions declaratives informatives. El 
primer tipus de declarativa correspon a una frase d’un sol mot (Mandarines) i el segon, 
a una frase més complexa (La Maria menja mandarines). La forma d’obtenir aquest 
tipus d’enunciats va ser la següent. Per al primer tipus, l’entrevistador preguntava a 
l’enquestat si preferia peres o mandarines. 

 
— ENTREVISTADOR: Digues si prefereixes peres o mandarines. 
— POSSIBLE RESPOSTA: Mandarines. 

 
Per al segon tipus, es presentava a l’enquestat un dibuix que representava una noia 

(La Maria) menjant mandarines i se li demanava que descrivís el que feia la Maria.  
 

— ENTREVISTADOR: Digues què fa la Maria. 
— POSSIBLE RESPOSTA: La Maria menja mandarines. 

 
Un dels trets entonatius més característics d’aquest tipus d’oracions és la baixada 

del to al final de l’oració, que és la que confereix el sentit de finalitat a l’oració. La 
Figura 8.1 mostra un exemple de declarativa informativa en català nord-occidental amb 
una frase d’un sol mot Mandarines. Com podem veure, el moviment tonal ascendent 
s’associa amb la síl·laba accentuada i el descendent amb la posttònica. Aquest contorn 
és general a gairebé tot el domini lingüístic llevat de l’alguerès i el català septentrional. 



  

En aquests dos dialectes el moviment sobre la síl·laba tònica és descendent en lloc 
d’ascendent. La Figura 8.2 conté un exemple de contorn tonal descendent pronunciat 
per una parlant de català septentrional.  
  

 
Figura 8.1. Contorn entonatiu de l’oració declarativa Mandarines produïda per una 

parlant de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre, català nord-occidental). 

 
Figura 8.2. Contorn entonatiu de l’oració declarativa Bananes produïda per una parlant 

de Saorra (Conflent, català septentrional). 
 

El Mapa 8.1 mostra els resultats del patró declaratiu d’un únic mot, Mandarines. Tal 
com s’ha mencionat, pràcticament tot el domini lingüístic català presenta un patró 
ascendent-descendent (en groc). En aquest contorn, exemplificat a la Figura 8.1, el to 
puja a la síl·laba tònica i davalla a la posttònica. La Figura 8.2 mostra el contorn 
descendent que parteix d’una síl·laba pretònica alta (en color vermell al mapa) que s’ha 
documentat a les zones de la Catalunya Nord i de l’Alguer. 

 
El Mapa 8.2 mostra que 63 de les 70 localitats enquestades (en rosa al mapa) 

presenten el mateix tipus de patró entonatiu per a les oracions declaratives de més d’una 
unitat tonal (La Maria menja mandarines). Es tracta d’un contorn que té un to alt a les 
primeres dues síl·labes tòniques i continua baixant fins arribar a la part nuclear del 
contorn, que és descendent, com s’exemplifica a la Figura 8.3. Les zones del català 
septentrional i de l’alguerès (en vermell al mapa) es caracteritzen per mostrar una 
davallada molt més forta en la part nuclear, com s’exemplifica a la Figura 8.4.  

A més d’aquest dos patrons majoritaris, a cinc poblacions s’ha enregistrat un 
contorn acabat en un to mitjà en lloc d’un to baix (en marró al mapa). Aquest contorn, 
que expressa un cert grau d’obvietat, s’ha obtingut perquè la situació que es presentava 
als informants era una tasca molt senzilla i la resposta era força evident. En tres 
poblacions més (en groc al mapa) s’ha enregistrat un patró caracteritzat per una pujada a 



  

la síl·laba tònica nuclear (-ri - de mandarines) i, a continuació, una davallada que arriba 
fins al final de l’enunciat. Aquest patró no no es pot considerar una variant dialectal, 
sinó que representa l’expressió emfàtica d’aquesta oració. 

En resum, encara que s’observen diferències de grau en el pendent del moviment 
descendent final en algunes varietats dialectals (el septentrional i l’alguerès), cal 
remarcar l’homogeneïtat d’aquest contorn en gairebé tot el domini lingüístic català. 
 

Figura 8.3. Contorn entonatiu de l’oració declarativa La Maria minja mandarines 
produïda per una parlant de Balaguer (Noguera, català nord-occidental). 

 

 
Figura 8.4. Contorn entonatiu de l’oració declarativa La Maria menja una banana 

produïda per una parlant de Forques (Rosselló, català septentrional). 
 
8.2. ENUMERACIONS 
 

Una enumeració és una seqüència de mots o de grups de mots units mitjançant 
alguna forma de coordinació. La situació emprada per a obtenir les enumeracions 
contingudes a la base de dades és la següent: 
 

— ENTREVISTADOR: Digues els dies de la setmana. 
— POSSIBLE RESPOSTA: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i 

diumenge. 
 

Els resultats de l’enquesta mostren dos tipus de contorns. El primer tipus es troba 
pràcticament a tot el domini lingüístic (en lila al Mapa 8.3) i es caracteritza per un 
moviment tonal ascendent associat a la síl·laba tònica de cada element de l’enumeració, 
seguit d’una pujada tonal que arriba fins al final de cada grup prosòdic. L’element final 
de la sèrie presenta un to baix a la síl·laba tònica seguit d’una cua final descendent. 



  

El segon patró és típic només de l’alguerès (en blau al Mapa 8.3) i és compartit amb 
el sard. A l’Alguer, de fet, les enumeracions també presenten una pujada del to 
associada a la síl·laba tònica de cada element de l’enumeració. Però a continuació el to 
baixa fins a un nivell mitjà al final del mot. L’element conclusiu de la sèrie presenta un 
to descendent a la síl·laba tònica i al final del mot. 

La Figura 8.5 il·lustra el primer patró esmentat, produït per una informant de català 
central. La Figura 8.6 exemplifica el segon patró a través d’ un enunciat produït per un 
informant alguerès. 
 

 
Figura 8.5. Contorn entonatiu de l’enumeració Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, 
divendres, dissabte i diumenge produïda per una parlant de Girona (Gironès, català 

central). 
 

 
Figura 8.6. Contorn entonatiu de l’enumeració Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, 

divendres, dissabte i diumenge produïda per un parlant de l’Alguer (alguerès). 
 

El Mapa 8.3 mostra la distribució geogràfica dels dos patrons entonatius anteriors. El 
patró majoritari, que és present a bona part del domini lingüístic català, està indicat en 
lila. El patró alguerès, per contra, està representat en blau. 

Cal remarcar que aquests dos patrons no caracteritzen només les enumeracions 
declaratives, sinó també les interrogatives disjuntives totals, les parcials i les 
interrogatives eco. 
 
8.3. ORACIONS DECLARATIVES AMB FOCALITZACIÓ CONTRASTIVA 
 

Una part de la informació continguda en una oració declarativa pot ser més rellevant 
que la resta. Aquesta part, que s’anomena focus o rema, aporta informació nova i ocupa 
una posició prominent en l’oració. Quan el focus introdueix una oposició entre diverses 



  

opcions alternatives, diem que es tracta d’un focus contrastiu. La situació utilitzada per 
a recollir oracions amb focalització contrastiva és la següent, en què l’element 
‘taronges’ contrasta amb ‘llimones’: 
 

—  ENTREVISTADOR: Entres a una botiga on hi ha una venedora que és una mica 
sorda. No t’ha sentit bé, perquè després de dir-li que et posi un parell de 
taronges, et pregunta si són llimones el que vols. Digues-li que no, que tu vols 
taronges. 

— POSSIBLE RESPOSTA: No! TARONGES, vull! 
 

En català, l’ordre informatiu habitual de l’oració sol ser el tema seguit del rema; per 
tant, el focus sol aparèixer en posició final i rep l’accent nuclear. Tanmateix, és possible 
alterar l’ordre canònic dels elements de la frase rematitzant el focus, és a dir, col·locant-
lo en un lloc més prominent a la perifèria esquerra de la frase. Aquesta estratègia 
sintàctica és particularment freqüent en el cas d’una focalització contrastiva. El focus 
també es pot posar en relleu mitjançant una frase clivellada o pseudoclivellada o, fins i 
tot, ser l’únic constituent d’una oració el·líptica. Sigui quina sigui la sintaxi de l’oració, 
el contorn entonatiu associat a l’element focalitzat és el mateix segons el dialecte. Les 
Figures 8.7 i 8.8 mostren els dos patrons principals que es poden trobar en català. El 
primer exemple (Figura 8.7) és un enunciat amb anteposició del focus produït per una 
parlant de català nord-occidental (No, TARONGES vull). El contorn entonatiu associat a 
l’element focalitzat TARONGES és ascendent-descendent, és a dir, la síl·laba tònica rep un 
accent nuclear de tipus ascendent, el moviment tonal final del grup prosòdic és 
descendent i la part postfocal de l’oració es realitza en un nivell tonal més baix. A banda 
d’això, no és rar que l’element focalitzat presenti un accent secundari alt o ascendent 
precedint aquesta configuració nuclear. Convé remarcar que aquest contorn és el mateix 
que el de les oracions declaratives amb un sol mot prosòdic, però amb el camp tonal 
més ampli.  

El segon exemple (Figura 8.8) és un cas de focus in situ produït per un parlant de 
català septentrional. El verb presenta un accent tonal ascendent. El focus TARONGES 
constitueix una unitat tonal independent que es marca mitjançant un accent inicial 
ascendent associat a la primera síl·laba; després, la síl·laba tònica es realitza amb un 
accent nuclear descendent des d’un pic a la síl·laba tònica i el to de frontera és baix. 
Com en l’altre exemple, el camp tonal és comprimit i baix a la part postfocal de 
l’oració. 
 

 
Figura 8.7. Contorn entonatiu de l’oració declarativa amb anteposició del constituent 
amb focus contrastiu. No! TARONGES, vull! produïda per una parlant de Lleida (Segrià, 

català nord-occidental). 



  

 

 
Figura 8.8. Contorn entonatiu de l’oració declarativa amb focus contrastiu in situ Vull 
TARONGES, madama! produïda per un parlant d’Òpol (Rosselló, català septentrional). 

 
El Mapa 8.4 cartografia els resultats de la frase declarativa amb focalització 

contrastiva TARONGES, vull! S’hi observa que, com en el cas de les oracions 
declaratives neutres, el focus contrastiu s’expressa mitjançant el mateix contorn 
entonatiu a la major part del domini lingüístic: un accent nuclear ascendent seguit d’un 
moviment descendent tal com mostra la Figura 8.7 (en groc al mapa). Se’n separen els 
dialectes septentrional i alguerès, en què l’accent nuclear és descendent des d’un pic a la 
síl·laba tònica, sovint precedit per un accent inicial en septentrional tal com mostra la 
Figura 8.8 (en marró al mapa).  
 
8.4. ORACIONS DECLARATIVES DUBITATIVES 
 

Amb una oració declarativa dubitativa, el parlant manifesta incertesa sobre la 
proposició que expressa. El sentit de dubte es vehicula a través de l’ús d’adverbis (com 
ara potser, probablement), de verbs que expressen possibilitat (com deure), d’un 
alentiment de velocitat de parla, d’un timbre de veu més xiuxiuejat i també mitjançant 
l’entonació. La situació emprada per a obtenir aquest tipus d’enunciats és la següent: 
  

— ENTREVISTADOR: Un amic teu t’encarrega de comprar un regal per a algú que 
no coneixes gaire i et fa por de no triar-lo bé. Digues-li que potser no li 
agradarà el que li puguis comprar. 

— POSSIBLE RESPOSTA: Potser no li agradarà... 
 

Els resultats de les enquestes mostren que tots els dialectes catalans poden utilitzar 
el mateix patró entonatiu, caracteritzat per una pujada del to associada a l’última síl·laba 
tònica de l’enunciat, seguida per una baixada fins a un nivell mitjà del to del parlant (en 
color taronja al mapa). La Figura 8.9 il·lustra aquest patró amb una frase pronunciada 
per una informant de català central.  
 



  

 
Figura 8.9. Contorn entonatiu de l’oració declarativa dubitativa És que potser no li 

agradarà produïda per una parlant de Reus (Baix Camp, català central). 
 

El Mapa 8.5 mostra la distribució geogràfica del patró que s’ha descrit (indicat en 
taronja al mapa). A banda d’aquest patró general, a Andorra, Balaguer, Cervera, les 
Borges Blanques, l’Ametlla de Mar, Tortosa i Sant Carles de la Ràpita s’ha documentat 
un altre contorn que es caracteritza per un to baix associat a la síl·laba nuclear i un 
moviment ascendent-descendent a les síl·labes posttòniques (en marró al mapa), trobat 
també en la focalització contrastiva insistent i que no cal considerar com a variant 
dialectal.  
 
8.5. ORACIONS DECLARATIVES D’OBVIETAT 
 

Les oracions declaratives amb matís d’obvietat expressen la creença que allò que 
està dient el parlant és un fet evident que l’interlocutor hauria de conèixer. Aquestes 
frases apareixen molt sovint encapçalades per marcadors lèxics d’obvietat com ara “sí, 
dona..” o “sí, home..”. En l’enquesta de situacions, les oracions amb matís d’obvietat 
s’han obtingut mitjançant el següent context discursiu: 
 

— ENTREVISTADOR: Ets amb una amiga i li expliques que la Maria, una amiga 
comuna, està embarassada. Ella et pregunta de qui està embarassada. Tu 
t’estranyes molt que no ho sàpiga, perquè tothom sap que és del seu company, 
en Jaume. Què li dius? 

— POSSIBLE RESPOSTA: Sí, dona, d’en Jaume! 
 

El gràfic de la Figura 8.10 mostra un exemple del contorn entonatiu més freqüent a 
tot el domini lingüístic per a l’enunciat amb matís d’obvietat, produït per una parlant de 
Girona (català central). La síl·laba tònica final de l’enunciat es pronuncia amb un to 
ascendent. Després d’aquest to ascendent, es produeix una inflexió complexa 
descendent-ascendent final que s’alinea amb la síl·laba (o síl·labes) posttòniques. En 
aquest contorn, el to complex final és el tret entonatiu que confereix el sentit d’obvietat 
a la frase, i és més alt com més emfàtic és el sentit d’obvietat. 
 



  

 
Figura 8.10. Contorn entonatiu de l’oració declarativa d’obvietat D’en Jaume! produïda 

per una parlant de Girona (català central).  
 

Aquest contorn s’utilitza a gairebé tot el domini lingüístic, llevat de l’alguerès i el català 
septentrional. En aquests dos dialectes el moviment sobre la síl·laba tònica és 
descendent en lloc d’ascendent. A les síl·labes àtones finals el to es manté en un nivell 
més aviat baix. La Figura 8.11 conté un exemple de contorn tonal descendent pronunciat 
per una parlant de català septentrional. 
 

 
Figura 8.11. Contorn entonatiu de l’oració declarativa d’obvietat Mes sí, és el Jordi! 

produïda per una parlant dels Angles (Capcir, català septentrional).  
 

El Mapa 8.6 cartografia els resultats geolingüístics obtinguts per a la frase 
declarativa d’obvietat Sí, home, d’en Jaume! Tal com passava amb el patró melòdic 
declaratiu, la major part del domini lingüístic català comparteix un patró general per a 
expressar l’obvietat, exemplificat en la Figura 8.10 (en taronja al mapa). Per altra banda, 
en nou poblacions aïllades (en marró clar al mapa: la Bisbal d’Empordà, la Seu 
d’Urgell, Tremp, Cervera, l’Ametlla de Mar, Gandesa, Vall-de-roures, Ciutadella i es 
Migjorn Gran) s’ha documentat un tipus de contorn entonatiu que també expressa 
obvietat i que es caracteritza per tenir un to nuclear baix seguit d’un moviment 
ascendent-descendent. Es tracta d’un contorn d’obvietat però amb un matís més 
categòric. Aquesta realització no es pot considerar una diferència dialectal, sinó que és 
atribuïble a una variació entonativa possible dins del mateix dialecte i que l’enquestat 
selecciona a l’hora de respondre la situació. En canvi, sí que considerem un tret dialectal 
distintiu el fet que el català septentrional i l’alguerès hagin emprat de forma sistemàtica 
el contorn ascendent-descendent exemplificat a la Figura 8.11 (en marró fosc al mapa). 
És interessant de remarcar el fet que aquests dos dialectes fan servir un contorn 
entonatiu diferent del general que utilitzen també per a expressar el focus contrastiu.  



  

 
8.6. ORACIONS INTERROGATIVES TOTALS INFORMATIVES 
 

Les oracions interrogatives totals informatives són les que s’utilitzen per a demanar 
informació. Les interrogatives són el tipus d’oració en el qual trobem més variació 
entonativa. La situació emprada per a obtenir aquest tipus d’enunciat és la següent: 

  
— ENTREVISTADOR: Entres a una botiga on no havies entrat mai i demanes si 

tenen mandarines. 
— POSSIBLE RESPOSTA: Teniu mandarines? 

 
Tal com ocorre en moltes llengües, l’expressió dels enunciats interrogatius es fa 

mitjançant una combinació de recursos gramaticals i recursos prosòdics, com el canvi 
d’ordre de constituents, la presència de la partícula que, l’entonació, etc. (veg. la secció 
2.1.1. dels diferents capítols). Des del punt de vista prosòdic, els dialectes catalans 
mostren dos grans tipus de patrons entonatius, l’ascendent i el descendent. Els gràfics de 
les Figures 8.12 i 8.13 exemplifiquen aquests tipus de patrons amb exemples de dos 
dialectes diferents. La Figura 8.12 mostra el patró descendent amb un exemple de 
l’alguerès. El català de l’Alguer presenta una entonació que també trobem a bona part 
del català nord-occidental i el català de les illes Balears: un moviment sostingut alt a la 
part prenuclear, seguit d’una configuració nuclear formada per un moviment tonal 
descendent associat a la síl·laba nuclear seguit d’un to baix associat a la síl·laba (o 
síl·labes) posttòniques. Per altra banda, el contorn de la Figura 8.13, produït per una 
parlant de valencià, mostra el patró ascendent que es caracteritza per una configuració 
nuclear formada per un to baix associat a la síl·laba nuclear, seguit d’un moviment 
ascendent molt pronunciat associat a les síl·labes posttòniques.  

 

 
Figura 8.12. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Teniu 

taronja? produïda per una parlant de l’Alguer (alguerès). 
 



  

 
Figura 8.13. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total informativa Tenen 

mandarines? produïda per una parlant de Dénia (Marina Alta, valencià). 
 

El Mapa 8.7 mostra els resultats de la distribució dialectal dels patrons entonatius de 
la pregunta informativa en les 70 localitats enquestades. El mapa mostra dos tipus 
principals de patrons: a) el patró descendent (en color vermell al mapa) i b) el patró 
ascendent (en verd al mapa). Cal fer notar que també hi ha variació dialectal en la forma 
en què es realitzen els patrons entonatius descendents i ascendents, que es comenten en 
els capítols corresponents. Per exemple, en el català de Mallorca trobem una entonació 
descendent associada a la síl·laba nuclear, però, a més, és característic d’aquest dialecte 
que la síl·laba pretònica es realitzi en un to extraalt. Malgrat aquestes diferències en la 
realització fonètica del contorn, el mapa exemplifica de forma ben clara la gran partició 
dialectal entre les varietats que fan prevalentment la interrogativa informativa amb el 
patró descendent (català nord-occidental, balear, alguerès i part del central) i les que la 
fan predominantment amb un patró ascendent (català septentrional, central i valencià).  

Al mapa apareixen també dos patrons minoritaris. El primer (en marró al mapa) 
apareix en menorquí i es caracteritza per una baixada tonal a la síl·laba tònica i una 
pujada a les posttòniques. A Saorra (català septentrional) s’ha trobat un patró ascendent 
en el qual la pujada tonal comença a la síl·laba nuclear i arriba fins al final de l’enunciat. 
 
8.7. ORACIONS INTERROGATIVES CONFIRMATÒRIES 
 

Les interrogatives confirmatòries s’utilitzen quan el parlant té alguna pressuposició 
o hipòtesi sobre la resposta. Per obtenir oracions interrogatives de tipus confirmatori, es 
va partir de la següent situació: 

 
— ENTREVISTADOR: Truques per telèfon a casa d’una companya que es diu 

Maria i no hi és. Més tard hi tornes a trucar. Demana als seus pares si ja hi és. 
— POSSIBLE RESPOSTA: (Que) ja hi és, la Maria? 

 
En aquesta situació, el parlant té un cert coneixement sobre quina serà la resposta, és 

a dir, fa un moment la Maria no hi era, però ara espera que ja hi serà. Els dos patrons 
entonatius que s’obtenen majoritàriament per a les preguntes confirmatòries són 
similars als que es troben per a les preguntes informatives (Mapa 8.7), però amb una 
distribució geogràfica diferent. En general, el patró descendent és més freqüent en el 
mapa de les interrogatives confirmatòries que en el de les interrogatives informatives. 
Ara bé, tant el català septentrional com el valencià mantenen la tendència a tenir 
interrogatives ascendents, mentre que en alguerès i en balear hi ha un predomini clar de 
les interrogatives descendents tant confirmatòries com informatives.  



  

La Figura 8.14 mostra un exemple d’interrogativa confirmatòria descendent. 
L’element en posició de focus (Que ja hi és) conté una baixada tonal entre la síl·laba 
pretònica i la tònica. El darrer grup prosòdic de l’oració (la Maria) mostra la mateixa 
configuració, amb un reducció significativa del camp tonal. 

 

Figura 8.14. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa confirmatòria Que ja hi és, la 
Maria? produïda per una parlant de Tremp (Pallars Jussà, català nord-occidental). 
 
En el cas del mallorquí, hi ha una diferència entre el patró descendent de les 

interrogatives informatives i el de les interrogatives confirmatòries. En les preguntes 
confirmatòries l’altura de la síl·laba pretònica final no es realitza en un to extraalt sinó 
simplement en un to alt. Aquesta mateixa diferència d’altura de la síl·laba pretònica 
final es troba també en alguerès i en les altres varietats de balear. 

La Figura 8.15 mostra un exemple de patró ascendent, produït per una parlant de 
valencià (Ha arribat Maria?) on s’observa que la síl·laba nuclear -ri - és baixa i, a 
continuació, el to puja fins al final de l’enunciat. 

 

 
Figura 8.15. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa confirmatòria Ha arribat 

Maria? produïda per una parlant de Muro d’Alcoi (Comptat, valencià). 
 

El Mapa 8.8 cartografia els resultats obtinguts per a la pregunta confirmatòria (Que) 
ja hi és, la Maria? El vermell indica el contorn descendent exemplificat a la Figura 
8.14, mentre que el verd indica el patró ascendent exemplificat a la Figura 8.15. Hi 
figuren també dos patrons minoritaris que només apareixen en català septentrional. El 
primer, documentat als Angles (en marró al mapa), està caracteritzat per una síl·laba 
nuclear baixa seguida d’un moviment ascendent-descendent. El segon, que apareix a 
Saorra i Òpol (en blau al mapa), consisteix en una pujada que comença a la síl·laba 
nuclear i arriba fins al final de l’enunciat. Finalment, en menorquí hi apareix també una 



  

variant del patró descendent (en marró al mapa) que es caracteritza per una baixada 
tonal a la síl·laba tònica seguida d’un ascens tonal a les posttòniques. 

 
8.8. ORACIONS INTERROGATIVES TOTALS IMPERATIVES 
 

El propòsit del parlant en emetre oracions interrogatives totals imperatives és donar 
una ordre o fer una petició, tot fent una pregunta. Per a obtenir aquests enunciats es va 
emprar la situació comunicativa següent: 
 

— ENTREVISTADOR: Els teus nebots fan molt soroll i no et deixen escoltar la 
televisió. Els demanes si callaran. 

— POSSIBLE RESPOSTA: (Que) callareu? 
 

Els patrons entonatius obtinguts són molt similars als que es troben per a les 
interrogatives confirmatòries (Mapa 8.8), la qual cosa pot estar relacionada amb al fet 
que el parlant no està tan interessat en la informació continguda en la resposta del seu 
interlocutor, sinó en l’acció que vol que realitzi.  

Els patrons majoritaris són l’ascendent i el descendent. El patró ascendent està 
format per un accent tonal baix seguit d’un moviment final ascendent (en verd clar al 
mapa). A la zona del valencià septentrional apareix una variant d’aquest patró que es 
caracteritza per una pujada tonal final que comença a l’inici de la síl·laba nuclear (en 
blau al mapa). En valencià apareix de forma ocasional (a Elx i a Sagunt) un patró 
complex format per un moviment de pujada a la síl·laba nuclear, seguit d’un moviment 
descendent-ascendent a les síl·labes posttòniques finals (en verd fosc al mapa).  

El patró descendent està format per un accent nuclear descendent seguit d’un 
moviment tonal final també descendent (en vermell al mapa). En menorquí s’ha trobat 
una variant subdialectal caracteritzada per una cua final ascendent (en marró fosc al 
mapa). 

Cal afegir que no va ser possible aconseguir espontàniament enunciats interrogatius 
de tipus imperatiu en català septentrional, només es van recollir imperatius de tipus 
declaratiu (p.e. Calleu!), que segueixen un patró ascendent-descendent (veg. Mapa 
8.18).  

Les Figures 8.16 i 8.17 mostren dos dels enunciats trobats per a la pregunta 
imperativa (Que) callareu? El patró descendent (en vermell al mapa) està representat 
amb una frase produïda per una parlant de català nord-occidental (Figura 8.16). El patró 
ascendent, (en verd clar al mapa) està exemplificat amb un contorn produït per una 
parlant de català central (Figura 8.17). 
 

 



  

Figura 8.16. Contorn entonatiu de l'oració interrogativa total imperativa Que callareu? 
produïda per una parlant de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre, català nord-occidental). 

 
Figura 8.17. Contorn entonatiu de l'oració interrogativa total imperativa Callareu? 

produïda una parlant de Santa Coloma de Farners (Selva, català central). 
 

El Mapa 8.9 mostra els resultats obtinguts per a les interrogatives totals imperatives 
del tipus (Que) callareu? Com en el cas de les interrogatives informatives i 
confirmatòries (Mapa 8.7 i Mapa 8.8), queden ben definides dues zones geogràfiques 
segons el contorn utilitzat. El català nord-occidental, el balear i l’alguerès utilitzen 
patrons descendents i la resta de dialectes utilitzen patrons ascendents. 

 
8.9. ORACIONS INTERROGATIVES ECO 
 

Les oracions interrogatives eco (també anomenades reiteratives) tenen un referent 
explícit en el discurs, són les oracions en les quals el parlant torna a preguntar alguna 
cosa que s’ha mencionat prèviament en l’acte comunicatiu. En aquest tipus de 
preguntes, el parlant demana confirmació del que acaba de sentir perquè no ho ha entès 
bé o no ho ha sentit bé. 

La situació emprada per obtenir aquest tipus d’oració va ser la següent: 
  

— ENTREVISTADOR: Et diuen l’hora, però no ho has acabat d’entendre. Et penses 
que t’han dit la una. Torna a demanar si és la una. 

— POSSIBLE RESPOSTA: És la una? 
 

Les Figures 8.18, 8.19 i 8.20 mostren els tres tipus més freqüents de patrons de les 
oracions interrogatives eco. La Figura 8.18 mostra un exemple del patró descendent 
produït per una parlant de balear. Aquest patró (en vermell al mapa) s’usa en el català 
de les illes Balears (excepte Eivissa i Formentera) i es caracteritza per un moviment 
descendent associat a la darrera síl·laba tònica, seguit d’una cua també descendent. Per 
altra banda, el contorn de la Figura 8.19, produït per una parlant de català central, 
exemplifica el patró ascendent (en verd clar al mapa) i es caracteritza per la presència 
d’un to baix associat a la darrera síl·laba tònica, seguit d’un moviment final ascendent. 
Aquest exemple presenta l’entonació més freqüent que trobem també en català central, 
en català nord-occidental, en valencià i en català septentrional. Finalment, s’ha trobat un 
altre tipus de patró ascendent (Figura 8.20), produït per una parlant de català nord-
occidental, caracteritzat per un moviment ascendent des de l’inici de la darrera síl·laba 
tònica fins al final de l’enunciat (en blau al mapa). Aquest contorn apareix sobretot a la 
zona del valencià septentrional i del tortosí. L’alguerès, utilitza un patró caracteritzat per 
una baixada tonal que comença cap a la meitat de la síl·laba tònica (en marró al mapa). 



  

Alguns informants han emprat un patró ascendent-descendent (en groc al mapa), que no 
representa cap variant dialectal. Ocasionalment, apareix un patró complex a Eivissa, 
format per un moviment de pujada a la síl·laba nuclear, seguit d’un moviment 
descendent-ascendent a les síl·labes posttòniques finals (en verd fosc al mapa). 
Finalment, cal remarcar que l’alguerès presenta un patró descendent de tipus diferent, en 
què el moviment descendent es realitza a partir de la síl·laba nuclear (en marró al mapa). 

 

 
Figura 8.18. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco Que són la una? produïda 

per una parlant d’es Migjorn Gran (Menorca, balear). 
 

 
 Figura 8.19. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco M’has dit la una? 

produïda per una parlant de Vic (Osona, català central) 
 

 
Figura 8.20. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa eco M’has dit que és la una? 

produïda per una parlant de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre, català nord-occidental). 
 



  

El Mapa 8.10 mostra que els patrons bàsics de les oracions interrogatives eco 
coincideixen amb els patrons descrits per a les oracions interrogatives totals 
informatives i de contraexpectativa (Mapa 8.7 i Mapa 8.11). Tanmateix, en aquest cas, 
només el català de les illes Balears i de l’Alguer presenten patrons descendents (en 
vermell i en marró, respectivament). La resta de territori lingüístic fa servir patrons 
ascendents. El català septentrional, el central, el nord-occidental i el valencià es 
caracteritzen per un patró format per una síl·laba nuclear baixa i una pujada a les 
síl·labes posttòniques (en verd clar al mapa), mentre que a la zona de transició entre 
català nord-occidental i valencià la pujada tonal comença a l’inici de la síl·laba nuclear 
(en blau al mapa). 

 
8.10. ORACIONS INTERROGATIVES DE CONTRAEXPECTATIVA 
 

Les oracions interrogatives de contraexpectativa s’utilitzen quan el parlant ha vist 
alterades les seves expectatives. En aquest tipus d’oracions, el parlant no cerca 
informació, sinó que vol expressar incredulitat davant d’una cosa que no s’esperava. Si 
el parlant repeteix alguna cosa perquè li sorprèn el que acaba de sentir o de veure, 
parlem de preguntes eco de contraexpectativa.  

La situació emprada per obtenir aquest tipus d’oració va ser la següent: 
  

— ENTREVISTADOR: Et diuen que un company teu, en Jaume, es presenta per a 
alcalde. No t’ho acabes de creure i ho tornes a preguntar. 

— POSSIBLE RESPOSTA: En Jaume, es presenta per a alcalde? 
 

El Mapa 8.11 mostra la distribució dialectal dels contorns de les interrogatives eco 
de contraexpectativa. En aquest tipus d’enunciat trobem els mateixos patrons que en les 
interrogatives eco, i amb una distribució molt similar (Mapa 8.10). En aquest cas, però, 
el camp tonal dels enunciats és molt més ampli. 

La Figura 8.21 presenta el patró descendent amb un exemple de balear. Aquest 
patró, format per un moviment descendent associat a la síl·laba tònica final seguit d’una 
cua també baixa, es documenta en alguerès, en català de les illes Balears i també en 
alguns punts d’enquesta del català nord-occidental (en vermell al mapa).  

 

 
Figura 8.21. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa de contraexpectativa En Joan, 

es presenta per batle? produïda per una parlant de Maó (Menorca, balear). 
 

El contorn de la Figura 8.22, produït per una parlant de català central, exemplifica el 
patró ascendent, que es caracteritza per la presència d’un to baix associat a la síl·laba 



  

tònica, seguit d’un moviment final ascendent (en verd al mapa). Aquesta entonació s’ha 
documentat també en català nord-occidental, en valencià i en català septentrional.  

 

 
Figura 8.22. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa de contraexpectativa El Jaume, 

es presenta per a alcalde? produïda per una parlant de Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès, català central). 

 
L’exemple de la Figura 8.23, produït per una parlant de català nord-occidental, mostra 
una variant dialectal del patró ascendent caracteritzada per un moviment ascendent que 
comença ja a la darrera síl·laba tònica (en blau al mapa). Aquest contorn apareix en 
zones del tortosí, el valencià central i el valencià septentrional. Cal afegir que alguns 
informants han emprat un patró ascendent-descendent (en groc al mapa), que no 
representa cap variant dialectal. 
 

 
Figura 8.23. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa de contraexpectativa Jaume, es 
presenta per a alcalde? produïda per una parlant de Sant Carles de la Ràpita (Montsià, 

català nord-occidental). 
 

Resumint, els patrons ascendents són generals a la major part del domini lingüístic, 
llevat en el català de les illes Balears (excepte les Pitiüses) i de l’Alguer, on predomina 
els patró descendent (en vermell al mapa). Pel que fa als patrons ascendents, es nota una 
diferència dialectal entre les zones on la pujada tonal es realitza a les síl·labes 
posttòniques (en verd al mapa) i aquelles on la pujada comença ja a la síl·laba nuclear 
(en blau al mapa).  
 

 A més de les interrogatives de contraexpectativa amb reiteració d’elements (o 
preguntes eco), l’enquesta inclou una altra situació amb la qual es van obtenir oracions 
interrogatives totals de contraexpectativa sense cap element repetit.  



  

 
— ENTREVISTADOR: Acabes de dinar amb un amic i veus que s’atura davant 

d’una pastisseria. Pregunta-li (tot estranyat perquè acabeu de dinar) si té gana. 
— POSSIBLE RESPOSTA: (Encara) tens gana? 

 
La diferència més òbvia entre aquestes interrogatives i les de contraexpectativa del 

mapa anterior (veg. Mapa 8.11) rau en el fet que aquestes no repeteixen cap element 
expressat en el discurs. És a dir, no són de tipus reiteratiu, no són preguntes eco. 

Les Figures 8.24 i 8.25 exemplifiquen els dos tipus de patrons més freqüents de les 
oracions interrogatives de sorpresa. La distribució dialectal d’aquest tipus específic 
d’interrogatives de contraexpectativa es mostra al Mapa 8.12. La Figura 8.24 mostra el 
patró descendent (en vermell al mapa) amb un enunciat d’una informant de català nord-
occidental. Aquest patró s’ha documentat en el català de l’Alguer, en català central, en 
català septentrional, en català nord-occidental i en el català de les illes Balears, i es 
caracteritza per un moviment descendent associat a la darrera síl·laba tònica seguit 
d’una cua també descendent alineada amb les síl·labes posttòniques.  

Per altra banda, el contorn de la Figura 8.25, produït per una parlant de valencià, 
exemplifica el patró ascendent, que es caracteritza per la presència d’un to baix associat 
a la síl·laba tònica seguit d’un moviment final ascendent (en verd al mapa). Aquesta 
entonació també apareix en català central, valencià i català septentrional. A la zona del 
tortosí i a una part de Menorca apareix una variant del patró ascendent, caracteritzada 
pel fet que la pujada tonal comença a l’inici de la síl·laba tònica (en blau al mapa; veg. 
també Mapes 8.9, 8.10 i 8.11). 

En zones perifèriques del domini lingüístic apareixen altres patrons entonatius 
minoritaris. L’esquema ascendent-descendent (en groc al mapa) ha estat utilitzat per 
alguns informants de la Franja d’Aragó, mentre que alguns informants de la zona del 
català septentrional han optat per un patró caracteritzat per una síl·laba nuclear baixa 
seguida d’un moviment ascendent-descendent (en marró clar al mapa). 

Els resultats de les enquestes mostren que la distribució dels patrons bàsics de les 
oracions interrogatives de contraexpectativa coincideixen aproximadament amb els 
patrons descrits per a les oracions interrogatives totals informatives. La diferència entre 
els dos tipus d’interrogatives rau en l’augment del camp tonal en un o més punts del 
contorn entonatiu. Una excepció important al paral·lelisme entre les interrogatives 
informatives i les de contraexpectativa és la del dialecte nord-occidental, que expressa la 
sorpresa sobretot amb un patró ascendent en lloc del patró descendent utilitzat en les 
interrogatives informatives. L’altra excepció són els parlars de la zona del tortosí que, 
tot i presentar patrons ascendents a tots dos tipus d’oracions, les diferencien pel punt on 
comença la pujada tonal final: mentre a les interrogatives informatives la pujada es 
realitza a les síl·labes posttòniques finals, a les interrogatives de contraexpectativa 
comença ja a la síl·laba nuclear. 
 



  

 
Figura 8.24. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total de contraexpectativa Que 

encara tens gana? produïda per una parlant de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre, català 
nord-occidental). 

 

 
Figura 8.25. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa total de contraexpectativa Tens 

fam? produïda per una parlant de Sagunt (Camp de Morvedre, valencià). 
 

El Mapa 8.12 mostra que la distribució geogràfica dels patrons de les interrogatives 
de contraexpectativa coincideix, a grans trets, amb els de les interrogatives informatives 
(Mapa 8.7). Hi ha una gran partició dialectal entre els dialectes que fan la interrogativa 
de sorpresa descendent, que són part del català nord-occidental, el balear, l’alguerès, i 
també alguns pobles del català central i del septentrional (en vermell al mapa), i els que 
la fan predominantment ascendent, és a dir, part del català septentrional, part del català 
central i del nord-occidental i el valencià (en verd al mapa). La zona blava del mapa 
correspon bàsicament al tortosí, que presenta una variant del patró ascendent 
caracteritzada per una pujada tonal que comença a la síl·laba nuclear. 
 
8.11. ORACIONS INTERROGATIVES PARCIALS INFORMATIVES 
 

En les oracions interrogatives parcials el parlant demana una informació concreta 
representada en un mot interrogatiu. La situació emprada per a obtenir la versió neutra 
d’aquest tipus d’oracions va ser la següent: 
  

— ENTREVISTADOR: Has de viatjar a París i vols comprar un regal a una persona 
que no coneixes gaire i amb qui vols quedar bé. Vols que un amic teu 
t’aconselli i li demanes què li duria. 

— POSSIBLE RESPOSTA: Què li portaries? 
 



  

Des del punt de vista lèxic, les interrogatives parcials presenten un mot interrogatiu en 
la posició inicial (com ara qui, què, on etc.), que indica la part d’informació que el 
parlant demana. Des del punt de vista sintàctic, la característica més destacada 
d’aquestes interrogatives és el que s’anomena moviment de l’interrogatiu (en anglès, 
wh- movement). La presència del mot interrogatiu al principi de la frase s’acompanya 
amb un canvi de l’ordre canònic de la resta d’elements: mentre en una frase declarativa 
neutra l’ordre és SVO, com a La Maria menja mandarines, en una frase interrogativa 
parcial el mot interrogatiu encapçala l’oració i el subjecte apareix dislocat en posició 
final (Què menja, la Maria?), amb el subjecte dislocat en posició final. Una altra 
estructura sintàctica força freqüent en els cas de les interrogatives parcials és la de les 
oracions clivellades, que focalitzen un element fent-lo aparèixer davant d’una oració de 
relatiu, com per exemple On és que vas? o Qui és que l’ha llogada? 

S’han documentat bàsicament dos patrons entonatius per a les interrogatives 
parcials. El Mapa 8.13 mostra la distribució geogràfica d’aquests patrons, el primer dels 
quals es correspon amb una davallada tonal a la darrera síl·laba tònica seguida d’un to 
final baix (en vermell al mapa). El segon contorn, en canvi, es correspon amb un to alt a 
la darrera síl·laba tònica seguit d’un to final baix (en groc clar al mapa). Tots dos 
contorns tenen una part prenuclear pronunciada en un to alt sostingut. El primer apareix 
localitzat a l’Alguer i al País Valencià. A la resta de la part continental del domini 
lingüístic, hi predomina el contorn amb la darrera síl·laba tònica alta. A les i Balears, hi 
trobem el segon dels contorns que s’han descrit (Eivissa i Formentera, Menorca i part de 
Mallorca) juntament amb una variació del primer, localitzada a Mallorca, que també 
presenta una davallada del to durant la darrera síl·laba tònica però acaba amb una pujada 
final (en marró fosc al mapa). Aquest darrer contorn no implica un canvi de significat 
bàsic però sí que incorpora un matís de cortesia.  

La Figura 8.26 il·lustra el contorn descendent produït per una parlant de valencià i la 
Figura 8.27 un exemple del contorn amb la darrera síl·laba tònica alta i final baix, 
produït per una parlant de català central. Com es pot observar, la diferència entre un 
contorn i l’altre rau en el to associat a la síl·laba nuclear, la darrera síl·laba de l’enunciat, 
que en el primer cas es tracta d’un to descendent, mentre que en el segon es tracta d’un 
to alt. Ambdós patrons comparteixen, però, el fet de tenir una part prenuclear alta i un to 
de frontera final baix. 
 

 
Figura 8.26. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial informativa Què li 

portaries? produïda per una parlant de Dénia (Marina Alta, valencià). 
 



  

 
Figura 8.27. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial informativa Què li 

portaries? produïda per una parlant de Santa Coloma de Farners (Selva, català central). 
 

La Figura 8.28 mostra un exemple del contorn descendent però amb el to final 
ascendent, produït per una parlant de balear. Observem que la diferència principal amb 
el contorn de la Figura 8.26 és el to final. El to associat a la síl·laba tònica també és 
descendent però, en canvi, el moviment final és ascendent. 

 

 
Figura 8.28. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial informativa Què li 

duries? produïda per una parlant de Pollença (Mallorca, balear). 
 

El Mapa 8.13 cartografia els contorns de les oracions interrogatives parcials 
informatives. Essencialment, el domini lingüístic està dividit en dues àrees principals. 
La primera (en groc al mapa) inclou les zones on les preguntes parcials es caracteritzen 
per una síl·laba nuclear alta seguida d’una davallada: el català septentrional, el lleidatà, 
part del tortosí i el balear (part del mallorquí presenta la variant cortesa del mateix patró, 
en marró fosc al mapa). La segona zona, que inclou l’Alguer i el País Valencià, 
caracteritza les interrogatives parcials informatives per una baixada tonal a la síl·laba 
nuclear, seguida d’un to de frontera final baix. També es van documentar dos contorns 
més, que no representen variants dialectals. El primer es caracteritza per un to baix a la 
síl·laba nuclear, seguit d’una continuació de la davallada (en rosa al mapa) i el segon 
presenta una síl·laba nuclear baixa i, a continuació, un moviment ascendent-descendent 
(en marró clar al mapa). 
 
8.12. ORACIONS INTERROGATIVES PARCIALS EXCLAMATIVES 
 

Les interrogatives parcials exclamatives expressen sorpresa o incredulitat davant la 
informació que el parlant acaba de sentir.  



  

La situació emprada per obtenir aquest tipus de frase va ser la següent: 
  

— ENTREVISTADOR: Un amic teu et conta d’un conegut que devia molts diners al 
banc i encara demanava més préstecs. Pregunta quants diners va acabar 
devent. 

— POSSIBLE RESPOSTA: Quants diners acabarà devent? 
 

Les Figures 8.29 i 8.30 mostren els dos tipus de patrons principals documentats, 
patrons que coincideixen amb els de les interrogatives parcials neutres. La Figura 8.29 
exemplifica el patró descendent amb la síl·laba nuclear alta, produït per una parlant de 
català nord-occidental. Aquest patró, com mostra el Mapa 8.14, es troba en bona part 
del domini lingüístic català, tret del valencià central i meridional, i conté una part 
prenuclear sovint sense accents tonals seguit d’ un moviment tonal ascendent associat a 
la darrera síl·laba tònica i d’una cua descendent (en groc al mapa). El contorn de la 
Figura 8.30, produït per una parlant de valencià, exemplifica el patró descendent 
caracteritzat per la presència d’una part prenuclear alta, seguida d’un moviment tonal 
descendent associat a la darrera síl·laba tònica i d’un to baix final. Gairebé en tot el 
dialecte valencià (en vermell al mapa) comparteix aquesta entonació.  

 

 
Figura 8.29. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exclamativa I quants 

diners va acabar devent? produïda per una parlant de Lleida (Segrià, català nord-
occidental). 

 

 
Figura 8.30. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exclamativa Molts 

diners va acabar devent? produïda per una parlant de la Nucia (Marina Baixa, 
valencià). 

 



  

Com podem observar al Mapa 8.14, el domini lingüístic resulta dividit en dues àrees 
principals. En una, les interrogatives parcials exclamatives presenten una baixada tonal 
a la síl·laba nuclear (en vermell al mapa), mentre que a l’altra, la més gran, la síl·laba 
nuclear és alta i la baixada té lloc a les síl·labes posttòniques finals. La distribució 
geogràfica d’aquests dos patrons coincideix en bona part amb la que s’observa a les 
interrogatives parcials informatives (Mapa 8.13), llevat de dues excepcions. La primera 
és l’alguerès, que utilitza un patró semblant al del català central i nord-occidental, 
format per una síl·laba nuclear alta seguida d’una davallada tonal. L’altra excepció és el 
valencià central i septentrional, que utilitza un patró descendent a les interrogatives 
parcials informatives, mentre que a les exclamatives prefereix el mateix patró del català 
central i nord-occidental (en groc al Mapes 8.13 i 8.14).  

 També es van recollir dos contorns minoritaris més. L’un es caracteritza per una 
davallada tonal a la síl·laba nuclear, seguida d’un ascens a les síl·labes posttòniques 
finals (en marró fosc al mapa). L’altre presenta una síl·laba nuclear baixa i, a 
continuació, un moviment ascendent-descendent (en marró clar al mapa). 
 
8.13. ORACIONS INTERROGATIVES PARCIALS IMPERATIVES 

 
En una oració interrogativa parcial imperativa, el parlant pretén incidir sobre les 

accions del seu interlocutor. Per obtenir interrogatives parcials de tipus imperatiu es va 
emprar la situació següent: 
 

— ENTREVISTADOR: Algú t’estira la camisa dues vegades i quan et gires no veus 
ningú. Finalment, a la tercera, veus que és un conegut molt xerrador i molt 
pesat que sempre t’empipa i quan et troba no et deixa estar. Pregunta-li què 
vol. 

— POSSIBLE RESPOSTA: Què vols? 
 

Aquest tipus d’interrogatives utilitzen dos patrons entonatius majoritaris. La Figura 
8.31 mostra un exemple del patró descendent, caracteritzat per començar en un registre 
alt del parlant i anar baixant fins a l’última síl·laba tònica de l’enunciat, moment a partir 
del qual la línia tonal es manté baixa fins al final del contorn. El Mapa 8.15 presenta 
l’àrea d’ús d’aquest contorn descendent de color rosa. La Figura 8.32 mostra un 
exemple del segon partó (en groc al mapa), caracteritzat per una síl·laba nuclear alta 
seguida d’una davallada tonal. 

 
Figura 8.31. Contorn entonatiu de l'oració interrogativa parcial imperativa Què vols? 

produïda per una parlant de Santa Eulària des Riu (Eivissa, balear). 
 



  

 
Figura 8.32. Contorn entonatiu de l'oració interrogativa parcial imperativa Què vols? 

per una parlant de Dénia (Marina Alta, valencià).  
 

A més d’aquests dos patrons majoritaris, se’n troben tres més amb una difusió 
geogràfica menor. L’alguerès és l’únic dialecte en què les interrogatives parcials 
imperatives es caracteritzen per una baixada tonal dràstica a la síl·laba nuclear (en 
vermell al mapa). Alguns punts d’enquesta del mallorquí presenten una variant del patró 
descendent, caracteritzada per una síl·laba nuclear baixa seguida d’un ascens tonal a les 
síl·labes posttòniques (en marró fosc la mapa). Ocasionalment s’ha trobat un altre patró 
format per una pujada a la síl·laba nuclear, seguida d’un moviment descendent-
ascendent final (en taronja al mapa). Finalment, informants de diferents dialectes han 
produït interrogatives parcials imperatives caracteritzades per una síl·laba nuclear baixa 
seguida d’un moviment ascendent-descendent. Aquest últim patró (en marró clar al 
mapa) no és característic de cap variant dialectal en concret, sinó que conté un matís 
afegit d’exhortació (veg. també Mapa 8.16). 

 El Mapa 8.15 mostra l’extensió geogràfica dels tres contorns bàsics de les 
interrogatives parcials imperatives. La zona més extensa (en rosa al mapa) presenta un 
patró en què el to baixa de manera uniforme des d’un començament alt fins al final de 
l’oració. La segona zona (en groc al mapa) inclou dues àrees geogràficament allunyades 
(la Catalunya del Nord i la part meridional del País Valencià) i realitza les interrogatives 
parcials imperatives amb una síl·laba nuclear alta seguida d’una davallada tonal. La 
zona de l’alguerès caracteritza aquestes oracions amb una davallada tonal marcada a la 
síl·laba nuclear d’aquest tipus d’oracions (en vermell al mapa). 
 
8.14. ORACIONS INTERROGATIVES PARCIALS EXHORTATIVES 
 

Els parlants poden utilitzar interrogatives parcials amb la intenció de persuadir 
l’interlocutor. La situació emprada per a obtenir una interrogativa parcial exhortativa va 
ser la següent: 
 

— ENTREVISTADOR: Tens moltes ganes que uns amics teus vinguin a sopar a 
casa teva. Mig suplicant (perquè ja t’han dit que no poden venir) els preguntes 
per què no vénen. 

— POSSIBLE RESPOSTA: Per què no veniu? 
 
Aquesta situació ha produït dos tipus de patrons entonatius en gairebé tots els 

dialectes. El primer, que s’exemplifica a la Figura 8.33, presenta un to alt o ascendent 
durant la síl·laba nuclear seguit d’un moviment final descendent. Aquest patró s’ha 



  

documentat també en les interrogatives parcials informatives, exclamatives i 
imperatives.  

El segon patró, exemplificat a la Figura 8.34, es caracteritza per un to baix durant la 
síl·laba nuclear seguit d’un moviment ascendent-descendent, contorn que també 
caracteritza els precs. En aquests casos el parlant fa valdre la força il·locutiva per 
damunt de la modalitat oracional. Així, com que el parlant vol convèncer uns amics 
seus d’anar a sopar més que no pas saber la raó per la qual no hi volen anar, utilitza 
l’entonació que caracteritza l’exhortació. Aquesta melodia va acompanyada d’una 
velocitat de parla lenta i una tendència a l’allargament de l’última síl·laba tònica de 
l’enunciat.  
 

  
Figura 8.33. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exhortativa I per què no 

veniu? produïda per una parlant de Dénia (Marina Alta, valencià). 
 

 
 
Figura 8.34. Contorn entonatiu de l’oració interrogativa parcial exhortativa Per què no 

veniu? produïda per una parlant de Santa Eulària des Riu (Eivissa, balear). 
 

El Mapa 8.16 cartografia els resultats obtinguts per a les interrogatives parcials 
exhortatives. Com podem observar, els dos contorns esmentats es troben en diferents 
parts del domini lingüístic. Això vol dir que no es tracta d’una diferència dialectal sinó 
que són dues possibilitats diferents que poden coexistir en el mateix dialecte. Com s’ha 
dit anteriorment, el patró amb la cua final ascendent-descendent és el que transmet el 
sentit més específic d’un prec (veg. també Mapa 8.18). En mallorquí també s’ha 
documentat un contorn minoritari que es caracteritza per una davallada tonal a la síl·laba 
nuclear, seguida d’un ascens a les síl·labes posttòniques finals (en marró fosc al mapa) 
(vg. també els Mapes  8.13, 8.14 i  8.15). Cal afegir que no va ser possible aconseguir 
espontàniament enunciats interrogatius de tipus imperatiu en la varietat d’Arles, on es 



  

van recollir només oracions interrogatives absolutes (p.e. Voleu pas venir?), que 
segueixen un patró ascendent (veg. Mapa 8.7).  

 
8.15. ORDRES 
 

El propòsit del parlant en una oració imperativa és la d’imposar la seva voluntat a 
l’interlocutor. Els enunciats van ser obtinguts mitjançant el context següent: 
 

— ENTREVISTADOR: Ets al parc amb la teva neboda, la Maria, que corre i 
s’allunya. Tu pateixes perquè per l’avinguda que hi ha a la vora del parc hi 
passen molts cotxes. Digues-li que vingui. 

— POSSIBLE RESPOSTA: Vine! 
 
En aquesta situació, si bé van ser prou generalitzades les frases amb un sol mot (p.e., 
Vine!), en algunes poblacions se’n van obtenir de dos mots (p.e., Vine aquí!). Pel que fa 
a les frases amb un únic mot, es van recollir dos patrons entonatius, tots dos formats per 
un moviment ascendent-descendent, però amb una alineació diferent. Així, mentre en el 
primer cas el pic tonal es realitza al final de la síl·laba tònica, en el segon cas el pic és a 
la posttònica. A la Figura 8.35 podem observar un exemple del català central, on 
s’observa que el pic tonal està alineat amb el final de la síl·laba tònica, d’acord amb el 
primer patró. Això fa que la síl·laba tònica es percebi alta i la posttònica baixa. La 
Figura 8.36 mostra un exemple del català nord-occidental, en el qual el pic tonal es 
realitza ben entrada la síl·laba posttònica. Aquesta realització fa que la síl·laba tònica es 
percebi en un nivell tonal mitjà-alt mentre que es percep un moviment complex 
ascendent-descendent a la síl·laba postònica.  
 

 
Figura 8.35. Contorn entonatiu de l'oració imperativa Vine! produïda per una parlant de 

Solsona (Solsonès, català central). 
 



  

 
Figura 8.36. Contorn entonatiu de l'oració imperativa Vine! produïda per una parlant de 

Vall-de-roures (Matarranya, català nord-occidental). 
 

El Mapa 8.17 mostra la distribució geogràfica dels contorns trobats per a les ordres. 
A més dels dos contorns que hem descrit, hi trobem dues estratègies prosòdiques més. 
Les oracions formades per més d’un mot (Vine aquí!) solen presentar un patró 
caracteritzat per un descens tonal al llarg de l’última paraula (en rosa al mapa). A més, 
en dues poblacions del valencià s’hi ha documentat l’ús d’un patró que consta d’un 
moviment ascendent associat a la síl·laba tònica i una cua sostinguda d’altura mitjana 
(en taronja al mapa). Amb aquest patró, sobre el qual tornarem a la secció dels vocatius, 
el parlant sembla voler indicar insistència al seu interlocutor. Cal dir, finalment, que els 
patrons entonatius minoritaris que s’han descrit (en color taronja i rosa al mapa) no 
representen pas diferències dialectals, sinó que es tracta d’estratègies diferents que 
coexisteixen en el mateix dialecte. 
 
8.16. PRECS 
 

Les oracions exhortatives s’utilitzen quan el parlant té el propòsit de persuadir el seu 
interlocutor per tal de modificar la seva voluntat. Així, els precs es diferencien de les 
ordres pel to amable i persuasiu, no impositiu de les ordres. La situació emprada per a 
obtenir un prec va ser la següent: 
 

— ENTREVISTADOR: Vols anar al cinema amb un amic. Et diu que té feina, però 
tu saps que la pot deixar per a més endavant. Com ho faràs per convèncer-lo? 
Digues-li que vingui. 

— POSSIBLE RESPOSTA: Vine… 
 

El Mapa 8.18 mostra la distribució dels quatre tipus de contorns entonatius recollits. 
L’alguerès usa un patró format per un accent tonal descendent seguit d’un moviment 
final també descendent (en vermell al mapa). El català septentrional, en canvi, fa servir 
un patró consistent en un accent tonal alt o ascendent seguit d’un moviment final 
descendent (en groc al mapa). A la resta del territori es van documentar majoritàriament 
dos patrons caracteritzats per la complexitat del moviment tonal de frontera. El primer 
consta d’un to baix associat a la síl·laba nuclear, seguit d’un moviment complex 
ascendent-descendent en posició posttònica (en marró clar al mapa). La Figura 8.37 en 
mostra un exemple del valencià. La Figura 8.38, en canvi, mostra un exemple del català 
nord-occidental, amb un contorn alt o ascendent alineat amb la síl·laba tònica, seguit 
d’un moviment complex descendent-ascendent-descendent en posició posttònica (en 
color taronja clar al mapa).  



  

 

 
Figura 8.37. Contorn entonatiu del prec Vine… produït per una parlant de Llíria (Camp 

de Túria, valencià). 
 

 
Figura 8.38. Contorn entonatiu del prec Vine… produït una parlant de la Seu d’Urgell 

(Alt Urgell, català nord-occidental). 
 

El Mapa 8.18 mostra la distribució geogràfica dels patrons entonatius que acabem 
de descriure. Entre els patrons que consten d’un moviment final complex i que es troben 
de manera generalitzada en balear, central, nord-occidental i valencià, el més estès és el 
format per un accent tonal baix seguit d’un moviment ascendent-descendent (en marró 
clar al mapa). No obstant això, cal destacar la presència generalitzada de l’altre patró a 
la zona més nord-occidental del domini, al balear i al valencià centromeridional (en 
taronja clar al mapa). L’alguerès i el català septentrional, per contra, prefereixen altres 
patrons: en alguerès predomina un patró caracteritzat per una baixada tonal a la síl·laba 
nuclear (en vermell al mapa) i en català septentrional és més freqüent el contorn format 
per un ascens tonal a la síl·laba nuclear, seguit d’ una davallada que arriba fins al final 
de l’enunciat (en groc clar al mapa). Aquest últim patró entonatiu també s’ha 
documentat a Sóller (Mallorca). 
 
8.17. VOCATIUS 
 

 Un dels usos dels vocatius és establir contacte amb el receptor per tal d’activar el 
canal de la comunicació. Per a la recollida dels materials es van utilitzar dos contextos: 
en el primer es pretenia obtenir un vocatiu de contacte inicial i, en el segon, una crida 
d’insistència. Segons el dialecte, es van fer servir els noms propis següents: Claudina 
(en català septentrional), Margalida (en balear) i Maria (en la resta del domini 
lingüístic). 



  

 
a) Context de contacte inicial 

 
— ENTREVISTADOR: Entres a casa d’una amiga teva, la Maria, però quan ets dins 

no la veus. Penses que deu ser a la seva habitació. Crida-la. 
— POSSIBLE RESPOSTA: Maria! 

 
b) Context de crida d’insistència 

 
— ENTREVISTADOR: Passen deu segons i no surt ningú. Penses que potser és al 

pis de dalt i la tornes a cridar. 
— POSSIBLE RESPOSTA: Maria! 

 
S’han trobat dos contorns majoritaris distribuïts de manera diferent segons si es 

tracta del vocatiu de primera crida (Mapa 8.19) o de crida d’insistència (Mapa 8.20).  
El primer patró és un contorn típic dels vocatius en diferents llengües i consisteix en 

una pujada tonal a la síl·laba tònica, seguida d’un to mitjà a les síl·labes posttòniques, 
que sovint són allargades (en taronja als mapes). La Figura 8.39 mostra un exemple 
d’aquest patró produït per una parlant de català nord-occidental. Aquest contorn es troba 
sobretot en la crida d’insistència, tot i que també és força abundant en la primera crida 
(veg. Mapes 8.19 i 8.20). 

 

 
Figura 8.39. Contorn entonatiu del vocatiu Maria! produït per una parlant de Balaguer 

(Noguera, català nord-occidental). 
 
El segon contorn es caracteritza per una pujada que comença a la síl·laba nuclear i 

continua fins a la posttònica, seguit d’una davallada tonal fins al final de l’enunciat (en 
verd fosc als mapes). La Figura 8.40 presenta un exemple d’aquest contorn produït per 
una parlant de català central.  

 



  

 
Figura 8.40. Contorn entonatiu del vocatiu Maria! produït per una parlant de Solsona 

(Solsonès, català central). 
 
El tercer dels patrons recollits s’ha descrit com a propi de les oracions interrogatives 

totals ascendents (Mapa 8.7) i està format per una síl·laba nuclear baixa i un ascens 
tonal a les síl·labes posttòniques (en verd clar als mapes). Sembla que la intenció del 
parlant en aquest contorn típicament interrogatiu és preguntar si la Maria és a l’habitació 
o al pis de dalt.  

 
El Mapa 8.19 mostra la distribució geogràfica dels contorns dels vocatius de 

contacte inicial. Els tres patrons majoritaris descrits més amunt es troben en tots els 
parlars catalans, llevat del septentrional i l’alguerès. Això suggereix que els parlants no 
mostren cap preferència sistemàtica per un tipus d’entonació particular sinó que trien 
entre diferents estratègies segons el matís que volen imprimir. El dialecte septentrional 
presenta, de manera uniforme, realitzacions del patró ascendent a la síl·laba tònica i 
descendent a la posttònica (en groc al mapa). L’alguerès presenta un contorn 
caracteritzat per una baixada tonal a la síl·laba tònica seguida d’un to de frontera baix 
(en vermell al mapa). 
 

El Mapa 8.20 recull les realitzacions trobades per als vocatius de crida d’insistència. 
El català septentrional presenta la mateixa solució que en el cas dels vocatius de 
contacte inicial, és a dir, un accent tonal ascendent seguit d’un moviment final 
descendent. Tanmateix, la resta del domini lingüístic presenta majoritàriament el patró 
amb un to final sostingut d’altura mitjana, fet que identifica aquest patró com a més 
general en les crides d’insistència. Cal remarcar també que existeixen diferents 
estratègies per a marcar les crides d’insistència. Així, mentre un conjunt de parlants 
utilitza contorns entonatius diferents per als dos tipus de vocatiu, un altre conjunt de 
parlants utilitza un únic contorn entonatiu en tots dos casos, però n’augmenta la 
intensitat o n’amplia el camp tonal quan ha de mostrar més insistència. 

 
Finalment, cal recordar que algunes varietats presenten recursos característics que 

no es recullen als mapes d’aquest apartat i que es descriuen als capítols corresponents. 
En alguerès i en balear, per exemple, els vocatius d’insistència poden anar encapçalats 
per la partícula o i, en aquest cas, tenir un patró entonatiu caracteritzat per un descens 
tonal durant la síl·laba nuclear (en rosa al mapa; veg. també Secció 4. d’aquests dos 
capítols). Els vocatius de l’alguerès, a més, poden presentar truncament de tot el 
material fònic que apareix a la dreta de la vocal tònica i tenir configuracions nuclears 
que normalment no apareixen als vocatius dels altres dialectes (veg. Secció 4 del capítol 
corresponent). 



  

9. ANÀLISI  DIALECTOMÈTRICA  I  
RECAPITULACIÓ 

 
 
El principal objectiu d’aquest llibre ha estat presentar una descripció sistemàtica de 

l’entonació i la prosòdia dels dialectes del català. La descripció s’ha basat tant en el 
coneixement que han aportat treballs previs com en els resultats d’un estudi exhaustiu 
que ha dut a terme l’equip autor del llibre al llarg dels darrers sis anys. Aquest estudi, 
que es descriu en la Introducció del llibre, es basa en les dades lingüístiques recollides 
en 70 localitats del domini lingüístic català (veg. Figura 1.1 en la Introducció). Les 
dades dialectals s’han recollit amb diferents mitjans (enquesta de situacions, Map Task i 
entrevista) i són accessibles al lloc web de l’Atles interactiu de l’entonació del català. 
La descripció de l’entonació que hem presentat al llarg dels vuit capítols precedents s’ha 
basat sobretot en l’anàlisi sistemàtica de l’enquesta específica per a estudiar l’entonació. 
Aquesta enquesta ens ha permès obtenir dades prosòdiques comparables en els 70 punts 
del domini lingüístic, així com incloure en l’anàlisi el ventall de significats pragmàtics 
que aporta la prosòdia, aspectes que constitueixen les aportacions principals del llibre.  

 
El llibre, doncs, ofereix una descripció sistemàtica de la prosòdia de totes les 

varietats dialectals del català. Fins ara comptàvem amb estudis que es referien per 
separat a diferents dialectes o que comparaven alguns aspectes d’un dialecte concret 
amb la varietat central. Aquest estudi és el primer que aporta una comparació 
sistemàtica de la prosòdia dels dialectes catalans. Algunes de les dades que inclou el 
present estudi (20 frases en concret) s’han mapificat i es troben explicades al Capítol 8. 
Com que cada dialecte queda representat per un conjunt de poblacions, això ens permet 
apreciar la variació interna del dialecte i les tendències majoritàries. Per altra banda, la 
l’enquesta emprada ens permet ser força exhaustius pel que fa a la varietat de contorns 
analitzats i les seves funcions pragmàtiques. La major part d’estudis anteriors s’han 
centrat sobretot en la descripció de modalitats anomenades ‘neutres’ (interrogativa, 
declarativa, imperativa) obtingudes mitjançant la lectura de frases, mentre que 
l’enquesta d’entonació ens ha permès d’obtenir dades semiespontànies d’una gran 
varietat de sentits pragmàtics associats a aquestes modalitats. Cal posar de relleu que les 
dades obtingudes per a aquest estudi permeten iniciar el traçat de les isoglosses 
prosòdiques de la llengua catalana. Fins ara els límits entre dialectes s’havien establert 
tenint en compte només fenòmens fonològics de tipus segmental que caracteritzaven 
cada dialecte (no pas suprasegmentals o prosòdics), així com el lèxic i la morfologia. 
Una primera passa important en el projecte del traçat d’isoglosses prosòdiques del català 
ha estat la mapificació dels resultats d’aquest estudi, que es troba al Capítol 8.  

 
En aquest capítol mostrem els resultats d’una anàlisi dialectomètrica que s’ha aplicat 

a les dades de tot el corpus (veg. Goebl 1981, Clua et al. 2008, Perea i Ueda 2011, entre 
altres, per a una explicació dels models dialectomètrics). L’objectiu d’aquesta anàlisi  és 
examinar de forma quantitativa la distribució geogràfica dels patrons entonatius trobats 
en el conjunt del domini lingüístic (veg. Capítol 8). Cal destacar que la dialectometria és 
una eina metodològica innovadora que permet traçar grups geolingüístics de forma 
quantitativa i, a més, s’ha aplicat a pocs casos d’estudi de la prosòdia (veg. Fernández 
Planas et al. 2011 i Roseano et al. 2012 per al català, Moutinho de Castro et al. 2011 per 
al portuguès, Roseano 2012 per al friülà). 



  

L’anàlisi dialectomètrica s’ha dut a terme amb l’aplicatiu Gambap (Nerbonne et al. 
2011), mitjançant la tècnica d’aglomeració basada en la mitjana de grup (també 
coneguda com a GAAC (de l’anglès Group-average agglomerative clustering). Les 
dades empíriques sobre les quals s’ha aplicat l’anàlisi han estat les transcripcions 
prosòdiques de les configuracions nuclears de 20 de les oracions de l’enquesta 
obtingudes en les 70 localitats, amb un total de 1400 oracions analitzades (20 tipus 
d’oracions x 70 poblacions). Aquestes transcripcions prosòdiques es corresponen amb 
els contorns nuclears esquemàtics que figuren al peu de cada mapa del Capítol 8.  El 
Mapa 9.1 mostra les diferents zones geogràfiques que emergeixen després de l’anàlisi. 
El mapa mostra que les poblacions enquestades s’agrupen en cinc grups geoprosòdics 
principals, un dels quals està format pels parlars del costat nord del Pirineu, que segons 
la classificació tradicional constitueixen el dialecte septentrional. Una altra agrupació 
geoprosòdica integra els parlars d’una vasta zona que va des del Pirineu fins 
pràcticament el riu Ebre. Formen part d’aquest grup els parlars que s’adscriuen al català 
central i la major part de varietats del nord-occidental. La tercera zona geoprosòdica 
inclou els parlars valencians i agrupa també el tortosí. Finalment, el quart bloc 
geoprosòdic es correspon a les Illes Balears i el cinquè inclou només un punt 
d’enquesta, l’Alguer. 

 
Aquesta anàlisi dialectomètrica, a més d’agrupar els punts d’enquesta en blocs 

geoprosòdics, també permet valorar les relacions de proximitat que existeixen entre els 
grups que s’han trobat. La Figura 9.2 presenta un dendrograma esquemàtic que mostra 
les relacions entre els grups geoprosòdics del català. Per una banda, les similituds més 
marcades són les que existeixen entre els dialectes del Principat, que formen un sol grup 
(central i nord-occidental), els de les Balears i el valencià. Remarquem l’afinitat 
geoprosòdica que es visualitza entre el català central, el nord-occidental  i el balear, que 
recull el fet que aquests dialectes comparteixen força patrons entonatius. Per altra 
banda, els dialectes més allunyats des del punt de vista entonatiu són l’alguerès i els 
parlars septentrionals. Prosòdicament, aquests dos dialectes es distingeixen de forma 
sistemàtica de la resta de parlars catalans, en la major part d’oracions analitzades. 
Només per posar un exemple, les frases declaratives informatives o les frases 
declaratives d’obvietat comparteixen un patró entonatiu general a tot el domini dialectal 
llevat del cas de l’alguerès i el septentrional. A més, hem de fer notar que és el dialecte 
septentrional i no pas l’alguerès el que apareix prosòdicament més allunyat de la resta, i 
això és degut al fet que part de les entonacions interrogatives alguereses coincideixen 
amb les balears. Segurament aquesta distància prosòdica de l’alguerès i del septentrional 
es basa en raons geogràfiques (l’existència de barreres geogràfiques que les separen de 
la resta del domini lingüístic), històriques (la separació política d’aquests dialectes 
respecte a la resta dels territoris catalans), així com el possible efecte del contacte 
continuat amb l’occità i el francès per una banda i el sard i l’italià per l’altra. 

 



  

 
Mapa 9.1. Grups geoprosòdics del català basats en una anàlisi dialectomètrica 

general. 
 
L’anàlisi dialectomètrica de l’entonació proporciona una partició geogràfica del 

domini lingüístic que, a grosso modo, es correspon amb la delimitació dels dialectes 
tradicionals (valencià, balear, alguerès, septentrional), llevat del cas de l’agrupació en 
un únic conjunt dels parlars del Principat (central i nord-occidental). Aquesta divisió 
dialectal difereix força de la partició dels dialectes catalans en els blocs més clàssics de 
català oriental i català occidental (Veny 1982, Massanell i Veny 2002, entre altres). 
Tradicionalment, la diferència entre el català occidental i l’oriental s’ha basat sobretot 
en el fet que el català occidental es manté força fidel al vocalisme àton del català 
preliterari i conserva la distinció entre a i e àtones i entre o i u àtones, mentre que en 
català oriental (del Principat) es van produir una sèrie de canvis que van dur a la 
neutralització de les vocals àtones a i e en [ə] i de o i u en [u] (Massanell i Veny 2002: 
59). Tanmateix, des del punt de vista de l’anàlisi dialectomètrica de la prosòdia, els 



  

grups dialectals que es perfilen es distancien força d’aquesta proposta en dos blocs. Per 
una banda, els dialectes central i nord-occidental s’agrupen dins d’una mateixa zona 
geoprosòdica malgrat que pertanyin als grups oriental i occidental respectivament. És 
important constatar que tots dos dialectes es troben al Principat de Catalunya i que, per 
tant, tenen una situació de contacte intens. No és sorprenent, doncs, que hi hagi hagut un 
acostament entre aquests dos dialectes, atès que l’entonació i la prosòdia són trets 
lingüístics que canvien ràpidament en situació contacte. Per altra banda, l’anàlisi 
dialectomètrica mostra que els dialectes més diferenciats del primer bloc (central, nord-
occidental i balear) són, en aquest ordre, el valencià, l’alguerès i el septentrional. 
Aquests dialectes, i sobretot l’alguerès i el septentrional, es caracteritzen per una 
prosòdia sistemàticament diferent de la resta de parlars. Com en el cas anterior, la 
situació de contacte lingüístic que presenten aquestes varietats (concretament amb 
l’italià i el sard en el cas de l’alguerès, amb el francès i l’occità en el cas del 
septentrional, i del castellà de forma més activa en el cas del valencià) pot haver afavorit 
una progressiva diferenciació prosòdica. La posició d’allunyament d’aquests dialectes 
(alguerès, septentrional i valencià) no només es constata en el cas de la prosòdia. 
Recasens (1990-1991) va analitzar una sèrie de trets fonètics i fonològics i ja va 
remarcar que la classificació dialectal del català en els blocs oriental i occidental no 
atorga prou individualitat lingüística als dialectes alguerès, balear, septentrional i 
valencià. 

 
 

 
 

Figura 9.2. Representació en forma de dendrograma simplificat de les relacions de 
proximitat entre els blocs geoprosòdics del català. 

 
És interessant de destacar que l’anàlisi dels patrons entonatius de les oracions 

interrogatives ens ofereix un panorama dialectal que separa els dialectes més 
conservadors dels més innovadors i que han sofert més contacte lingüístic. Quan 
analitzem de forma qualitativa els resultats de les oracions interrogatives, i sobretot de 
les interrogatives informatives (veg. Mapa 8.7), es perfila una partició dialectal que no 
es correspon ni amb l’agrupació dels dialectes orientals/occidentals clàssica ni amb 
l’apuntada per l’anàlisi dialectomètrica. Aquesta mapificació dels resultats distingeix 
entre dues zones dialectals ben diferenciades: (a) els dialectes que fan la interrogativa 
informativa de tipus ascendent (català septentrional, gironí, valencià i tortosí); (b) els 
dialectes que la fan descendent de forma majoritària (els dialectes nord-occidental, 
tarragoní, balear i alguerès). La nostra hipòtesi defensa que el grup de dialectes amb 
l’entonació descendent constitueix un bloc dialectal conservador que podria estar 
reflectint una entonació general arcaica present a tot el domini, i que el grup de dialectes 
amb entonació ascendent (català septentrional, i valencià) constitueixen un bloc dialetal 
innovador que presentaria evolucions posteriors d’aquesta entonació (Prieto, Cabré i 
Vanrell 2010). Alguns indicis que semblen abonar aquesta hipòtesi són els següents: (a) 
les zones on es produeix la pregunta informativa de tipus ascendent són el septentrional, 



  

el central i el valencià, zones en les quals el català ha tingut un contacte continuat amb 
llengües que presenten un patró entonatiu ascendent per a les interrogatives 
informatives. Així, tant el castellà com l’occità mostren el mateix patró entonatiu 
ascendent de les zones dialectals veïnes de parla catalana (veg. Atlàs interactiu de 
l’intonacion de l’occitan, de Prieto i Sichel-Bazin 2007-2010 i Sichel-Bazin et al. 2013 
per a l’occità; i Navarro Tomás 1944 per al castellà peninsular); (b) les zones en les 
quals es produeix la pregunta informativa de tipus descendent (nord-occidental, 
mallorquí, alguerès) són zones típicament caracteritzades com a conservadores; i (c) les 
interrogatives confirmatòries mostren un patró descendent molt més general a gairebé 
tot el domini lingüístic (excepte en valencià), cosa que fa pensar en un patró descendent 
històricament actiu en totes les interrogatives comú a tots els dialectes, i que 
posteriorment s’han desenvolupat estratègies diverses per a diferenciar-les (com la 
introducció de la partícula que inicial). Per a valorar aquesta hipòtesi, caldria investigar 
textos antics i moderns de diferents dialectes, així com  l’evolució de les construccions 
interrogatives confirmatòries encapçalades amb la partícula que. Ara per ara, en el 
corpus estudiat per Villalba (2009), que inclou textos dialectals amb diversos registres 
que arriba fins al segle XVI , no s’ha trobat cap cas d’interrogativa encapçalada per que. 
Aquestes dades semblen indicar que es tracta d’un tipus de construcció interrogativa 
relativament moderna i absent en català antic. 

 
Per acabar, esperem que aquest estudi contribuirà a conèixer millor la prosòdia dels 

dialectes del català i permetrà tenir més elements per a poder comparar-la amb la 
d’altres llengües. En aquest sentit, caldrà sumar esforços amb l’objectiu de relacionar el 
coneixement sobre prosòdia amb el d’altres disciplines de la llengua i la comunicació.  
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GLOSSARI 
 
 
accent Força o prominència prosòdica que presenta una síl·laba en relació amb les 

síl·labes adjacents des del punt de vista perceptiu,. Aquesta prominència 
s’aconsegueix mitjançant la combinació de diferents paràmetres acústics com la 
durada, l’altura tonal, la intensitat o la qualitat vocàlica. 

 — d’enunciat Vegeu accent nuclear. 
 — emfàtic Vegeu accent secundari. 
 — focal Accent especialment prominent que marca que una paraula o un constituent 

és particularment important a l’interior de l’enunciat. Vegeu focus. 
 — lèxic Propietat intrínseca de la paraula que es pot manifestar com la prominència 

prosòdica més gran d’una de les síl·labes en relació amb les altres síl·labes del mot. 
 — de mot Vegeu accent lèxic. 
 — nuclear Accent tonal que resultar ser el més rellevant d’un enunciat (i sol ser 

l’últim). La síl·laba que porta l’accent nuclear s’anomena síl·laba nuclear i sol ser 
l’última síl·laba tònica de l’enunciat. Per exemple, la síl·laba nuclear de l’enunciat 
La mare no vindrà és -drà, i sobre aquesta síl·laba es realitza l’accent nuclear. 
L’accent nuclear també s’anomena accent d’enunciat. 

 — prenuclear Accent tonal menys prominent que el nuclear i anterior a l’accent 
nuclear. Per exemple, l’accent tonal que trobem a la síl·laba ma- de l’enunciat La 
mare no vindrà és un accent prenuclear. Vegeu també accent nuclear. 

 — primari Prominència que es manifesta a la síl·laba tònica de la paraula i es 
correspon amb l’accent lèxic. Vegeu també accent lèxic i accent secundari. 

 — secundari Accent addicional que s’afegeix a l’accent primari d’un mot. Un 
accent secundari generalment està condicionat morfològicament (és a dir, sol 
aparèixer en mots compostos, adverbis acabats en -ment i prefixos tònics), però pot 
complir també una funció emfàtica o rítmica. Vegeu també accent primari. 

 — tonal Canvi de la melodia (com ara una pujada, una baixada o un to sostingut) 
articulada al voltant de la síl·laba tònica. Els accents tonals poden ser alts, baixos 
ascendents, descendents, o complexos. 

 
agrupació prosòdica Segmentació del discurs en unitats prosòdiques més petites. Les 

unitats prosòdiques s’individualitzen mitjançant pauses, allargament final i/o 
marcatge tonal. L’agrupació prosòdica també s’anomena fraseig. 

 
Alfabet Fonètic Internacional o AFI Alfabet estàndard usat per a representar els sons 

de la parla. 
 
allargament Augment de la durada (generalment, de segments). 
 
amplitud tonal Interval que hi ha entre els nivells tonals màxims i mínims d’un 

enunciat concret. L’amplitud tonal d’un accent ascendent és l’interval que hi ha 
entre el punt tonal mínim i el pic següent. També s’anomena camp tonal.  

 
àton Que no té prominència prosòdica. S’oposa a tònic. 
 
camp tonal Vegeu amplitud tonal. 
 



  

chant Contorn entonatiu creat a partir de dues notes musicals que presenten 
generalment un interval d’una tercera menor descendent i un to final sostingut. 
S’utilitza sobretot en els vocatius. També s’anomena contorn de crida (calling 
contour) o to cantat (chanted tune). 

 
coda Vegeu síl·laba. 
 
compressió tonal Procés pel qual els tons es realitzen en interval de temps més curt. 

Per exemple, els tons de la configuració nuclear d’un enunciat que acaba amb una 
paraula aguda s’han de comprimir i realitzar en la mateixa síl·laba. Vegeu també 
truncament tonal. 

 — postfocal Mecanisme prosòdic que consisteix a reduir el camp tonal de tots els 
accents que  apareixen després d’un element focalitzat (és a dir, es redueixen les 
excursions tonals).  

 
configuració nuclear Seqüència de tons formada per l’accent nuclear (l’últim accent 

tonal de l’enunciat) i els tons de frontera finals. Vegeu també accent nuclear i to de 
frontera.  

 
corba melòdica Representació gràfica bidimensional del conjunt de variacions que 

experimenta el to en un enunciat. 
 
dislocació Desplaçament d’un constituent oracional a un lloc diferent del que ocupa 

habitualment. Existeixen dislocacions a l’esquerra (que també s’anomenen 
anticipacions, p.e. Això ho has de preguntar) i dislocacions a la dreta (p.e. Ho has 
de preguntar, això). Cal tenir present que el terme dislocació fa només referència al 
fet d’alterar l’ordre d’aparició d’un determinat constituent oracional.  

 
durada Un dels paràmetres acústics que caracteritza la prosòdia i el ritme d’un 

fragment. Aquest paràmetre va associat habitualment al marcatge de la prominència 
prosòdica i del final dels constituents prosòdics. Se sol mesurar en mil·lisegons. 

 
element parentètic Fragment intern l’eliminació del qual no sol canviar el significat 

bàsic de l’enunciat. Per exemple, a la frase La Margarida, la noia més alta de la 
classe, sempre arriba tard a classe, l’element parentètic és la noia més alta de la 
classe. Un element parentètic està marcat per una ruptura tonal sovint manifestada 
amb un transport de tessitura, generalment cap avall. 

 
èmfasi Esforç i prominència prosòdica que posem en algun element per tal de fer-lo 

rellevant des del punt de vista informatiu. Des del punt de vista prosòdic, aquest 
èmfasi pot veure’s reflectit en l’ús d’un to més alt, així com en l’increment de la 
intensitat o la durada dels segments que formen el constituent que es vol destacar. 

 
esglaonament ascendent Seqüència de tons alts en què el posterior és sempre més alt 

que l’anterior. Vegeu també esglaonament descendent. 
 
esglaonament descendent Seqüència de tons alts en què el posterior és sempre més 

baix que l’anterior. Vegeu també esglaonament ascendent. 
 
F0 Vegeu freqüència fonamental. 



  

 
focus Operació pragmàtica que aporta informació nova en un context d’informació vella 

o coneguda. Tanmateix, el focus no és només un fenomen pragmàtic, sinó que està 
relacionat estretament amb la prosòdia i amb la sintaxi. 

 — ample Enunciat en què no hi ha cap constituent concret que està focalitzat, sinó 
que el domini del focus és el de tot l’enunciat. 
— informatiu  Marcatge d’un constituent en relació amb la resta de l’enunciat o 
rerefons.  

 — contrastiu o correctiu Marcatge d’un constituent que es defineix com el refús o 
l’oposició d’una alternativa. El focus correctiu depèn, doncs, d’una asserció o 
assumpció prèvia, en tant que n’és la correcció.  

 
força il·locutiva Intenció que té el parlant a l’hora de produir un determinat enunciat.  
 
frase entonativa Unitat prosòdica que es caracteritza per ser la unitat més gran en què 

es pot dividir un enunciat. Té una estructura entonativa concreta el nucli de la qual 
és l’accent nuclear i es caracteritza per una gran autonomia prosòdica, reflectida en 
l’aparició de pauses i allargaments al final del grup prosòdic i un marcatge tonal 
final.  

 
frase intermèdia Unitat prosòdica que està per sota de la frase entonativa. Les frases 

intermèdies tenen menys autonomia prosòdica que les frases entonatives, encara que 
també presenten allargament i marcatge tonal finals. 

 
freqüència fonamental Freqüència més baixa de l’espectre de freqüències produïda per 

una veu. També s’anomena el primer harmònic de la veu que la produeix. La 
freqüència fonamental se sol representar amb el símbol F0 i se sol mesurar en 
hertzos (Hz). 

 
fraseig Vegeu agrupació prosòdica. 
 
intensitat Quantitat d’energia sonora que travessa una superfície en una unitat de 

temps. La intensitat depèn de l’amplitud d’ona de manera que com més gran sigui 
l’ona, més serà l’energia generada. També s’anomena volum i se sol mesurar en 
decibels (dB). 

 
interrogativa Tipus d’oració mitjançant la qual el parlant demana una informació. 
 — confirmatòria Pregunta mitjançant la qual el parlant expressa que ja té una 

hipòtesi prèvia sobre la resposta. També s’anomena interrogativa orientada. 
 — de contraexpectativa Pregunta mitjançant la qual el parlant expressa que 

l’asserció prèvia en el discurs va en contra de les seves assumpcions. 
— eco També anomenada pregunta reiterativa, té la funció de tornar a preguntar 
alguna informació que s’acaba de mencionar en el discurs.  
— informativa Pregunta que fa el parlant per obtenir una informació que ignora. 
—  orientada Vegeu interrogativa confirmatòria. 

 — parcial Demana d’informació sobre un aspecte concret de l’enunciat, 
normalment contingut en un mot interrogatiu del tipus qui, què, quan, com, quin, 
etc. 

 — total o absoluta Pregunta que espera una resposta del tipus sí o no. 
 



  

línia de base del parlant Punt més baix d’F0 que el parlant ateny en la seva tessitura 
normal. S’hi sol arribar al final dels enunciats declaratius. 

 
melisma Efecte de pronunciar dos o més tons diferents en una mateixa síl·laba. 
 
modalitat oracional També anomenada força oracional, és la forma d’una determinada 

oració. Segons la modalitat, tenim diferents tipus d’oracions: la modalitat 
declarativa, la modalitat interrogativa i la modalitat imperativa (ordres i precs). La 
modalitat s’expressa mitjançant l’entonació, el mode del verb, l’ordre de mots, etc. 

 — declarativa Modalitat oracional en la qual el parlant aporta una informació al seu 
interlocutor. 
— imperativa Modalitat oracional en la qual el parlant pretén interferir sobre el 
comportament del seu interlocutor. 
— interrogativa Modalitat oracional en la qual el parlant demana una informació al 
seu interlocutor. Vegeu també interrogativa. 

 
morendo Disminució de la intensitat i la velocitat de parla que sol tenir lloc al final 

d’enunciats declaratius i exhortatius. 
 
mot funcional  Element lèxic no autònom, amb un significat gramaticalitzat, que forma 

part d’un inventari tancat de la llengua. 
 
mot lèxic Nom, adjectiu, verb o adverbi. Els mots lèxics són autònoms, tenen significat 

ple i formen part de l’inventari obert de la llengua. 
 
nucli entonatiu Seqüència de tons que inclou l’accent nuclear i els tons de frontera 

adjacents, i que serveixen per a transmetre la força il·locutiva de l’enunciat i els 
matisos semanticopragmàtics associats. Vegeu també accent nuclear, postnucli i 
prenucli. 

 
obertura Vegeu síl·laba. 
 
oració Unitat mínima sintàctica autònoma que conté almenys un predicat. 
 — clivellada Oració en la qual es focalitza un constituent oracional desplaçant-lo i 

fent-lo aparèixer com a atribut d’una oració copulativa seguit d’una oració de 
relatiu. Per exemple: És la Maria que vindrà a la festa. L’oració clivellada també 
s’anomena oració escindida. Vegeu també oració pseudoclivellada. 

 — escindida Vegeu oració clivellada. 
 — pseudoclivellada Oració clivellada que admet un ordre alternatiu i presenta l’ús 

d’una clàusula de relatiu lliure. Per exemple: La que vindrà a la festa és la Maria, 
no la Joana. 
— pseudoclivellada inversa Oració pseudoclivellada en què s’ha invertit l’ordre 
entre la clàusula de relatiu lliure i el constituent focalitzat. Per exemple: La Maria és 
la que vindrà a la festa. 

 
plató Part sostinguda i planera d’una corba entonativa que s’estén a diferents síl·labes o 

paraules. Per exemple, el to final d’un contorn de crida o contorn vocatiu es 
caracteritza per un plató final de nivell tonal mitjà. També s’anomena replà. 

 



  

postnucli Part d’una oració que ve després del nucli entonatiu. Vegeu també nucli 
entonatiu. 

 
pregunta reiterativa Vegeu interrogativa eco 
 
prenucli el prenucli és la part d’una oració que precedeix el nucli entonatiu. Vegeu 

també nucli entonatiu. 
 
prominència Propietat prosòdica d’una síl·laba que la destaca perceptivament per sobre 

de les síl·labes adjacents. Des del punt de vista acústic, la prominència es pot 
vehicular a través de paràmetres com la intensitat, la freqüència fonamental i/o la 
durada.  

 
prosòdia Part de la gramàtica d’una llengua que inclou l’entonació, el fraseig, 

l’accentuació i el ritme. 
 
qualitat de veu Conjunt de característiques del timbre d’una veu que es modulen en la 

parla. Les diferències de qualitat de veu es deuen a la variació de la posició de les 
cordes vocals i a l’adopció de graus d’obertura diferents. Vegeu també timbre de 
veu, veu grinyolada i veu murmurada. 

 
registre tonal Ús que fa el parlant d’una altura baixa, alta o mitjana de la seva tessitura 

amb la intenció de transmetre un significat determinat.  
 
replà Vegeu plató. 
 
rema: part de l’oració que aporta informació nova en el discurs. Vegeu també tema.  
 
ritme  Esquema perceptiu produït per la successió a intervals regulars d’elements 

prominents que solen ser síl·labes. Un ritme binari de tipus trocaic divideix el temps 
en grups de dues unitats, de les quals s’accentua la primera (ú - dos, ú - dos, ú - 
dos...). Un ritme ternari divideix el temps en grups de tres unitats, de les quals 
s’accentua la primera (ú - dos - tres, ú - dos - tres, ú - dos - tres...). 

 
segment Unitat mínima del so en el continu de la parla. En català, per exemple, les 

vocals (com [a] o [i]) i les consonants (com [n] o [t]) són segments. 
 
semitò Dotzena part d’una octava, és l’interval musical més petit utilitzat en la música 

occidental que existeix, per exemple, entre les notes mi i fa. 
 
síl·laba Unitat d’organització prosòdica d’una seqüència de sons de la parla. La síl·laba 

sol tenir un nucli que, en català, ha de ser sempre una vocal i, de manera opcional, 
segments inicials (anomenats obertura) o finals (anomenats coda) que poden ser 
consonants o semivocals. 

 — tònica Síl·laba on recau l’accent lèxic. Vegeu també accent lèxic. 
 — àtona Síl·laba sense accent lèxic. Vegeu també accent lèxic i accent secundari. 
 — lleugera Síl·laba sense coda. 
 — nuclear Síl·laba on cau l’accent més prominent de la frase. Vegeu també accent 

nuclear. 
 — pesant Síl·laba que conté té una coda. 



  

 
suprasegmental Relatiu als aspectes no-segmentals, com l’accent, el ritme, l’agrupació 

prosòdica i l’entonació.  
 
tema: part de l’oració de la qual es parla i de la qual els interlocutors en tenen un 

coneixement previ. Vegeu també rema. 
 
tempo Velocitat de parla que es mesura en síl·labes per segon o en segments per segon. 
 
tessitura Extensió entre el màxim i el mínim de freqüència fonamental que pot cobrir 

una veu determinada. 
 
timbre de veu Qualitat característica permanent de la veu dels individus. Vegeu també 

qualitat de veu. 
 
to Ús lingüístic de la modulació de la freqüència fonamental que es fa servir per a 

diferenciar significats lèxics (com a les llengües tonals) o pragmàtics (com a les 
llengües entonatives). Vegeu també freqüència fonamental. 

 — de frontera To que s’associa al començament o la fi d’una unitat tonal. 
 — alt To realitzat en la gamma alta de la tessitura vocal d’un parlant. 
 — baix To realitzat en la gamma més baixa de la tessitura vocal d’un parlant. 
 — mitjà To realitzat en la gamma mitjana de la tessitura vocal d’un parlant. 
 
tònic Element que presenta un accent lèxic o accent de mot. S’oposa a àton. 
 
truncament tonal Procés pel qual no es realitza l’últim to (o els últims tons) associat a 

un enunciat. Aquest procés normalment ocorre quan no hi ha segments suficients 
per associar-hi tots els tons;er exemple, quan una configuració nuclear complexa 
s’associa a l’accent d’una paraula aguda al final de l’enunciat. Vegeu també 
compressió tonal. 

 
unitat tonal Unitat prosòdica en què podem subdividir el discurs que ha de contenir un 

accent tonal com a mínim. La unitat tonal pot realitzar-se com una frase entonativa o 
una frase intermèdia. També s’anomena grup tonal, grup prosòdic, unitat prosòdica, 
grup entonatiu, unitat entonativa, etc. Vegeu també frase entonativa i frase 
intermèdia. 

 
velocitat de parla Vegeu tempo. 
 
veu grinyolada Veu que s’emet amb les cordes vocals tenses i juntes, amb una 

freqüència molt baixa. En anglès s’anomena creaky voice. 
 
veu murmurada Veu que s’emet amb un flux d’aire gran i les cordes vocals ben 

separades, que vibren sense arribar a tocar-se. També s’anomena veu panteixosa. En 
anglès s’anomena breathy voice. 

 
veu panteixosa Vegeu veu murmurada.  
 
volitiu  Expressa la voluntat del subjecte i s’aplica a algunes formes verbals i a les 

oracions o construccions que les contenen. 



  

 
volum Vegeu intensitat. 
 
xoc accentual Situació rítmica en la qual dues síl·labes accentuades són contigües (p.e. 

activitat lúdica). 



  

 
Mapa 8.1. Distribució geolingüística dels contorns entonatius de les oracions 

declaratives del tipus Mandarines. 



  

 
Mapa 8.2. Distribució geolingüística dels contorns entonatius de les oracions 

declaratives del tipus La Maria menja mandarines. 



  

 
Mapa 8.3. Distribució geolingüística dels contorns entonatius d’enumeracions del tipus 

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. 



  

 
Mapa 8.4. Distribució geolingüística dels contorns entonatius de les oracions 

declaratives amb focalització contrastiva del tipus TARONGES, vull! 



  

 
Mapa 8.5. Distribució geolingüística dels contorns entonatius de les oracions 

declaratives dubitatives del tipus Potser no li agradarà... 



  

 
Mapa 8.6. Distribució geolingüística dels contorns entonatius de les oracions 

declaratives amb matís d’obvietat del tipus Sí, home, d’en Jaume! 



  

 
Mapa 8.7. Distribució geolingüística dels contorns entonatius de les oracions interrogatives 

totals que demanen informació del tipus (Que) teniu mandarines? 



  

 
Mapa 8.8. Distribució geolingüística dels contorns entonatius de les oracions 

interrogatives totals confirmatòries del tipus (Que) ja hi és, la Maria? 



  

 
Mapa 8.9. Distribució geolingüística dels contorns entonatius de les oracions 

interrogatives totals imperatives del tipus (Que) callareu? 



  

 
Mapa 8.10. Distribució geolingüística dels contorns entonatius d’oracions 

interrogatives eco del tipus És la una? 



  

 
Mapa 8.11. Distribució geolingüística dels contorns entonatius de les oracions 

interrogatives eco de contraexpectativa del tipus El Jaume, es presenta per a alcalde? 



  

 
Mapa 8.12. Distribució geolingüística dels contorns entonatius de les oracions 

interrogatives totals de contraexpectativa del tipus Encara tens gana? 



  

 
Mapa 8.13. Distribució geolingüística dels contorns entonatius de les oracions 

interrogatives parcials informatives del tipus Què li portaries? 



  

 
Mapa 8.14. Distribució geolingüística dels contorns entonatius de les oracions 
interrogatives parcials exclamatives del tipus Quants diners acabarà devent? 

 



  

 
Mapa 8.15. Distribució geolingüística dels contorns entonatius de les oracions 

interrogatives parcials imperatives del tipus Què vols? 
 



  

 
Mapa 8.16. Distribució geolingüística dels contorns entonatius de les oracions 

interrogatives parcials exhortatives del tipus Per què no veniu? 



  

 
Mapa 8.17. Distribució geolingüística dels contorns entonatius dels imperatius del tipus 

Vine! o Vine ara mateix! 



  

 
Mapa 8.18. Distribució geolingüística dels contorns entonatius dels precs del tipus 

Vine… 



  

 
Mapa 8.19. Distribució geolingüística dels contorns entonatius dels vocatius de 

contacte inicial del tipus Maria! 
 



  

 
Mapa 8.20. Distribució geolingüística dels contorns entonatius dels vocatius de crida 

d’insistència del tipus Maria!! 
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