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Llengües romàniques: tenen totes el seu origen en el llatí
però: sistemes prosòdics bastant diferents

http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/didact/karten/euro/europam.htm 2



José Ignacio Hualde (2003):
“Remarks on the diachronic reconstruction of intonational patterns
in Romance with special attention to Occitan as a bridge language”

- els sistemes prosòdics de les llengües romàniques

- el paper de l’occità

- problemes que es plantegen quan es vol estudiar l’entonació de
l’occità

- primeres impressions d’unes gravacions “test”
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Els sistemes prosòdics de les llengües romàniques (Meisenburg 2001, 2005)

accent i entonació – quina relació?
accent
- prominència d’una síŀlaba
- estructura rítmica
- millora de la percepció
els paràmetres de l’accent:
- la duració
- la intensitat
- el nivell tonal
→ l’accent tonal: paper important per l’entonació
el nivell tonal determina la melodia de l’enunciació → l’entonació

quines són les síŀlabes accentuades?
llatí
- accent lèxic
- queia sempre en una determinada síŀlaba
- cap funció distintiva
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l’última síŀlaba en llatí:
- mai accentuada (a excepció dels monosíŀlabs)
la penúltima:
- sempre accentuada en mots de dues síŀlabes

[ma.lum] MALUM ‘mal’ [ma:.lum] MA ̄LUM ‘poma’
mots de tres o més síŀlabes: “pes” de la penúltima síŀlaba
- penúltima pesada: accentuada
- penúltima lleugera: accent cau en l’antepenúltima
- una síŀlaba pesada es termina en vocal llarga o en consonant

[a.mi:.kus] AMĪCUS ‘amic’, [aw.ɡus.tus] AUGUSTUS ‘agost’
- una síŀlaba lleugera es termina en una vocal breu

[a.ni.ma] ANIMA ‘ànima’
la quantitat vocàlica del llatí
- es perd durant l’evolució
- és substituida per distincions qualitatives en les llengües romàniques
→ el sistema de càlcul del llatí clàssic perd la seva base

cap regla per conèixer la síŀlaba accentuada
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l’accentuació del llatí:
de sistema lligat en sistema lliure
mots aguts de les llengües romàniques:
- caiguda de síŀlabes finals àtones

llat. CI ̄VITA ̄TEM > it. città, fr. cité, cast. ciudad, cat../oc. ciutat
mots llatins accentuats en la síŀlaba antepenúltima
- sovint caiguda de la síŀlaba feble seguint la síŀlaba accentuada

mots esdrúixols → mots plans
llat. CALIDUS ‘calent’ > cast. caldo  it. caldo
llat. POPULUS > cat. poble   cast. pueblo

però sempre queden mots esdrúixols en aquestes llengües:
llat. LACRIMA > cast. lágrima  cat. llàgrima  it. lacrima
llat. ANIMA > cat. ànima

la llengua més radical en aquest aspecte: el francès
- es van perdre totes les vocals que seguien la síŀlaba accentuada
- ‑A final àtona > schwa [ə] > º
- fr. ami, août, âme, chaud, peuple, larme etc.
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l’accentuació del francès
- de nou un sistema lligat
- l’accent cau sempre en l’última síŀlaba del mot aïllat
- no pot contribuir a contrasts lèxics
- quand el mot entra en un enunciat:

perd el seu accent lèxic
es guarda només l’accent final d’un grup de mots

→ “groupe rythmique”, “frase accentual”, AP
- l’extensió de la frase accentual depén de molts factors
- relació important de l’accent final de frase amb l’entonació
- altres accents o tons del francès

accent que es produeix més o menys a l’inici del grup rítmic
→ accent d’insistència?

- com integrar aquest accent inicial?
- queden restes de l’accent lèxic?
- existeixen (altres) accents secundaris o rítmics? On?
→ qüestions molt debatudes per la prosòdia del francès 7



francès
- sistema d’accentuació fix

l’accent cau en l’última síŀlaba del grup rítmic
les altres llengües romàniques
- sistemes lliures d’accentuació lèxica amb accents

en la penúltima (mots plans)
en l’última (mots aguts) o
en l’antepenúltima (mots esdrúixols)

- contrasts lèxics produits pel lloc de l’accent
l’excepció de l’occità
- no hi ha cap mots proparoxítons

llat. LACRIMA > oc. lagrema
→ posició intermediari de l’occità
- va conservar l’accent lèxic i distintiu, però sota forma reduïda

l’accent pot caure només en la penúltima o en l’última síŀlaba
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l’entonació (Gabriel & Meisenburg 2007)
- variació de la freqüència fonamental
→ modulació melòdica
mitjançant l’entonació
- distingim diferents tipus d’enunciació
- estructurem els nostres enunciats

delimitem unitats sintàctiques i unitats semàntiques
realcem informacions noves o importants
corrigim suposicions falses (entonació contrastiva)

síŀlabes accentuades
- posicions mètriques disponibles per als tons de l’entonació
model autosegmental-mètric de l’entonació (AM; Pierrehumbert 1980;

Beckman & Pierrehumbert 1986; Ladd 1996)
- petit repertori de tons fonamentals

un to alt (H) i un to baix (L) que s’associen
amb les posicions mètriques de síŀlabes fortes: accents tonals T*
amb les fronteres d’una unitat superior: tons de frontera
- la “gran” unitat entonativa (intonation phrase, IP) T%

 - l’unitat “mitjana” (intermediary phrase, ip) T- 9



La representació dels tons i la jerarquia prosòdica

Distingim …
- els accents tonals (que s’associen amb les síŀlabes accentuades)
- els tons de frontera (que s’associen amb les fronteres prosòdiques)

peu peu

T- T%

peu

ωω

(%H)

σ σ σσ σ  σ  σ  σ

 T*  T*

PhP

ip
|

ip = intermediate phrase
PhP = Phonological Phrase

ω = mot prosòdic
σ = síŀlaba

ip
els tons de frontera

IP
|

/                                                                                                   /    nivell tonal

- els tons de frontera intermediària (ip)
IP = Intonational Phrase

(σ) σ σ
iambe, anapest
σ σ (σ)
troqueu, dàctil

    distingim els accents    to-  nals

T-

)ip

)ip )IP

IP(
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tons i bitonals: inflexions ascendents o descendents
contorns actuals:

interpolació fonètica entre els punts especificats pels tons
→ l’objectiu d’aquest model:

determinar els patrons entonatius fonamentals
els contorns que permetin contrasts fonològics
representacions fonològiques de l’entonació

superfície fonètica de l’entonació
- molt variable
- transporta també informació paralingüística, emocions i actituds

(alegria, disgust, decepció, entusiasme, sorpresa, autoritat etc.)
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la funció distintiva de l’entonació

- enunciats idèntics del punt de vista sintàctic i segmental

- l’entonació pot canviar una oració declarativa en oració
interrogativa

Marie a mangé les pommes.

Marie a mangé les pommes ?   (        )IP
     |
    H%

 (      )IP
   |
  L%
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coŀlaboració entre entonació i sintaxis
l’estructura informativa es trasmet
- d’una part per la successió sintàctica
- de l’altre part per la jerarquia d’els accents tonals
l’informació nova → focus → al final → accent nuclear
l’informació ja coneguda → precedint → accents prenuclears
castellà
dos contorns pels accents nuclears
contorn HL* sincronitzat amb la síŀlaba accentuada (early fall) (com

en italià, Hualde 2005: 257, D’Imperio 2002)
contorn LH* moviment ascendent amb el cim en la síŀlaba

accentuada (early rise) abans de baixar cap al to de frontera
el contorn dels accents prenuclears
contorn L*H – cim en la síŀlaba que segueix la síŀlaba accentuada
el contorn del focus contrastiu
contorn LH* – cim en la síŀlaba accentuada (early rise) independent

de la posició d’aquesta unitat en l’enunciat (Gabriel 2007)
13



Que passa?

María    le  da     un diario    a su herMAno
       |             |  |                         |

           L*H       L*H  L*H       LH*

Julia dona el diari al seu germà, no?

MaRÍa    le  da     un diario    a su hermano
       |             |  |                         |

           LH*       !L*H  !L*H       !LH*
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Que passa?

María    le  da     un diario    a su herMAno
       |             |  |                         |

           L*H       L*H  L*H       LH*
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Julia dona el diari al seu germà, no?

MaRÍa    le  da     un diario    a su hermano
       |             |  |                         |

           LH*       !L*H  !L*H       !LH*
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L’expressió tonal del focus en castellà (Gabriel 2007)

María F[le da un diario a su herMAno]F. accent tonal prenuclear L*H

F[MaRÍa]F le da un diario a su hermano. accent tonal nuclear LH*

Ma- rí-                  a
│

L*H

│
LH*
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L’adaptació del model autosegmental-mètric al francès
- indeterminació de l’accent francès
→ diferents models
trets comuns:
- paper de la frase fonològica i dels seus límits
- diferència entre mots de contingut (content words) i mots

funcionals (function words)
El model de Post (2000, 2002), revisat en Gussenhoven (2004):
- accentuació postlèxica
- posicions mètriques fortes al nivell del mot prosòdic
- accent tonal → síŀlaba final i inicial de cada mot prosodòdic
- la jerarquia dels constrenyiments té cura de l’accentuació i de

l’entonació optimals en l’output
→ tracta el francès com una llengua amb accent lèxic fix
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La gramàtica de la frase tonal (IP) francesa (Post 2002)

 - La frase comença amb un to de frontera baix o alt.
- El contorn opcional (H*(L)) és pot repetir en qualsevol síŀlaba

accentuada no-final.
- Un to alt (H* o H+H*) marca la síŀlaba final de la frase.
- Un to de frontera alt, baix o mitjà (L&, H%, 0%) tanca l’unitat

entonativa.
Di Cristo (1998)
- accentuació postlèxica de cada mot de contingut
- accent principal obligatori → síŀlaba final
- accent secundari opcional → síŀlaba inicial
- “regles d’adjustament” esborren els accents superflus
- organització temporal-rítmica opera en unitats que consisteixen

d’una síŀlaba accentuada final (llarga) i les síŀlabes precedents
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Féry (2001)
- rebutja cada accentuació al nivell lèxic
- únicament funció delimitativa dels tons
→ tons de frontera que s’associen amb les fronteres prosòdiques
Jun & Fougeron (2000, 2002)
- posició intermediari entre els extrems
- un accent tonal → l’última síŀlaba del darrer mot de l’unitat

accentual (AP):
(L)H* – s’associa amb una síŀlaba del nivell lèxic

- un to de frontera no lligat a una síŀlaba determinada
Hi – to alt inicial, normalment pujant des d’un to baix

- Del punt de vista fonètic Hi és bastant diferent de l’accent final.
→ /LHiLH*/ contorn fonamental (subjacent)
- LHi – associat amb la frontera de l’esquerra
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El model de Jun & Fougeron (2000, 2002) amb un exemple
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Welby (2002, 2003, 2006)
- accent tonal (L)H* → l’última síŀlaba plena del darrer mot de

contingut (el seu late rise)
- bitonal de frontera LH‑

H- → primera, segona o tercera síŀlaba del primer mot de contigut
L → aprop de l’inici del primer mot de contingut (el seu early rise)

→ LHLH ≈ /LHiLH*/ de Jun & Fougeron
Welby (2006)
- de 790 oracions enregistrades

50% amb el patró LHiLH* (el seu LHLH)
21% tenen només els dos marges del contorn: LHiLH*
18% ometen el to alt inicial: LHiLH*
LHiLH*(4,5%)
LHiLH* (4%)
LHiLH* (2%)

→ dos bitonals – structuralment diferents però serveixen igual per a
marcar les fronteres
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Exemple de Welby (2006: 346, Fig. 1a)
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Diferències entre l’entonació del francès i del castellà
- exemples que va utilitzar Hualde (2003):

cast. El    presidente español
[El  presidente español]
              L*H        LH*

fr. a) Le   président    espagnol
[Le  président] [espagnol]
  L           LH* L      LH*  (L%)

fr. b) Le    président   espagnol
[Le  président    espagnol]
  L         LH*  (L%)

fr. c) Le   président    espagnol
[Le  président    espagnol]
  L   Hi         LH*  (L%)

base de l’entonació del francès en el marc teòric de Jun & Fougeron:
l’associament del contorn fonamental al nivell de la frase
anàlisi de Post: síŀlabes fortes al nivell lèxic
→ perquè tants accents tonals en síŀlabes que no poden ser fortes ?
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L’entonació de l’occità segons Hualde (2003)
- l’occità: la llengua més veïna del francès
- va guardar el seu accent lèxic
- anàlisi de gravacions: contes occitans en cassetes (Loddo 1993)
→ diferències importants entre l’entonació de l’occità i la de les

llengües romàniques del sud
- sobretot, molt sovint inflexions tonals en síŀlabes que no porten

accent lèxic (Hualde: → “accents secundaris”)
- en síŀlabes inicials de mots plens
- també en articles
- en síŀlabes precedint immediatament la síŀlaba accentuada

- configuració nuclear descendent (H)L* L%
la davallada es pot produir des d’un accent secundari

- contorn de l’accent nuclear neutre, l’oració declarativa → (H)L*
- per a indicar èmfasis → l’inflexió ascendent (L)H*
→ com en altres llengües romàniques del sud
- accents prenuclears → inflexions ascendents, LH* o LHi

25



un exemple de Hualde (2003): accent (secundari = 2) en la primer
síŀlaba de plaser [plazɛ], accent lèxic en la síŀlaba seguint
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un altre exemple de Hualde (2003): la frase “Lo lendeman”

 

 
- correspon exactement al contorn fonamental de Jun & Fougeron

/LHiLH*/
- la frase francesa corresponent, le lendemain, amb la mateixa

melodia: totalment acceptable
- però no en castellà – i tampoc en català? 27



oracions interrogatives absolutes → to de frontera final baix: L%
- desaccentuació del mots precedents → interpretació interrogativa?
→ els accents secundaris o inflexions inicials ascendents: diferència

més important entre l’entonació de l’occità i la de les llengües
veïnes del sud

→ produeixen contorns que ressemblen als del francès
→ amb el testimoniatge de l’occità, menys de distància entre les

llengües ibero- o sigui italo-romàniques i el francès
– l’occità podria servir de pont

Resultat de Hualde (2003):
- L’occità comparteix moltes propietats prosòdiques amb les

llengües romàniques del sud.
- Altres el fan més similar al francès.
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Com aprendre més de l’entonació de l’occità?
- dels patrons entonatius de l’occità

del paper d’aquests “accents secundaris” o tons alts, inflexions
ascendents

- amb quina freqüència apareixen en la llengua oral?
- quines son les síŀlabes en que cauen de preferència?
- quina relació tenen amb una certa síŀlaba o amb el mot?
- quines son les altres particularitats de l’entonació de l’occità?
- conclusions definitives del contar contes?
moltes qüestions… cal trobar respostes
- per conèixer millor el sistema de l’occità
- per treure conclusions referent al francès
- per saber quines influències produeixen el seu efecte en l’entonació
- com es influeixen els sistemes prosòdics en una situació de contacte
- seria potser l’occità que va ser influenciat pel francès?
Abans de poder contestar: cal explorar el sistema prosòdic de l’occità
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Com és que m’ocupo de l’occità?
- any universitari a Toulouse en 1974/75, curs d’occità a l’universitat
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- a Toulouse: occitanisme polític i cultural important
però la llengua no era gairebé mai utilitzada
només cançons i eslògans
tothom parlava francès

- l’estiu de 1975: feina de cambrera en un café a Lacaune
petita ciutat del departament del Tarn

- a Lacaune la llengua s’utilitzava i era present
- enquestes a Lacaune en 1977

per explorar la situació de contacte entre el francès meridional i
l’occità

→ tema de la meva tesis, un estudi sociolingüístic del paper social de
l’occità en aquesta comunitat
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Els resultats més importants de 1977 (Meisenburg 1985, 1992):
- molta gent a Lacaune sabia parlar occità

molt més encara l’entenien
però poca gent lo parlava regularment

→ la llengua dels vells, dels pagesos, la llengua del camp
- gairebé impossible per a mi de parlar en occità amb la gent
- l’occità es parlava només amb els amics i parents de sempre
- amb tots els altres calia parlar francès
Durant les dècades passades:
- molts esforços per a millorar la situació de l’occità
- ensenyament de l’occità

calandretas
escoles bilingües
cursos d’occità

podràn canviar aquesta evolució?
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En 2002:
- retorn a Lacaune amb un grup d’estudiants
- repetició d’una part de les enquestes de 1977 (25 anys més tard)
→ descens important dels coneixements de l’occità (Meisenburg 2003a)

cap transmissió de la llengua en les famílies
“Als nens val més parlar francès”
que aprenguin l’occità a l’escola si volen

- paper important del francès meridional, impregnat de l’occità:
sistema vocàlic, estructura siŀlàbica, manteniment del schwa etc.
→ enquestes PFC Lacaune (Meisenburg 2003b)

un exemple:
« Et mes autres frères et sœurs qui ont épousé des garçons d’ici – ou enfin ou des
filles d’ici – ils ont pas parlé occitan parce que, ils se sont, ils ont parlé français parce
que – d’une part, c’était mal vu quand nous, on avait vingt ans – pour rien au monde
les filles ne seraient sorties avec un garçon qui parlait qu’occitan elles auraient dit
mais il est timbré, on aurait pensé qu’il était qu’il était vraiment attardé – un attardé.
Vous savez, ceux qui parlaient occitan, ils sont restés dans les fermes, là, ils y sont
toujours, ils sont célibataires. » (Marguerite, *1933, occità llengua materna) 34



Dificultats d’aproximar-se a l’occità i a la seva entonació
- és una llengua en situació diglòssica (o més aviat post-diglòssica)
- és una llengua molt minoritzada i amagada
- una llengua reservada a situacions i dominis molt reduits avui
→ difícil d’explorar-la sistemàticament
• l’extensió del projecte de l’Atles interactiu de l’entonació del

català a l’occità
Com fer les enquestes i amb quines persones?
- els joves que aprenen l’occità a l’escola: massa influits pel francès

(que és la seva llengua materna)?
→ gent que té l’occità com a primera llengua

bastant vella avui, va néixer al camp als anys 20 i 30 del segle XX
normalment illetrats en occità → no es poden fer tests de lectura

- molta varietat dialectal en occità
Entre parlants competents intercomprensió és fàcil, però s’utilitzen
molts mots francesos per a evitar mots occitans poc coneguts.
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- traducció del qüestionari de l’atles català en varis dialects de
l’occità (per en Patric Sauzet i el seu equip)

- els meus primers enregistrements test a Lacaune en desembre: sense
aquest qüestionari – no parlo prou bé l’occità

- un altre problema amb aquest qüestionari: en moltes de les
situacions evocades no es parlaria occità avui
→ un poc artificial?

converses de dues persones occitanoparlants:
- la Marguerite, *1933
- l’Ernest, *1931
- del camp aprop de Lacaune
- l’occità primera llengua
- francès a l’escola
- la Marguerite va parlar en occità amb la seva mare
- l’Ernest parla occità sobretot amb els seus companys de caça
- la Marguerite llegeix, l’Ernest escriu poemes en occità
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- Normalment parlen francès quand es troben, però passaven
fàcilment a l’occità.

→ uns 80 minuts de conversa occitana gravada
- lectura de la traducció occitana (dialect lengadocià) de la faula “La

tramontana i el sol”
- un resum en les seves paraules
- “map task” occità
- discussió de temes diferents
• transcripció d’una petita part
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- He preparat un retall de la conversació on parlen de política, de
Nicolas Sarkozy, president de França

- Es sobretot la Marguerite que parla:
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- inflexió ascendent i descendent (LH*) en la síŀlaba lèxica accentuada
de alemanda

- el contorn romànic de l’accent nuclear?
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- inflexió ascendent (i descendent) en el pronom clític inicial lo (LHi)
- accent fort en l’element de negació pas (= accent emfàtic?)
- davallada en el mot sentir
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           L  Hi LH*
- inflexió ascendent important en l’element n’a un [nan]
- inflexió descendent en la síŀlaba pretònica
- nova inflexió ascendent i descendent en la síŀlaba lèxica accentuada
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        LH*        Hi            HL*    H-                 LH*
- to alt (Hi) en la síŀlaba inicial de potonejaires
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- inflexió ascendent en la síŀlaba inicial i pretònica de sadul
- altre inflexió ascendent en la síŀlaba tònica
- forts moviments en les síŀlabes tòniques de tapa (H*L) i totjorn (LH*)
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  L*H  L*      L*H                LH* HL*  LH*
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I això és tot, queda molt per fer…

Moltes gràcies per la seva atenció!
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