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RESUM 

 

L'entonació del català mostra diferències geoprosòdiques importants especialment en les 

interrogatives encapçalades per la conjunció àtona que que comporta un desplaçament 

del subjecte, si està explícit, al final de l'oració. Aquest treball exposa una mostra de 

diversos punts dialectals del català en aquesta modalitat interrogativa: Barcelona, 

Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa, L'Alguer, Felanitx (Mallorca) i Maó (Menorca). 

Presenta també els primers resultats obtinguts en l'estudi del castellà de Barcelona d'una 

informant, clarament influenciats en aquesta modalitat pel català de la ciutat. 

 

 

1. ELS ESTUDIS D’ENTONACIÓ AL LABORATORI DE FONÈTICA DE LA UB 

 

L’any 1999 el Laboratori de Fonètica de la UB va començar a treballar la prosòdia a 

fons de manera sistemàtica a partir d’un projecte d’investigació titulat «Els trets 

prosòdics en un model de percepció de parla» (ref. PB98-1230) atorgat pel MEC 

d’Espanya i centrat principalment en la prosòdia del castellà. En aquest temps va 

presentar en un col.loqui internacional celebrat al Colegio de México (Mèxic) una 

proposta de sistema d’etiquetatge per al castellà en el marc AM a partir dels llindars 

psicoacústics establerts en un semitò i mig (Martínez Celdrán i Fernández Planas, 

2003). 

Des de l’any 2003 l’activitat investigadora en el terreny suprasegmental del 

Laboratori de Fonètica de la UB se centra principalment en l’estudi de les variants del 

català, i també d’algunes variants del castellà, sota el paraigües del macroprojecte 

internacional AMPER. Els projectes d’investigació atorgats pel MCyT i el MEC, 

respectivament, que sustenten aquestes investigacions són els següents: «Contribució a 

l’Atles Multimèdia de Prosòdia de l’Espai Romànic a Catalunya» (ref: BFF2003-08487) 

i «Base de dades multimèdia de la prosòdia del català i del castellà a les zones bilingües 



 

(AMPERCAT)» (ref. HUM2006-05238). El seu investigador principal, així com també 

del projecte esmentat en el paràgraf anterior és el Dr. Martínez Celdrán, director del 

Laboratori. 

 

 

2. EL PLANTEJAMENT I L’ESTRUCTURA D’AMPER   

 

La idea inicial del projecte AMPER (Atles Multimèdia de Prosòdia de l’Espai Romànic) 

la va plantejar el Dr. Michel Contini al Nazioarteko Dialektologia Biltzarra Agiriak 

celebrat a Bilbao el 1991. Però no va ser fins a primers del segle XXI que va començar 

a prendre forma, a madurar la idea en diverses publicacions, a constituir els grups de 

treball en diferents llengües i a obtenir els primers resultats (Romano, 2001; Contini i 

altres, 2003). La realizació de dues tesis doctorals sota la direcció del Dr. Contini va ser 

clau per a l’avenç del projecte en els primers temps. Van ser realitzades pel Dr. Antonio 

Romano sobre la prosòdia del salentí (Itàlia) (1999), i pel Dr. Jean-Pierre Lai, sobre la 

parla de Nuoro a Sardenya (2002).   

 L’objectiu general del projecte consisteix a realitzar un gran atles multimèdia en 

què representar gràficament i perceptivament la prosòdia de frases enunciatives i 

interrogatives de les principals variants dialectals actuals de les llengües romàniques. 

Les possibilitats multimèdia actuals permeten lligar imatge i so, d’una banda, i, de 

l’altra, difondre els resultats arreu. Aquestes mateixes possibilitats i el fet que la 

prosòdia sigui el focus d’interès, lligada amb la dialectologia, constitueixen un atractiu 

afegit a aquest projecte perquè normalment els aspectes suprasegmentals no han estat 

tan estudiats com els segmentals.  

 Originalment, l’abast del projecte cobria el territori europeu de llengües 

romàniques. Més tard, però, fonamentalment a partir la incorporació del domini 

lingüístic castellà, el projecte es  començà a obrir a països parlants d’aquesta llengua 

d’Amèrica Llatina, de moment a Xile, Cuba, Argentina i Veneçuela.1 

L’ampliació de grups de treball i de zones d’estudi va fer engrandir el projecte 

pensat inicialment fins a esdevenir pròpiament un macroprojecte internacional i 

                                                           
1 També forma part del projecte un grup de treball a Brasil, coordinat des del grup de Portugal. 
 



 

actualment compta amb un comitè internacional amb representats de tots els dominis 

lingüístics implicats i amb una estructura ordenada dels recursos humans i materials.  

Els coordinadors generals d’AMPER són el Dr. M. Contini i el Dr. A. Romano; i 

des del Laboratori de Fonètica de la UB es coordina el domini lingüístic castellà (tant a 

Espanya com a Amèrica Llatina) a través del Dr. Eugenio Martínez Celdrán i el domini 

lingüístic català, a través de la Dra. Ana M. Fernández Planas. L’aplicació del projecte 

general AMPER a l’àmbit del català es coneix com a AMPERCAT.2 

El domini lingüístic del català inclou un sol grup de treball amb seu al 

Laboratori de Fonètica de la UB però integrat tant per professors de la UB com per una 

professora de la UAB i, inicialment, també per un professor de la URV. I aquest grup de 

treball estudia tant el català de Catalunya, Andorra, l’Alguer i la comunitat valenciana 

com el castellà de Catalunya, comunitat valenciana i Múrcia i les interferències 

prosòdiques entre ambdues llengües en els territoris en què conviuen. 

 

 

3. ASPECTES METODOLÒGICS EN EL PROJECTE AMPER 

 

És fonamental en un projecte internacional d’aquestes característiques, que implica 

diversos grups d’investigadors, que hi hagi uns criteris metodològics estrictes i comuns 

(Contini, 2005; Romano et alii, 2005; Fernández Planas i Martínez Celdrán, 2003, 2007; 

Fernández Planas, 2005), malgrat que cada grup gaudeixi d’una certa autonomia en 

aspectes com l’elecció dels punts d’enquesta, per exemple, o en l’adaptació del corpus 

per a cada varietat lingüística seguint les directrius generals. Només així es pot garantir, 

d’una banda la comparació entre resultats de diferents grups i, de l’altra,  la unitat de 

l’Atles que es va formant. 

 

 

 

                                                           
2 Aquesta denominació també fa referència al grup de treball del Laboratori de Fonètica de la UB integrat 
actualment pels següents investigadors: Dr. Eugenio Martínez Celdrán, Dra. Ana Ma. Fernández Planas, 
Dra. Lourdes Romera Barrios, Dra. Valeria Salcioli Guidi, Dra. Josefina Carrera Sabaté, Dra. Dorota 
Szmidt, Dra. Sabela Labraña Barrero, Dra. Janina Espuny Monserrat, Dra. Lourdes Aguilar Cuevas, Dra. 
Natalia Fullana Ribera, Sr. Paolo Roseano. En estadis anteriors del projecte també en van formar part els 



 

 

3.1. ELS INFORMANTS I ELS PUNTS D’ENQUESTA 

 

En cada punt d’enquesta triat es tindrà, de moment, una informant femenina i un 

informant masculí d’edats compreses entre els 25 i els 45 anys que no tinguin estudis 

superiors, que hagin nascut i visquin en el punt d’enquesta i que siguin fills de persones 

de les mateixes característiques perquè en siguin fidels representants. Pel que fa  a la 

selecció de les localitats que constitueixen els punts d’enquesta cal tenir en compte, que 

s’ha considerat, a més a més de la pertinença prosòdica, l’adscripció dialectal.    

  

3.2. ELS CORPORA 

 

El desenvolupament complet del projecte inclou quatre tipus de corpus que 

comparteixen el fet d’estar emesos amb la major naturalitat i neutralitat possible per part 

dels informants (l’investigador encarregat del seu enregistrament ho ha d’avalar) i 

cobreixen un ventall de major a menor control en les emissions: 

a. El corpus fix, en primer lloc, consta d’una estructura bàsica: 

Subjecte+V+Complement verbal (per exemple, El capità no porta la caputxa); 

també d’un segon grup de frases, les mateixes, però amb expansió del subjecte 

(per exemple, El capità protestant no porta la caputxa) i, finalment, d’un tercer 

grup amb expansió del complement verbal (per exemple, El capità no porta la 

caputxa pràctica). Els mots de les frases són aguts, plans i esdrúixols a les 

posicions de subjecte, complement verbal i expansions i sempre plans als 

verbs. Totes les combinacions possibles donen com a resultat seixanta-tres 

frases en cada modalitat que en la majoria de llengües són dues (enunciativa e 

interrogativa absoluta) però en català en certa manera són tres perquè estudiem 

també les interrogatives amb subjecte desplaçat al final de la frase i 

encapçalades per la conjunció àtona que que en molts punts són tant o més 

habituals que les interrogatives absolutes amb ordre S+V+C no encapçalades 

                                                                                                                                                                          
següents investigadors: Dr. Miquel Àngel Pradilla Cardona, Dr. Joan Castellví Vives, Sr. Carlos van 
Oosterzee Sanz, Sr. Domingo Román Montes de Oca.  



 

per aquesta partícula. Totes les interrogatives estudiades són neutres, és a dir, 

frases en què el parlant adopta una actitud imparcial davant de l’enunciat. 

b. En segon lloc, tenim el corpus constituït per un grup de frases d’ús molt 

habitual en la llengua que es fan servir per qüestions com ara preguntar l’hora, 

saludar un veí, demanar el pa a taula, etc.  

c. El conegut sistema Map_task configura el tercer tipus de corpus, es presenta 

com un joc i ens permet assolir un grau major d’espontaneïtat en las 

realitzacions. 

d. Finalment, en quart lloc comptem amb una conversa absolutament espontània 

sense cap restricció ni condicionant. 

Així, en terminologia de la sociolingüística de la variació laboviana (Labov, 1966) 

els estils de parla obtinguts van del casual (d) al formal (a) i passen per l’acurat (b, c).  

 

3.3. ELS ENREGISTRAMENTS 

 

Els enregistraments es procura fer-los en un lloc conegut i habitual per a l’informant 

perquè se senti el més còmode possible. Les frases del corpus fix es presenten als 

informants de forma aleatòria i s’enregistren totes cinc cops, normalment en dies 

diferents, dels quals se n’utilitzen tres repeticions a l’hora d’analitzar. El tipus 

d’elicitació per a aquest corpus pot ser textual o pictogràmica. La consecució del corpus 

integrat per frases habituals es porta a terme mitjançant el plantejament d’un supòsit 

situacional a l’informant; el Map_Task, com un joc de preguntes i respostes entre 

l’informant i el propi investigador a partir d’uns mapes semimuts que cal completar.  

 

3.4. ELS PROGRAMES I ELS PROCEDIMENTS D’ANÀLISI    

 

Després de preparar les frases objecte d’estudi eliminant-ne el soroll que els 

enregistraments puguin tenir, el sistema AMPER treballa a partir de les vocals i 

comença l’anàlisi segmentant-les en la cadena. Després, cal seguir un llistat d’ordres en 

unes rutines preparades específicament per a aquest projecte en l’entorn Matlab per 



 

extreure la informació pertinent per als paràmetres prosòdics buscats i per sintetitzar les 

frases utilitzant aquesta informació prosòdica i cap més, és a dir, prescindint de tota la 

informació segmental. 

A cada frase s’estudia un nombre força considerable de vocals, de cadascuna de 

les quals se n’extreuen tres paràmetres diferents (durada, intensitat i entonació). Pel que 

fa a l’entonació es contemplen, a més a més, tres valors en el temps a cada vocal: 

l’inicial, el del centre i el valor final. 

A partir de les anàlisis obtingudes, sobre tot de les mitjanes de totes les 

repeticions de la mateixa frase, elaborem els nostres treballs, que ens permeten, en 

primer lloc, caracteritzar les variants prosòdiques dialectals que estudiem i, en segon 

lloc, anar configurant l’atles multimèdia.  

 

 

4. PROS I CONTRES DEL PROJECTE AMPER   

 

Segurament el retret que hom podria fer al projecte AMPER té relació amb el fet 

d’utilitzar pocs informants, la qual cosa ve provocada per tractar-se d’un atles de gran 

domini. El plantejament indica que no es pretén enregistrar i analitzar molts informants 

per extreure’n l’entrellat d’allò distintiu, sinó que es va a buscar  els informants que es 

consideren ben representatius del punt d’enquesta establert perquè l’atles té un abast 

molt gran i el fet d’aparèixer a internet en format multimèdia amb arxius gràfics i de so 

(molt pesats) fa que no puguem penjar-hi tota la informació. De tota manera, cal tenir en 

compte que tot i utilitzar pocs informants hem de fer anar un volum de dades molt 

considerable. De seguida parlem de  milers de dades de cada informant.   

Tot i això, pensem que el projecte AMPER té uns punts a favor que el fan 

interessant. Són,  sobre tot, els següents: 

a. L’establiment de normes metodològiques clares i comunes tant per a 

l’enregistrament com per a l’anàlisi i per a la confecció de gràfics. 

b. L’abast tan ampli que té el projecte tant en grups de treball com en espai 

lingüístic i geogràfic. 



 

c. La utilització d’un corpus fix no igual en totes les llengües perquè 

cadascuna l’ha d’adaptar a la seva realitat, però sí equivalent, pensat sota 

les mateixes directrius i amb el mateix esquema. Aquest punt assegura 

múltiples comparacions no només entre dialectes diferents, sinó també 

entre llengües diferents. 

d. La utilització de l’entorn multimèdia paral·lelament a la presentació i 

publicació de treballs parcials en medis convencionals (congressos i 

articles en revistes especialitzades) perquè permet, d’una banda, anar 

construint a poc a poc l’atles i des del principi posar-lo a l’abast dels 

interessats i, d’altra banda, la utilitat de poder accedir als arxius de so que 

s’estudien. 

 

 

5. UNA MOSTRA D’ALGUNS RESULTATS OBTINGUTS 

 

Tot i que el projecte per al català inclou l’anàlisi de la modalitat oracional enunciativa i 

dels dos tipus d’interrogatives, presentarem ara només mostres del tipus interrogatiu 

encapçalat per que perquè hem pogut comprovar en diversos estudis (per exemple, 

Martínez Celdrán i altres, 2005a, 2005b; Fernández Planas i altres, 2007c) que aquest 

tipus d’oracions, fonamentalment el paràmetre de l’entonació, permet distingir les zones 

geoprosòdiques de l’espai tractat més clarament que no pas les altres. 

Presentem, a tall d’exemples, els resultats en una frase (Que no porta/polta la/sa 

caputxa, el/es/lo copista?) de nou informants femenines de vuit punts d’enquesta. Hi ha 

vuit informants del català de: Barcelona, Tarragona, Girona, Maó (Menorca), Felanitx 

(Mallorca) i L’Alguer en el diasistema del català oriental; Lleida i Tortosa en 

l’occidental, segons la classificació de Veny (1982), i una  informant del castellà de 

Barcelona.  Es poden comprovar detalls més exhaustius de les descripcions de  la 

majoria de punts d’enquesta i de comparacions entre ells a diversos treballs del 

Laboratori de Fonètica realitzats en aquest marc, per exemple: Carrera i altres (2004), 

Fernández Planas i altres (2004, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2007c), Martínez Celdrán 

i altres (2005a, 2005b, 2005c), van Oosterzee i altres (2007); i també es pot consultar 

Pradilla i Prieto (2002), Prieto (2001, 2002) i Mascaró i Pons (1986).     



 

5.1. BARCELONÍ  

 

La fig. 1 presenta els gràfics prosòdics de la frase Que no porta la caputxa, el copista? 

emesa per la informant de Barcelona. En aquesta figura, i en les dels punts d’enquesta 

que seguiran, hi ha tres gràfics: adalt, la corba melòdica d’F0 que resulta de la mitjana 

entre les tres repeticions i que apareix en semitons per facilitar la comparació entre els 

exemples; i abaix, els gràfics de barres de totes les vocals de la mitjana de les 

repeticions de la frase corresponents als seus valors de durada en ms. (a l’esquerra) i 

d’intensitat en dB (a la dreta). Als gràfics d’entonació, els 0 semitons corresponen a 

l’F0 mig de la informant. 

 

 

 

  
Fig. 1. Dades de Barcelona 

 

 



 

A Barcelona, com es veu, aquest tipus de frases comencen en una tessitura alta per a la 

parlant (sobre els 4’5 semitons per damunt de la mitjana) que es manté alta fins a la 

darrera tònica del predicat  des d’on cau uns 8 semitons. Es manté més o menys en 

aquesta nova tessitura fins a la darrera tònica del subjecte explícit des d’on incia una 

davallada progresiva més suau que segueix en la posttònica.  

La durada exhibeix uns valors lleugerament més elevats en les tòniques que en 

les síl·labes adjacents, però el fet que més destaca és l’augment de la darrera vocal de 

l’enunciat, que supera l’anterior en més del doble de la seva durada. La intensitat 

presenta poques oscil·lacions fins a la darrera pretònica que inicia un suau descens. 

 

5.2. TARRAGONÍ 

 

La fig. 2 mostra els gràfics d’exemple corresponents als paràmetres prosòdics obtinguts 

a la informant de Tarragona en la mitjana de l’emissió de la frase Que no porta la 

caputxa, el copista? 

 

 



 

  
Fig. 2. Dades de Tarragona 

 

 

A Tarragona, la frase s’inicia voltant el valor mig de la persona (molt poc per sobre), 

més o menys es manté estable fins a la posició pretònica del segon accent tonal que 

marca un pic per accentuar la brusca davallada a la darrera tònica del predicat fins a un 

nivell que es manté aproximadament fins a la darrera posttònica que fa que el to es faci 

encara una mica més greu. El tipus de mot (agut, pla o esdrúixol) no implica diferències 

destacables (Fernández Planas, 2004, 2007a;  Martínez Celdrán, 2005a, 2005b).  

La durada i la intensitat segueixen aproximadament el mateix patró descrit en la 

varietat de Barcelona. En aquest cas, la durada de la darera vocal també sobrepassa  

l’anterior en força més del  doble. 

 

 

5.3. GIRONÍ 

 

Els valors promediats dels paràmetres prosòdics de la frase d’exemple Que no porta la 

caputxa, el copista? apareixen a la fig. 3.  

 



 

 

  
Fig. 3. Dades de Girona 

 

 

Prieto (2001:361) assenyala que «En gironí, el patró descendent  (encapçalat gairebé 

sempre per la partícula que) mai no té un sentit neutre, sinó confirmatori, és a dir, s’usa 

quan el parlant sap o creu que sap la resposta a la seva pregunta i cerca una confirmació 

a la seva suposició […]. Així, en aquest dialecte no trobarem mai una forma 

interrogativa neutra pronunciada amb final descendent». Més endavant, Prieto indica 

que, al marge de l’abast semàntic que tenen els patrons descendent i ascendent, ambdós 

presenten la mateixa forma entonativa que les corresponents formes del barceloní.  

La melodia que representem de Girona correspon al seu patró majoritari amb un 

tonema ascendent;3 però a les nostres dades hi hem trobat també, contràriament al que 

                                                           
3 En percentatges (vegeu Fernández Planas i altres, 2007), a las frases constituïdes per tres accents tonals 
o quatre accents tonals a causa de l’expansió d’objecte: un 88,9% de frases presenten tonema ascendent i 
un 11,1%, tonema descendent. A les frases amb expansió de subjecte i, per tant, amb quatre accents tonal 
el 81,5% de frases presentaven tonema ascendent i el 18,5% restant, tonema descendent. 
 



 

assenyala Prieto (2001), un patró descendent amb sentit neutre que, efectivament, no es 

distingeix gaire del patró que caracteriza el barceloní, tret pel fet de mostrar un menor 

rang tonal. El valor inicial d’aquestes frases està lleugerament per sobre del nivell mig 

de la informant, aproximadament 1’5 semitons, i immediatament comença una 

davallada durant tot el primer accent tonal, que es troba desaccentuat, fins a la pretònica 

del segon accent tonal, el punt més greu de la frase, 3 semitons per sota del nivell mitjà 

de la informant. Aquí comença un ascens important d’uns 9 semitons que culminarà en 

un pic a la posttònica. Aquest trencament de l’escalonament descendent de la frase ens 

indica que hi ha una frase intermèdia que separa clarament el predicat del subjecte 

dislocat al final de la frase. L’estudi minuciós de Fernández Planas i altres, 2007c ens 

indica que les frases amb quatre accents tonals presenten la fi de la primera frase 

intermèdia a l’acabament del predicat (és a dir, després de l’expansió del complement 

directe, si n’hi ha) i també que als mots plans és on es fa més palès aquest trencament. 

A continuació hi ha una forta caiguda de l’F0 fins a la tònica del subjecte i un repunt 

fins assolir el valor més agut de la frase, uns 7 semitons per sobre de la mitjana. Segons 

el tipus de mot final de la frase, veiem a Fernández Planas i altres 2007c, que hi ha 

diferències destacables d’alçada tonal. A les paraules finals agudes l’ascens és de 3’8 

semitons i a les paraules esdrúixoles, de 8’7 semitons. En qualsevol cas les diferències 

són significatives perquè superen el llindar perceptiu establert en 1’5 semitons (Pàmies i 

altres, 2001). 

Sobre les modificacions en els paràmetres de durada i d’intensitat, d’acord amb 

el que s’assenya a a la bibliografia i a l’esperat, s’observa un augment de durada i una 

disminució de la intensitat a mesura que s’acosta el final de frase. A l’exemple proposat, 

les vocals tòniques són més llargues que les àtones, tret de la vocal final, però aquest 

fet, com succeeix en d’altres subdialectes no és absolutament regular. 

 

 

5.4. MALLORQUÍ 

 

La fig. 4 mostra els resultats amitjanats de la frase d’exemple No porta sa caputxa, es 

copista? obtinguda d’una informant de Felanitx (Mallorca) 

 



 

 

  

Fig. 4. Dades de Felanitx (Mallorca) 

 

 

Aquesta informant de Felanitx a Mallorca ha optat per no utilitzar la partícula opcional 

que inicial, per això en aquest subdialecte trobem per a la mateixa frase una síl·laba 

menys que als altres. La corba que descriu la seva melodia comença en una tessitura alta 

per a la parlant, 6’5 semitons per sobre del seu to mig, i cau progressivament gairebé 

una octava fins a la darrera tònica de la frase, vocal en què comença un ascens acusat 

fins al final de la frase de gairebé 7 semitons per sobre de la mitjana de la informant.  

La durada més gran correspon a la vocal final, fet que es va repetint en tots els 

subdialectes, però en aquest hi veiem dues particularitats respecte dels altres: la primera 

és l’escassa durada de les vocals posttòniques (tret de la final); i la segona, la menor 

diferència entre el valor de l’última vocal de la frse i d’altres de la mateixa oració. La 

intensitat no mostra gaires diferències, tret també d’una disminució a la posttònica del 

segon accent tonal, la vocal més breu de la frase. 



 

5.5. MENORQUÍ 

 

La informant de Maó (Menorca) en l’emissió promediada de la frase Que no porta sa 

caputxa, es copista? presenta les dades que es veuen a la fig.5. 

 

 

  
Fig. 5. Dades de Maó (Menorca) 

 

 

La informant de Maó comenta en un to alt per a ella, però no tant com passa a Mallorca, 

uns 4’5 semitons, segueix estable en la següent vocal a partir de la qual comença un 

descens progressiu fins a la pretònica de l’accent tonal que constitueix el tonema de la 

frase sense arribar a 3 semitons per sota de la mitjana de la informant. El tonema  

ascendent no assoleix el valor inicial i es queda a gairebé 4 semitons per sobre de la 

mitjana. Aixa, la corba és força semblant a la de Mallorca però, clarament, en un rang 

tonal menor.  



 

Aquesta variant subdialectal allarga més que d’altres subdialectes les vocals 

tòniques de la frase, fins i tot la del darrer mot, amb la qual cosa la diferència entre la 

tònica i la posttònica final no és tan acusada com en d’altres punts d’enquesta (fet que 

comparteix amb Mallorca, l’altre subdialecte balear presentat). La intensitat també és 

lleugerament més alta en les vocals tòniques i no s’observa tant el descens habitual al 

final de l’oració. 

 

 

5.6. ALGURÈS 

 

La fig. 6 mostra el resutats de la frase Que no polta la caputxa, lo copista? de la 

informant de L’Alguer.  

 

 

  
Fig. 6. Dades de L’Alguer 

 



 

 

La melodia en aquest exemple del català de L’Alguer comença uns 5 semitons per sobre 

de la mitjana de la informant, cau bruscament uns 8 semitons a la primera tònica, 

comenta a elevar-se progressivament fins a la tònica del final del predicat 

aproximadament a la línia mitjana de la informant i s’hi manté fins a la tònica del 

subjecte desplaçat que assoleix el mateix to greu de la primera tònica (uns 3 semitons 

per sota de la mitjana) on es manté fins al final de la frase.  

Pel que fa a la durada, les tòniques també solen ser més llargues que les àtones 

adjacents però destaca especialment la gran durada de la vocal final. La intensitat, com 

succeeix normalment, presenta lleus oscil·lacions amb una tendència a un suau descens 

final. 

 

 

5.7. LLEIDATÀ 

 

A la fig. 7 hi apareixen els resultats obtinguts de la informant de Lleida en la mitjana de 

les diferents repeticions de la frase Que no porta la caputxa, el copista? 

 

 



 

  
Fig. 7. Dades de Lleida 

 

 

A Lleida les interrogatives encapçalades per la conjunció que s’ inicien en una tessitura 

lleugerament alta per a la parlant (aproximadament 1’5 semitons per sobre de la seva 

mitjana) i a continuació pugen fins als 3 semitons per sobre de la mitjana i s’hi 

mantenen durant tot aquest primer accent tonal.  La tònica del segon accent tonal, el 

final del predicat, cau uns 6 semitons. La pretònica del tonema, el sujecte explícit, 

assenya la un pic en la línia mitjana de la informant, la darrera tònica exhibeix el valor 

més greu de la frase, uns 6 semitons per sota del valor mig i finalment la posttònica és 

ascendent. Treballs anteriors del grup de treball ens indiquen que a les frases acabades 

en esdrúixola el valor en Hz assolit al final és el més agut i a les frases acabades en mot 

agut, el més greu, com veiem a Carrera i altres (2004), Fernández Planas i altres (2006a, 

2006b, 2007b), Martínez Celdrán i altres (2005a, 2005b) o van Oosterzee i altres (2007) 

.  

Les observacions sobre la durada i la intensitat fetes per a d’altres varietats 

geoprosòdiques es mantenen. Per a la durada, les petites oscil·lacions sense 

significativitat estadística que indiquen alguns pics no corresponen sempre a la síl·laba 

tònica, cosa que succeeix també en d’altres subdialectes. Destaca per sobre de tot el 

gran valor de durada de la vocal final de la frase. 

 

 

5.8. TORTOSÍ 

 

La fig. 8 conté les dades prosòdiques de l’exemple obtingut a Tortosa corresponent a la 

mitjana de les repeticions analitzades de la frase Que no porta la caputxa, el copista? 



 

 

 

  
Fig. 8. Dades de Tortosa 

 

 

A Tortosa, les frases s’inicien en un to elevat (uns 3 semitons sobre la mitjana) per a la 

informant, que arriba als 6 semitons per sobre de la seva mitjana en la síl·laba pretònica 

del primer accent tonal; des d’aquesta posició de la frase, el to experimenta una suau 

davallada fins a la darrera pretònica de l’enunciat (amb un suau repunt en la tònica de 

l’accent tonal final del predicat en aquest exemple) que resulta ser el to més greu de la 

frase (uns 4,5 semitons per sota de la mitjana). A partir d’aquí inicia el tonema un 

ascens que sobrepassa els 12 semitons de l’octava al final de la frase.  

La intensitat no difereix del comportament que té aquest paràmetre en d’altres 

subdialectes. Tot i que hi ha microdiferències (petites diferències subtils entre els valors 

que, seguramente, no superarien el llindar perceptiu que establíssim), no es pot associar 

la posició tònica, com passa en els altres subdialectes, amb un augment d’intensitat 



 

respecte de les seves àtones pretòniques o posttòniques adjacents, ni en aquest exemple, 

ni en cap tipus de mot (Carrera Sabaté i altres, 2004; Martínez Celdrán i altres, 2005b, 

2007; van Oosterzee i altres, 2007). La durada de la darrera vocal de la frase també és 

considerablement llarga, però destaca en aquest cas concret que no és la més llarga de la 

frase, la posttònica final del predicat la sobrepassa lleugerament. Les durades de les 

vocals del cos de la frase presenten més oscil·lacions que en d’altres subdialectes, però 

no sempre es relacionen amb la tonicitat de les síl·labes.  

 

5.9. EL CASTELLÀ DE BARCELONA 

 

A la fig. 9 hi ha els resultats amitjanants de la frase ¿Que se toca con paciencia, la 

guitarra? d’una informant castellanoparlant nascuda a Barcelona. 

 

 

  
Fig. 9. Dades del castellà de Barcelona 

 



 

 

Les frases interrogatives encapçalades per que àton en castellà no existeixen en 

l’espanyol peninsular estàndar pero sí és freqüent sentir aquestes frases en espanyol de 

Catalunya per influència del català. En el castellà de Barcelona s’inicien en una tessitura 

aguda (voltant 5 semitons per sobre de la mitjana de la parlant) en la qual es manté fins 

a la tònica del segon accent tonal, que coincideix amb el mot final del predicat. Aquí es 

produeix el primer descens tonal important, d’uns 6’5 semitons. A partir d’aquesta 

posició de vegades es manté més o menys estable amb un lleuger descens al final i, de 

vegades, mostra un descens progressiu fins al final de la frase, com succeeix en aquest 

exemple (que té un petit repunt a la pretònica del tonema). La melodia coincideix amb 

la descrita per a les interrogatives amb que inicial de Barcelona. 

La durada presenta els valors més llargs a les vocals finals de la frase, sobre tot a 

la final, com era esperable. Les tòniques solen ser una mica més llargues que les àtones 

adjacents en aquest exemple, però aquest no és un fet regular com indiquen Romera i 

altres (2007, 2008) que assenyalen també que no hi ha gaire diferències en funció del 

tipus de mot. La intensitat presenta petites variants sense relació regular amb la tonicitat 

de les vocals i presenta una tendència descendent al final de la frase. 

 

 

6. COMPARACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS EN EL PARÀMETRE 

D’ENTONACIÓ 

 

La durada i la intensitat són paràmetres força semblants en tots els punts d’enquesta 

estudiats; en canvi, les descripcions del paràmetre d’entonació ens han permès veure 

que no hi ha dos punts amb les melodies corresponents a aquestes frases iguals. Per això 

centrem l’atenció en la melodia en aquest apartat. Vegem a la fig. 10 la superposició de 

les dues corbes considerades de Barcelona, la del català i la del castellà. 

 

 



 

 
Fig. 10. Superposició  de les corbes entonatives del català i del castellà de Barcelona 

 

 

A la vista dels exemples oferts, hem de concloure que l’entonació és la mateixa, tant en 

el moviment de la melodia com, fins i tot, en el rang tonal en què la frase es 

desenvolupa. La conclusió general a la que arriben Romera i altres (2007, 2008) permet 

afirmar que el coneixement passiu de la prosòdia d’una llengua, en aquest cas el català, 

és poderós fins al punt de modificar la prosòdia de la llengua materna, en aquest cas el 

castellà. L’hàbit de construir oracions interrogatives inexistents en castellà, 

normativament, seguint aquest model propi del català de Barcelona i trobar-les 

«normals» n’és una clara mostra. Els resultats de Van Oosterzee (2005) sobre la 

percepció dels patrons enunciatiu i interrogatiu del català i del castellà de Barcelona 

assenyala que els parlants biligües no discriminen la llengua davant d’estímuls 

d’ambdues llengües la qual cosa demostra la seva alta semblança.  

En treballs anteriors elaborats en el si d’AMPERCAT (Fernández Planas i altres, 

2007c; Martínez Celdrán i altres, 2005a, 2005b) a partir de quatre o de cinc punts de 

enquesta (Barcelona, Tarragona, Lleida, Tortosa i Girona), ja havíem vist que les 

interrogatives absolutes encapçalades per que eren especialment significatives a l’hora 

de distingir punts subdialectals, ja que presentaven entre sí diferències clares i regulars 

especialment en el paràmetre d’entonació. Ho podem tornar a constatar amb les mostres 

presentades de nous punts d’enquesta estudiats afegits als anteriors. Considerem en la 

fig. 11 la superposició de les corbes dels subdialectes del bloc oriental d’una banda 



 

(barceloní, tarragoní, gironí, mallorquí, menorquí i alguerès) i dels del bloc occidental 

(lleidatà i tortosí), d’una altra.  

 

 

 
Fig. 11. Superposicions de les corbes de diferents punts d’enquesta del català seguint la 

divisió dialectal de Veny (1982). Adalt, els punts que corresponen al bloc oriental; i 

abaix, els que corresponen  al bloc occidental. 

 

En el gràfic de la fig. 12, que pretén ser una sinopsi estilitzada de les diferències 

que hem pogut veure en els exemples presentats, observem esquemàticament aquesta 

disparitat de corbes melòdiques per a un mateix enunciat. En aquest gràfic l’eix 

horitzontal representa el pas del temps i l’eix vertical els semitons. A l’esquema de cada 



 

punt d’enquesta, la línia negra fina representa els 0 semitons que correspon al valor mig 

de cada informant.  

 

 

 
 

Fig. 12. Esquema de les melodies als diferents punts d’enquesta tractats. 

 



 

El gràfic de la fig. 12 reflecteix les diferències de rangs tonals de les corbes presentades, 

aproximadament, de major a menor: 12’5 semitons (Barcelona), 11’5 semitons 

(Felanitx), 10’5 semitons (Tortosa), 9’5 semitons (Tarragona, Girona), 9 semitons 

(Lleida), 8’5 semitons (L’Alguer), 7’5 semitons (Maó). Més a més, també indica les 

diferències en el moviment melòdic. Les produccions de Barcelona, Tarragona i Lleida 

mostren un descens acusat en la tònica del segon accent tonal, el que finaliza la primera 

frase intermedia. En general, Lleida tendeix a marcar tants pics com accents tonals hi ha 

a la frase. Seguidament, els patrons amb final descendent no experimenten grans canvis. 

L’Alguer mostra un inici alt en la tessitura de la parlant, com passa a Barcelona i 

Mallorca sobre tot, un descens molt considerable a la primera tònica de la frase, un pic a 

la tònica de l’accent tonal que acaba la frase intermèdia i un descens final. Girona, en la 

seva melodia majoritària per a questes frases mostra un descens progressiu fins a la 

pretònica d’aquest segon accent tonal, a continuació mostra de manera regular un pic a 

la posttònica final de la primera frase intermèdia que assoleix valors semblants als 

valors finals, després un nou ascens a continuació de la davallada considerable que 

segueix al primer pic. Tortosa, després d’un primer pic inicial a la primera pretònica 

comença un descens progressiu que es mantindrà fins a la darrera pretònica des de la 

qual iniciarà un ascens molt acusat. Felanitx presenta una corba similar a la de Tortosa, 

amb petites diferències: no hi ha una ascens de la segona síl·la després de la inicial 

perquè no s’ha pronunciat la partícula que, la corba ja comença la frase en el seu punt 

més agut i el descens progressiu arriba fins a la darrera tònica des d’on l’ascens acusat 

arribarà a assolir un valor tan agut com l’inicial. El menorquí presenta també un patró 

semblant, en aquest cas, però, les dues primeres síl·labes es mantenen estables en una 

nivell força agut, la davallada progressiva arriba fins a la darrera pretònica i el rang 

tonal global és menor que a Tortosa i a Mallorca. Val la pena destacar també globalment 

que els trams descendents són menors que els ascendents, en general, en la zona 

nuclear.  

Per tant, podem dir que els aspectes que distingeixen els diferents punts 

d’enquesta són els següents:  

 

a. La trajectòria tonal del tonema (ascendent o descendent) 

b. El rang de l’ascens o descens a la zona nuclear de la frase 

c. La presència de pics destacats o no al pretonema.  

d. La posició dels pics del pretonema en la frase (si n’hi ha) 



 

e. La davallada brusca o progressiva de l’F0 

f. La posició de la davallada d’F0 en la frase 

g. La tessitura inicial de la frase 

 

Donada la importancia del tonema a les oracions per indicar-ne moltes vegades la 

modalitat i per constituir el focus de la pregunta, per la qual cosa normalment 

constitueix l’accent més prominent de l’enunciat, i vista la rellevància de la modalitat 

interrogativa encapçalada per que a l’hora de distinguir variants geoprosòdiques, 

pensem que seria interessant establir isoglosses prosòdiques que recullissin aquests fets 

i dividissin els punts estudiats en dos blocs que no correspondrien als blocs que 

funcionen efectivament per a d’altres paràmetres. A la fig. 13 hi veiem diferents 

superposicions dels punts del català estudiats agrupats en funció del seu tonema 

ascendent o descendent. Adalt els que corresponen a punts del català que presenten 

tonemes ascendents en aquesta modalitat de parla (Girona, Felanitx, Maó, Lleida i 

Tortosa); abaix, els que presenten tonemes descendents (Barcelona, Tarragona i 

L’Alguer). 

 

 

 



 

 
Fig. 13. Superposició de corbes entonatives del català agrupades per la direcció dels 

seus tonemes: ascendents (adalt) i descendents (abaix). 

 

 

7. DISCUSSIÓ 

 

L’exposició dels resultats permet deduir que l’entonació esdevé el paràmetre prosòdic 

més rellevant en la distinció dialectal que ens ocupa.4 En general, aquesta apreciació és 

coherent amb les conclusions obtingudes tradicionalment en els estudis de prosòdia. En 

aquest tipus d’interrogatives de Barcelona bona part de la bibliografía indica que un cop 

s’ha realitzat el descens, el to ja no baixa més sinó que roman en una mateixa altura 

(Bonet, 1984, 1986), però assenyala Prieto (2002) que aquest patró conviu amb un patró 

ascendent5 en aquestes oracions opcionalment encapçalades per la partícula que, l’únic 

patró que assenyala Badia (1994). El manteniment en un to greu després del descens 

considerable també apareix esmentat en Salcioli (1988a, 1988b), Prieto (2002) o 

Fernández Planas i altres (2004). En alguns casos, però, en els nostres resultats al 

Laboratori de Fonètica de la UB  hem pogut comprovar que el to a la darrera vocal 

experimental un lleuger ascens (Martínez Celdrán i altres, 2005a, 2005b) o un suau 

                                                           
4 També és una modalitat que obté bons resultats en estudis perceptius que pretenen reconèixer la 
modalitat de les oracions a partir de la presentació de la seva síntesi prosòdica prescindint de qualsevol 
contingut lexic (Martínez Celdrán i altres, 2005c) tant entre jutges de diferents varietats del català com 
entre jutges de diferents llengües (Martínez Celdran, 2006). En aquest cas, esdevé també un element 
cartacterístic de la llengua en qüestió. 
5 Prieto (2002) indica que tot i la convivencia dels dos patrons, pragmàticament no són del tot equivalents. 



 

descens, com en l’exemple exposat en aquesta presentació. En tot cas, en els nostres 

resultats mai no hem trobat un ascens nuclear important i sempre la caiguda brusca de 

l’F0 es produeix en la darrera tònica del predicat.   

Sobre el contorn melòdic del tarragoní, les nostres dades coincideixen amb les 

de Prieto (2001) i Bonet i Lloret (1998) en el fet de destacar un pic pronunciat abans de 

la caiguda a l’última tònica del predicat. Això és així per donar rellevància al descens 

d’F0 tan acusat ja que la frase no s’inicia en una tessitura tan alta per a la parlant com a 

Barcelona. 

Sobre els resultats obtinguts al Laboratori de Fonètica per al gironí hem de dir, 

en primer lloc, que difereixen dels de Prieto (2001 i 2002) perquè trobem frases amb 

tonema descendent i frases amb tonema ascendent com a interrogatives neutres 

encapçalades per que; ara bé, també és cert, com hem esmentat abans, que són molt més 

freqüents els tonemes ascendents que la autora indica com a únic patró amb aquest valor 

semàntic neutre. En aquestes frases majoritàries de Girona després de l’inici en el to 

mig de la parlant, aproximadament, o lleugerament superior, es produeix un descens 

acusat i més o menys mantingut fins al pic en la posttònica de l’accent tonal final del 

predicat des d’on davalla per acabar en un nucli ascendent. 

En l’entonació de Felanitx presentada, sense la partícula que àtona inicial, la 

nostra informant comença la frase en una tessitura alta per a ella i immediatament inicia 

una davallada progressiva fins a la darrera tònica des d’on comença un ascens molt 

acusat, aproximadament d’una octava. Aquest desnivell de gairebé una octava és 

assenyalat per Mascaró i Pons (1986), però en sentit contrari. Aquest autor i també 

Prieto (2001) troben, contràriament al nostre resultat, que l’únic patró que funciona en 

aquesta àrea dialectal és descendent i molt semblant al patró del barceloní o del 

tarragoní. 

Sobre l’entonació de Maó coincidim amb Prieto (2001) i amb Mascaró i Pons 

(1986) en el menor rang tonal d’aquesta varietat davant de la del mallorquí, però diferim 

dels resutats d’aquests autors en el patró melòdic. Els resultats que ells obtenen també 

configuren un patró descendent semblant al del català oriental central; en canvi, els 

nostres són resultats amb tonema ascendent. En aquesta varietat dialectal efectivement 

la informant ha pronunciat el que àton inicial que, com indiquen els autors esmentats, és 

pràcticament obligatori. Donats l’estadi més inicipient de l’anàlisi de la prosòdia de les 

Illes Balears al nostre Laboratori i la discordança de moviment melòdic respecte de la 

bibliografia ens caldrà esperar un estudi més aprofundit per arribar a conclusions de més 



 

pes específic. 

Pel que fa a l’entonació del lleidatà, Prieto (2001) assenyala que aquestes 

interrogatives descriuen dos patrons possibles: un descendent que coincidiria amb el de 

Barcelona i un altre ascendent que es distingiria del primer únicament per presentar una 

inflexió final ascendent a partir de l’última tónica de la frase. En els nostres resultats 

(Carrera Sabaté i altres, 2004; Fernández Planas i altres, 2006a, 2006b, 2007b; van 

Ooxterzee i altres, 2007), com en l’exemple d’aquesta presentació, aquestes frases 

sempre presenten final ascendent a partir de l’última tònica de la frase i assoleix valors 

especialment aguts si la palabra final és esdrúixola. Sovint també trobem altres pics en 

el cos de la frase, abans del nucli. 

Les interrogatives encapçalades per que del tortosí presenten un tonema 

ascendent que comença en la darrera pretònica de la frase i assoleix al final el valor més 

agut de la frase. Aquesta descripció coincideix amb la que ofereix Prieto (2001), però no 

coincideix amb la que dóna del principi de la frase. Per a aquesta autora la melodia 

s’inicia en un to baix-mig que s’eleva en la primera síl·laba tònica de la frase. En les 

dades que hem recollit al Laboratori de Fonètica de la UB (Carrera Sabaté i altres, 2004; 

Fernández Planas i altres, 2006a, 2006b; Martínez Cedrán i altres, 2005a, 2005b; van 

Oosterzee i altres, 2007), efectivament les oracions presenten un pic inicial en la 

primera pretónica de la frase des d’on davallen progressivament, però comencen en un 

to mig-alt.  

Com cabia esperar, els resultats de durada i intensitat, en general, es comporten 

d’acord amb el que s’ha dit tradicionalment. D’una banda, a mesura que ens acostem al 

final de la frase les síl·labes augmenten la seva durada i destaca especialment la síl·laba 

final. D’altra banda, a mesura que avança la frase i ens acostem al seu final, la intensitat 

disminueix com a constatació general. 

 

 

8. CONCLUSIÓ 

 

Els resultats entonatius mostrats, extrets d’investigacions més amplies en cada punt 

d’enquesta (especialment en el cas de Barcelona, Tarragona, Lleida, Tortosa, Girona i 

L’Alguer), ens permeten mantenir que les interrogatives encapçalades per que són un 

índex fiable a l’hora de marcar trets geoprosòdics. La seva observació ens divideix els 



 

punts tractats en dos grans blocs que no coincidiexen ben bé amb els dos grans blocs 

dialectals vàlids per a d’altres aspectes lingüístics. Dins d’aquests dos grans blocs, 

cadascun dels punts geogràfics que el componen presentaria alhora la seva pròpia  

especificitat de tal manera que no podríem parlar de dos punts iguals en tot el territori.   

Pel que fa als paràmetres de durada i d’intensitat, en general,  cal assenyalar, 

com deia Lindblom (1968), que l’increment de la durada a les síl·labes finals serveix per 

compensar la menor intensitat per unitat de temps. Aquests dos paràmetres són molt 

més uniformes que el d’entonació i, per tant, no constitueixen un índex tan valuós com 

ho és l’estudi de les diferències d’F0 a l’hora de caracteritzar prosòdicament les variants 

del català. 

De tota manera, el que s’ha exposat en aquesta presentació forma part d’uns 

estudis emmarcats en un projecte encara en marxa i caldrà seguir treballant-hi per 

validar completament les observacions apuntades. 

  

 

9. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

 

A. M. Badia i Margarit, Gramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, 

diatòpica i diastràtica, Barcelona: Enciclopedia catalana 1994. 

E. Bonet, Aproximació a l’entonació del català, Bellaterra: UAB 1984, tesi de 

llicenciatura. 

E. Bonet, L’entonació de les formes interrogatives en barceloní, «Els marges» 1986 

(33), pp. 103-117. 

E. Bonet, M. R. Lloret, Fonologia catalana, Barcelona: Ariel 1998. 

J. Carrera Sabaté et al., Les interrogatives al tortosí i al lleidatà. Un element 

diferenciador de subdialectes, «Estudios de Fonética Experimental» 2004 (XIII), 

pp. 157-179. 

M. Contini, Vers une géoprosodie romane, in Actas del Nazioarteko Dialektologia 

Biltzarra Agiriak,  Bilbao: Publicaciones de la Real Academia de la Lengua 

Vasca, 1992, pp. 83-109. 

M. Contini et al., Vers un Atlas prosodique des variétés romanes, in Sempre los camps 

auràn segadas resurgantas, Mélanges offerts a Xavier Ravier, Toulouse: CNRS/ 

Université de Toulouse, Le mirail 2003, pp.73-84. 



 

M. Contini, 2e Séminaire international du projet AMPER, in Projet AMPER, 

Géolinguistique-Hors Série n.3, Grenoble: Centre de Dialectologie, Université 

Stendhal Grenoble3 2005, pp. I-XI. 

A. M. Fernández Planas, Aspectos generales acerca del proyecto internacional 

“AMPER” en España, «Estudios de Fonética Experimental» 2005 (XIV), pp. 13-

27. 

A. M. Fernández Planas, E. Martínez Celdrán, Aspectes metodològics en el projecte 

AMPER, in J. Carrera, C. Pons (a cura di), Actes del Catorce Col·loqui Lingüístic 

de la Universitat de Barcelona. Aplicacions de la Fonètica, Barcelona: 

Publicacions de la UB 2007.  

A. M. Fernández Planas, E. Martínez Celdrán, El proyecto AMPER en España, in 

XXXIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística 2003, inèdit. 

A. M. Fernández Planas et al., Interrogatives absolutes al barceloní i al tarragoní 

(estudi contrastiu), «Estudios de Fonética Experimental» 2004 (XIII), pp. 129-

155. 

A. M. Fernández Planas et al., Comparación de la entonación catalana de Tortosa i 

Lleida en las modalidades declarativa e interrogativa en frases con tres acentos 

tonales en la zona prenuclear, in VII Congreso de Lingüística General 2006a, 

inèdit. 

A. M. Fernández Planas et al., Declarativas e interrogativas en Tortosa y Lleida. 

Comparación de su entonación, «Estudios de Fonética Experimental» 2006b 

(XV), pp. 165-209. 

A. M. Fernández Planas et al., Proyecto AMPER: estudio contrastivo de frases 

interrogativas sin expansión del “barceloní” y del “tarragoni”, in I. Pano et al. (a 

cura di), Actas del VI Congreso de Lingüística General, Madrid: Arco/Libros SL 

2007a, pp.1931-1943. 

A. M. Fernández Planas, J. Carrera Sabaté, D. Roman Montes de Oca, Una 

caracterización de la prosodia del habla de laborario del catalán de Lleida, in M. 

González, E. Fernández, B. González (a cura di), Actas del III Congreso de 

Fonética Experimental, Santiago de Compostela: Difusión Cultural 2007b, pp. 

291-304. 

A. M. Fernández Planas et al., Estudio de la prosodia de girona en la modalidad 

interrogativa encabezada por “que” en el marco AMPERCAT, in J. Dorta (a cura 



 

di), La prosodia en el ámbito lingüístico románico, Santa Cruz de Tenerife: La 

Página 2007c, pp. 160-182. 

J. P. Lai, L’intonation du parler sarde de Nuoro, tesi doctoral en Ciències del 

Llenguatge, Grenoble: Université Stendhal Grenoble 3 2002. 

B. Lindblom, Temporal organisation of syllable production, «Speech Transmission 

Laboratory, 8 Estocolm, Quartely Progress and Status Report» 1968 (2), pp. 1-5. 

E. Martínez Celdrán, A. M. Fernández Planas, Taxonomía de las estructuras 

entonativas en las modalidades declarativa e interrogativa del español peninsular 

estándar según en modelo AM en habla de laboratorio, in E. Herrera i  P. 

Butragueño (a cura di): La tonía: dimensiones fonéticas y fonológicas, Mèxic: El 

Colegio de México 2003, pp, 267-294. 

E. Martínez Celdrán, A. M. Fernández Planas, J. Carrera. Diferèrencies dialectals del 

català a partir de les oracions interrogatives absolutes amb “que”, «Estudios de 

Fonética Experimental» 2005a (XIV), pp. 327-353. 

E. Martínez Celdrán et al., Approche de la carte prosodique dialectale de la langue 

catalane en Catalogne, in Projet AMPER, Géolinguistique-Hors Série n.3, 

Grenoble: Centre de Dialectologie, Université Stendhal Grenoble3 2005b, pp. 

103-151. 

E. Martínez Celdrán et al., Approche de la prosodie du dialecte de Barcelone, in Projet 

AMPER, Géolinguistique-Hors Série n.3, Grenoble: Centre de Dialectologie, 

Université Stendhal Grenoble3 2005c, pp. 153-175.  

E. Martínez Celdrán et al.,  La intercomprensió d’interrogatives absolutes amb tonemes 

descendents del català, de l’espanyol de Canàries i del gallec, «Estudis 

Romànics» 2006 (XXVIII), pp. 7-28.   

E. Martínez Celdrán, J. Espuny, C. van Oosterzee  (2007): La entonación en las frases 

con expansión del “tortosí”, in M. González, E. Fernández, B. González (a cura 

di), Actas del III Congreso de Fonética Experimental, Santiago de Compostela: 

Difusión cultural 2007, pp. 449-459. 

I. Mascaró i Pons, Introducció a l’entonació dialectal catalana, «Randa» 1986 (22), pp. 

5-38. 

A. Pàmies et al., Umbrales tonales en español peninsular, in J. Díaz (a cura di), Actas 

del II Congreso de Fonética Experimental, Sevilla: Universidad de Sevilla 2001, 

pp. 272-278. 



 

M. À. Pradilla, P. Prieto, Entonación dialectal catalana: la interrogación absoluta neutra 

en catalán central y en tortosí, in J. Díaz (a cura di), Actas del II Congreso de 

Fonética Experimental, Sevilla: Universidad de Sevilla 2002, pp. 291-295.  

P. Prieto, L’entonació dialectal del català: el cas de les frases interrogatives absolutes, 

in A. Bover, M. R. Lloret, M. Vidal Tibbits (a cura di), Actes del Novè Col.loqui 

de la North American Catalan Society of America, Barcelona: Publicacions de 

L’Abadia de Motserrat,  Biblioteca Abad Oliva 2001 (230) pp. 347-377.  

P. Prieto, Entonació, in J. Solà et al. (a cura di), Gramàtica del català contemporani, 

Barcelona: Empúries 2002.  

A. Romano, Analyse des structures prosodiques des dialectes et de l’italien régional 

parlés dans le Salento (Italie): approche linguistique et instrumental, tesi doctoral 

en Ciències del Llenguatge, Grenoble: Université Stendhal Grenoble3 1999. 

A. Romano, Un projet d’Atlas multimédia de l’espace roman (AMPER), in Actas del XXIII 

Congreso Internacional de Lingüística i Filología Románica, Salamanca: 

Universitat de Salamanca 2001, pp. 279-294. 

A. Romano, J.-P. Lai, S. Roullet, La méthodologie AMPER, in Projet AMPER, 

Géolinguistique-Hors Série n.3, Grenoble: Centre de Dialectologie, Université 

Stendhal Grenoble3 2005, pp. 1-5 

L. Romera et al., Una muestra del español de Barcelona en el marco AMPER, 

«Estudios de Fonética Experimental» 2007 (XVI), pp. 147-184 

L. Romera et al., The prosody of simple sentences in the Spanish of Barcelona, a 

Spanish-Catalan bilingual context, in L. Colantoni, J. Steele (a cura di), Selected 

Proceedings of the 3rd Conference on Laboratory Approaches to Spanish 

Phonology, Toronto: Cascadilla Proceedings Project 2008. 

V. Salcioli, Estudio fonético-experimental de la entonación interrogativa catalana, 

«Estudios de Fonética Experimental» 1988a (III), pp. 37-70. 

V. Salcioli, (1988b): La entonación: estudio fonético-experimental de la entonación 

interrogativa catalana, Barcelona: Universitat de Barcelona 1988b, tesi doctoral. 

C. Van Oosterzee et al., Proyecto AMPER: estudio contrastivo de frases interrogativas 

sin expansión en  “tortosí” y en “lleidatá”, in I. Pano et al. (a cura di), Actas del 

VI Congreso de Lingüística General, Madrid: Arco/Libros SL 2007, pp. 1977-

1989.  



 

C. Van Oosterzee, La percepció de l’entonació declarativa i interrogativa per part de 

parlants bilingües castellà-català i monolingües castellà de Barcelona, «Estudios 

de Fonética Experimental» 2005 (XIV), pp. 295-307.  

J. Veny, Els parlars catalans, Palma de Mallorca: Raixa 1982.  

 


