193

ÈMFASIS BÀSICS DE L’ENTONACIÓ
EN ELS CONTORNS DEL CATALÀ CENTRAL

1. Introducció
En aquest article, presentem els èmfasis de l’entonació bàsics que utilitzen els
parlants del català central en parla espontània per remarcar algunes de les parts
del discurs amb finalitats diverses.
En realitat, és poc habitual en parla espontània trobar contorns que no presentin cap tipus d’èmfasi en alguna de les seves parts, com ja hem constatat en
els nostres treballs anteriors (Font Rotchés 2005, 2007b), elaborats basant-nos
en un corpus oral de parla espontània (Font Rotchés 2006), el qual és constituït
per 580 contorns, la majoria dels quals (449, un 77,4%) són emfàtics.
Analitzant les diverses tipologies d’èmfasi, vam arribar a descriure’n fins a 17
de diferents (Font Rotchés 2007b: 219), que poden afectar les diverses parts del
contorn, primer pic, cos i inflexió final. Nosaltres, però, ara només estudiarem
els que es produeixen en els contorns dels patrons no emfàtics (patrons 1, 2 i 3),
ens centrarem en els més productius i en els que provoquen més impacte en la
percepció del parlant: els que es troben al cos o que afecten el contorn sencer.
Descriurem i exemplificarem, doncs, cinc èmfasis que tenen lloc al cos del
contorn (de paraula ascendent, de regularitat, d’irregularitat, de cos ascendent i de
declinació pronunciada), els quals, a vegades, es complementen amb dos que
afecten el contorn sencer (alteracions al camp tonal i canvi de registre), i veurem
en quin context s’han donat i quin ús pragmàtic en fan els parlants.
De cadascun, aportem les dades exactes dels moviments tonals que han de
tenir lloc per produir-lo, una informació que es complementa amb exemples
que es poden escoltar i simultàniament se’n pot veure el gràfic en la publicació
virtual Corpus oral de parla espontània, referenciada a Font Rotchés (2006).
Aquest treball, doncs, presenta un aspecte de l’entonació del català, l’èmfasi
melòdic, que vam començar a comentar en els nostres treballs anteriors (Font
Rotchés 2005, 2007b, entre d’altres), que vam experimentar en els eslògans pu-
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blicitaris (Font Rotchés, en premsa) i que ara aprofundim. Aquests trets tonals,
que tenen tanta presència en la parla espontània, no han estat tractats de forma
sistemàtica en els estudis sobre l’entonació del català que ens han precedit, els
quals s’han interessat, sobretot, en les formes de les modalitats oracionals (p.
ex. Prieto 2002; Prieto & Pradilla 2004; Prieto & Vanrell 2007; Martínez Celdrán
et alii 2005, 2007, o Fernández-Planas 2006, entre molts d’altres).
Els resultats que presentem sobre els èmfasis melòdics bàsics del català tenen
una doble finalitat, d’una banda, descriure el funcionament d’aquests fenòmens
en la parla, i, de l’altra, aportar dades tonals exactes perquè se’n puguin desenvolupar aplicacions didàctiques en l’ensenyament d’aquesta llengua, tant en
qualitat de primera llengua com de llengua estrangera.
2. El corpus i la metodologia
Per fer aquest treball hem seleccionat 87 contorns del Corpus Oral de Parla
Espontània, els quals estaven classificats en un dels patrons no emfàtics, 1, 2
o 3 (vegeu-ne la descripció més endavant) i que presentaven algun dels cinc
èmfasis al cos del contorn que pretenem estudiar (de paraula ascendent, de regularitat, d’irregularitat, de cos ascendent i de declinació pronunciada).
El corpus global es va obtenir en un context de diàleg en mitjans audiovisuals. Van ser un total de 47 hores d’enregistraments de programes dels canals
de televisió TV3, TV2 i Canal 33, emesos des del 1996 fins al 2000 amb formats
diversos, com concursos, reportatges, magazins, debats, enquestes al carrer,
entre d’altres, que ens van permetre l’obtenció de 580 enunciats, produïts per
160 informants d’ambdós sexes, d’edats compreses entre els 18 i 70 anys, amb
dedicacions professionals molt variades i procedents de diferents contrades del
domini lingüístic.1
La selecció de contorns d’aquest corpus que hem fet, tots del català central,
evidencia aquesta varietat d’informants (veg. quadre 1). El nombre total de
persones que van produir els 87 enunciats és 62, repartits força equitativament
entre homes i dones, un 56,4% i un 43,5%, respectivament, i d’una franja d’edat
molt àmplia, des de 21 anys fins a 70 anys. Destaca la representació d’un 40%
dels homes en la franja de 51 a 60, i d’un 37% de les dones en les de 31 a 40
anys i de 41 a 50 anys. En canvi, la franja de 21 a 30 anys, tant en homes, un
11,4%, com en dones, un 3,7%, i la de 31 a 40 anys dels homes, un 5,7%, estan
menys representades. Tot i així, aquestes descompensacions no són significatives
perquè ja havíem constatat en estudis anteriors (Font Rotchés 2005, 2007b) que
el sexe i l’edat dels informants no són factors rellevants en l’entonació. El que
sí que és important és tenir un bon nombre de contorns i un bon nombre d’in1. Per a més informació sobre el procés d’elaboració del corpus i de la descripció, veg. Font
Rotchés (2007a; 2007b: 93-96).
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formants per poder veure les característiques entonatives coincidents, que ens
permeten descriure formes comunes, i les variacions tonals, que ens permeten
descriure els marges de dispersió.
Edat

Homes

Dones

Total

n.

%

n.

%

n.

%

21-30

4

11,4%

1

3,7%

5

8,0%

31-40

2

5,7%

10

37,0%

12

19,3%

41-50

7

20,0%

10

37,0%

17

27,4%

51-60

14

40,0%

3

11,1%

17

27,4%

61-70

8

22,8%

3

11,1%

11

17,7%

Total

35

56,4%

27

43,5%

62

100%

Taula 1. Edat i sexe dels informants

Per analitzar els contorns de la llengua, vam seguir el mètode de base acusticoperceptiva Anàlisi melòdica de la Parla, proposat per Cantero (2002), i que hem
exposat en forma de protocol a Cantero i Font (2009). El mètode preveu com
segmentar les unitats de la parla, com fer-ne l’anàlisi acústica i extreure’n els
valors rellevants i com estandarditzar els valors de la corba. Aquesta operació
ens permetrà comparar tots els contorns que tinguem, tant si són produïts per
homes com per dones, tant si són joves com grans, per extreure’n els elements
en comú, i, també, fer proves perceptives per comprovar que les hipòtesis que
plantegem són vàlides.
Cantero (2002) parteix del concepte de jerarquia fònica, segons el qual els sons
de la parla, vocals i consonants, tenen diferent rellevància i s’agrupen per formar
unitats més grans. En aquest sentit, Cantero considera que les vocals són més
rellevants que les consonants perquè totes són sons. Pel que a les consonants,
des del punt de vista de l’anàlisi acústica, algunes són sons (sonores) i unes
altres, sorolls (sordes). Ara bé, les vocals i consonants es combinen i constitueixen, primer, les síl·labes, i el conjunt de síl·labes, les paraules. Cada paraula
conté una vocal tònica, que és més important que la resta i que exerceix de
nucli no solament de la resta de vocals àtones, sinó també dels elements àtons
que l’acompanyen en la parla, com determinants, preposicions, pronoms febles,
etc., els quals s’hi agreguen per formar una paraula fònica (p. ex. cotxe, el cotxe,
en el cotxe, des del cotxe) amb un nucli, la vocal accentuada.
En la parla, trobem successions de paraules fòniques, que també presenten
una jerarquia. D’entre un conjunt de paraules fòniques, n’hi ha una que conté
una vocal més rellevant que les altres perquè té una inflexió tonal, la qual exerceix de nucli, i al voltant de la qual s’agreguen una o més paraules fòniques
tot constituint el que s’anomena grup fònic. El nucli del grup fònic és aquesta
vocal accentuada, la qual sol ser la darrera del grup.
3
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El grup fònic o la unitat significativa més petita en què es divideix el discurs,
format per aquesta organització jeràrquica de paraules fòniques i de sons per
la seva rellevància, s’encabeix en una de les estructures melòdiques pròpies de
la llengua que s’utilitza, que anomenem contorns entonatius.
Els contorns entonatius es divideixen en tres parts, separades per dues vocals
prominents, la primera tònica del grup fònic, anomenada primer pic, i la darrera,
anomenada nucli o accent sintagmàtic, la qual aporta més càrrega significativa.
Tenim, doncs, l’anacrusi, que és constituïda per les primeres síl·labes del contorn
fins a arribar a la primera vocal tònica (o primer pic), la qual no sempre hi és
present; el cos, que comença després del primer pic i arriba fins a la darrera
vocal tònica (o nucli o accent sintagmàtic); i la inflexió final, que va de la darrera vocal tònica fins al final. La inflexió final és la part més significativa del
contorn, fins al punt que podem trobar-ne de formats només per inflexió final,
i, alhora, per la seva rellevància, és el criteri formal que utilitzem per delimitar
les unitats de la parla (veg. la fig. 1).

Figura 1. Estructura fònica del contorn entonatiu

Seguint el mètode, vam delimitar els grups fònics i els vam analitzar acústicament amb el software Praat,2 que ens aporta els valors de F0 de les vocals (en
Hertz); després, vam calcular la distància tonal entre un valor i el següent (percentatges d’ascens i de descens) i, finalment, vam fer la representació gràfica de
la corba estandarditzada, és a dir, de l’estructura melòdica o contorn entonatiu.
La representació gràfica dels contorns, a primer cop d’ull, ens podria semblar
una línia melòdica indivisible i, per consegüent, difícil d’entendre i de destriar el
que és rellevant del que no ho és, ja que n’hi ha que són més llargues, d’altres
més curtes, d’altres presenten una direcció de la línia, etc. Ara bé, si dividim
el contorn en les tres parts proposades, anacrusi, cos i inflexió final, a partir

2. Aquesta és una aplicació que permet l’anàlisi i la síntesi de veu. Creada per Boersma,
P. i D. Weenink (1992-2008), Praat. Doing phonetics by computer. Institute of Phonetic Sciences, Univerty of Amsterdam (<http://www.praat.org>).
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de la consideració dels accents fònicament més rellevants, se’ns facilita molt la
tasca de comprensió de l’estructura de la melodia.
A partir d’aquí, vam constatar (Font Rotchés 2005, 2007b) que hi havia
contorns que presentaven coincidències i que posats a prova de percepció per
parlants nadius interpretaven que les melodies eren iguals. En aquestes proves
el parlant escoltava una melodia amb un enunciat al qual s’havien extret totes
les marques gramaticals que delatessin de quin tipus era, se li preguntava si
el que sentia era pregunta, si l’enunciat era emfàtic o exclamatiu, i si estava
acabat (±interrogatiu, ±emfàtic, ±suspens, respectivament).3 A partir d’aquestes
proves efectuades a 153 informants vam poder establir 8 patrons melòdics per
al català, és a dir, 8 melodies típiques, 3 de no emfàtiques i 5 d’emfàtiques,
seguint el criteri de la direcció de la inflexió final (ascendent, descendent,
ascendent-descendent, descendent-ascendent, etc.), cadascuna de les quals es
caracteritzava per uns trets melòdics amb uns marges amplis, dins els límits
dels quals transcorrien les melodies de la parla espontània del català (veg. Font
Rotchés 2007b).
Nosaltres, però, ara ens interessarem pels patrons no emfàtics, és a dir, per
les melodies típiques neutres i els èmfasis que s’hi poden presentar, segons
les necessitats del parlant en els diversos contextos, de tal manera que aquella
melodia /-emfàtica/ es percebrà /+emfàtica/.
3. Els patrons no emfàtics. El concepte d’èmfasi.
Els patrons no emfàtics, anomenats així perquè els seus contorns típics es
perceben amb el tret /-emfàtic/, són:
El patró 1. Inflexió final descendent
El patró 2. Inflexió final ascendent (de 10% a 80%)
El patró 3. Inflexió final ascendent (≥80%)
Tots tres, a més de tenir en comú el tret /-emfàtic/, també comparteixen els
trets melòdics del primer pic, ascens -40%, i del cos del contorn, declinació constant,
mentre que dissenteixen en el de la inflexió final: ascens inferior a un 10% o
descens, al patró 1, ascens (de 10% a 80%), al 2, i ascens (≥80%), al 3. Aquesta
diferència a la inflexió final implica que els parlants percebin les melodies dels
contorns del patró 1 com a neutres (no són interrogatives ni suspeses), les del 2,
com a suspeses o inacabades, i les del 3, com a interrogatives. Veg. el gràfic 1.

3. Per veure els criteris d’elaboració i el procés d’aplicació d’aquestes proves, veg. Font Rotchés
(2005: 209-256).
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Gràfic 1. Els patrons no emfàtics

Els contorns d’aquests tres patrons constitueixen una bona part del corpus
i, bàsicament, el patró 1 i el patró 2 són els més abundants en català: tenim
252 enunciats de l’1, i 162, del 2). Si, a més, hi sumem els 36 enunciats del
patró 3, en tenim un total de 450 procedents d’aquests tres patrons (un 77,5%,
dels 580), dels quals 356, un 79%, tenen algun tret d’èmfasi, ja sigui al primer
pic, al cos o a la inflexió final. Amb aquestes dades constatem, doncs, que en
la parla espontània la majoria dels contorns són emfàtics, és a dir, en una o
més parts del contorn se superen els límits que vam establir en els patrons per
decisió expressa del parlant.
Fixem-nos que gràcies al mètode d’anàlisi melòdica que utilitzem hem pogut
fer una descripció acústica objectiva del contorn i l’hem pogut quantificar de
forma exacta: hem pogut establir en percentatges els valors dels límits superiors i inferiors de cada tret melòdic. Per exemple, el tret melòdic del patró 2,
inflexió final ascendent d’un 10% a un 80%, que és complementari amb el tret
melòdic del patró 3, inflexió final ascendent igual o superior a un 80%. Ara bé,
si l’ascens supera el 140%, els parlants perceben el contorn com a /+emfàtic/.
Seguint Cantero, concebem la descripció entonativa de la parla a dos nivells:
un nivell fonològic, més abstracte, que es caracteritza amb tres trets fonològics
binaris /±interrogatiu, ±emfàtic, ±suspens/, que definim a partir del reconeixement de les melodies en proves de percepció, i un nivell fonètic, caracteritzat
per l’anàlisi acústica de la parla, el qual descrivim amb trets melòdics (ascens
inferior a un 40% a l’anacrusi, primer pic que coincideixi amb la primera vocal
tònica, declinació al cos amb un pendent suau, etc.)
En aquest sentit, i com afirma Cantero et alii (2005: 4), l’èmfasi és un fenomen
entonatiu que actua tant en el nivell fonològic, com en el fonètic (o melòdic).
En el fonològic d’abstracció lingüística, s’entén com el tret fonològic que ens
permet caracteritzar els patrons com a ±emfàtic. Així, doncs, tenim patrons
/+emfàtics/ i /-emfàtics/.
En el nivell d’anàlisi fonètica, anomenem èmfasi a qualsevol alteració melòdica que provoqui un canvi significatiu en un patró melòdic /-emfàtic/, és a
dir, un canvi de percepció de la melodia: de /-emfàtica/ a /+emfàtica/.
6
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El que presentem a continuació és la descripció de les característiques tonals
de cinc èmfasis significatius bàsics que es donen en els contorns del català,
alguns dels quals es complementen amb un altre èmfasi del tipus alteració al
camp tonal o amb el de canvi de registre, que afecten el contorn sencer, per tal
que es pugui aplicar en l’ensenyament del català i afavorir que els aprenents
adquireixin formes genuïnes d’èmfasi entonatiu, tal com Cantero et alii (2005)
ja han fet per al castellà.
4. Èmfasi de paraula ascendent
L’èmfasi de paraula ascendent suposa un trencament de la línia melòdica del
cos del contorn provocat per una elevació tonal de com a mínim un 30%, que
afecta una o més síl·labes d’un mot, una paraula completa o, a vegades, més
d’una paraula. Aquest és un recurs emfàtic simple que els receptors perceben
i que els parlants utilitzen per remarcar determinades paraules/sintagmes del
discurs.
Els contorns amb aquest tipus d’èmfasi que hem seleccionat del corpus sumen
un total de 28, que es troben al quadre 2, classificats segons el patró al qual
pertanyen (1, 2 o 3) i acompanyats del codi que els vam atorgar a cadascun i la
pàgina on es troba dins del Corpus Oral de Parla Espontània (Font Rotchés 2006).
Cada enunciat conté una síl·laba o paraula ressaltada en negreta, que coincideix amb l’èmfasi que ha produït el parlant, el qual presenta, pel cap baix,
un ascens d’un 30%. El cas d’èmfasi més marcat que tenim és Hi havia totes
les mames, amb un 97% d’ascens.
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Patró

1

2

3

Codi

Enunciat

Pàg.

D2-2-21

En aquests moments no la té

51

D3-2-11

Ui, per molts motius!

53

D4-1-40D

Que no és normal això tampoc!

55

D4-3-2

Quantes vegades truquen al Pep quan està malalt el teu fill?

81

D1-10-1B

Hi havia totes les mames

113

D3-2-7

Guaiteu que maco!

113

D4-1-45D

I els ha pujat bé amb el record del pare

135

D4-2-54C

Dos mil cinc-cents ben empleats

135

D4-1-28A

Bé el tema d’avui és molt delicat

165

D4-3-6

És compatible i ho hem de fer compatible

167

D4-3-12B

Ni suposo que cap de nosaltres vol renunciar

169

D4-3-10B

Hem de patir molt més que la resta

169

D3-2-10A

Era una dona no?

237

D4-1-8B

Un dret fonamental

237

D1-3-7A

Ja es pot aixecar i es pot posar dret

245

D2-1-5J

Una poma i una pera

245

PL 1-8

Quin deien per aquí?

247

D2-1-5I

Melmelada de maduixa

261

CN 1-8

I a Barcelona em coneixen?

263

D4-2-8A

Em sembla que està més clar que l’aigua

291

D4-2-33

Jo considero que gastar aquesta cantitat per un jugador

295

D3-2-28

Tan difícil ha estat arribar a un acord?

317

D4-3-20A

Realitzar-se com a dona

321

P 1-6

I si no ho fan bé per què no?

321

P 1-3

Saps que ja tinc ganes de tornar a casa?

323

D1-1-8

Vol que li comuniquem a alguna persona que està aquí?

327

D1-4-4

S’assemblarà a lo que és viure a l’estiu com jo vivia?

327

D3-2-21

És permesa l’entrada aquí al Fonoll a la gent que va
vestida?

329

Taula 2. Contorns amb èmfasi de paraula ascendent
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Dins d’aquest tipus d’èmfasi, presentem cinc enunciats amb trets ben diferents: hi ha contorns del patró 1, 2 i 3; n’hi ha que contenen un ascens molt
elevat (86,2%), d’altres menys; i n’hi ha que tenen dos èmfasis.
En primer lloc, el contorn del gràfic 2, Que no és normal això tampoc!, presenta
un èmfasi de paraula ascendent en la síl·laba -mal, on es produeix un ascens
molt pronunciat d’un 86,2%, per decisió de la parlant. La resta del contorn es
caracteritza per uns trets melòdics no emfàtics: ascens inferior a un 40% fins
al primer pic, que no és, seguit d’un pendent suau fins a nor-. Després té lloc
l’èmfasi de paraula ascendent a -mal, seguit d’un descens molt pronunciat cap
a ai- ; continua en el cos amb pendent suau fins al final, -xò tampoc. Cal dir
que en un altre context podríem trobar aquest enunciat produït sense èmfasi o
amb un de menys marcat, amb un 40% o amb un 50% d’ascens, per exemple,
i seria tan propi del català com aquest.

Gràfic 2. Contorn del patró 1 amb un èmfasi de paraula ascendent

Un altre exemple d’aquest tipus d’èmfasi el presenta l’enunciat És compatible
i ho hem de fer compatible (vegeu el gràfic 3), en què la parlant emfasitza dues
paraules pertanyents a sintagmes diferents: compatible (concretament -ble), 53,8%,
i hem, 56,1%, amb una clara intenció de remarcar-les per la seva convicció que
el que diu és important. En aquest cas, hi ha un desplaçament del primer pic,
que s’hauria de trobar a És, cap a una síl·laba àtona posterior, com-.

Gràfic 3. Contorn del patró 1 amb dos èmfasis de paraula ascendent
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L’èmfasi de paraula ascendent també es pot trobar en un contorn del patró 2
(veg. el gràfic 4), caracteritzat perquè és un tipus de contorn suspès. En aquest
cas, el parlant, un home, destaca la paraula maduixa produint un ascens d’un
49,6% a la preposició precedent, de, i d’un 15,7% més a ma-. Complementa aquest
èmfasi un desplaçament del primer pic cap a una síl·laba àtona anterior, mel-.

Gràfic 4. Contorn del patró 2 amb un èmfasi de paraula ascendent

Un altre exemple, però aquest pertanyent al patró 3, que es caracteritza
perquè té una melodia de tipus interrogatiu, és l’enunciat que presentem al
gràfic 5, És permesa l’entrada aquí al Fonoll a la gent que va vestida? La línia
melòdica comença amb un desplaçament del primer pic cap a la vocal àtona
posterior És per-, el qual es troba en el cim d’un ascens del 42%, que també
constitueix un èmfasi. Continua amb un descens a -me-, seguit d’un segon pic
a -sa, amb un ascens significatiu del 56%, que constitueix un tret interrogatiu
per al contorn. Torna a presentar un descens a l’entra-, un ascens, ara poc significatiu, del 15% a -da a i un pendent suau amb moviments irrellevants, -quí
al Fo-. Novament, un ascens pronunciat d’un 50% a la síl·laba -noll és el que
informa d’una paraula marcada amb èmfasi, seguit d’un pendent suau fins a
la darrera síl·laba tònica, a la gent que va vesti- on comença una inflexió final
ascendent molt pronunciada, d’un 135%, que els parlants interpreten com a
pròpia d’una melodia interrogativa.

Gràfic 5. Contorn del patró 3 amb un èmfasi de paraula ascendent
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Els exemples que acabem de comentar presentaven èmfasis de paraula
ascendent acompanyats, en algun cas, d’un desplaçament del primer pic. Ara
bé, tot i que aquest tipus de fenomen és habitual, també es pot donar el cas
que hi hagi un canvi de registre tonal, com seria l’enunciat Quantes vegades
truquen al Pep quan està malalt el teu fill? (veg. el gràfic 6). Entenem que hi ha
un canvi de registre quan el parlant desplaça el seu camp tonal, ja sigui a un
nivell superior (veu aguda pròpia del cridar o xisclar) o inferior (veu greu o
ronca, xiuxiueig), la qual cosa pot provocar, fins i tot, un canvi de timbre. En
general, aquest tret es dóna en contorns que ja tenen altres trets d’èmfasi, com
és l’exemple següent.

Gràfic 6. Contorn del patró 1 amb un èmfasi de paraula ascendent i un canvi de registre tonal

Al gràfic 6, veiem que la línia melòdica comença en un punt elevat, que es
correspon amb el primer pic, Quan-, seguit d’un descens, -tes, a partir del qual
comença un ascens continuat que es dóna a vegades i culmina a tru-, el qual
constitueix un èmfasi de paraula ascendent. La línia continua en un descens
fins a Pep, es torna a elevar a quan es-, i finalment descendeix fins al final, -tà
malalt el teu fill. Aquesta primera part del contorn, Quantes vegades truquen al
Pep, expressat per una dona que se situa al voltant dels 200 Hz, es produeix
amb un to força agut, gairebé cridant i força ràpid (arriba a valors de 373 Hz i
424 Hz), la qual cosa constitueix un èmfasi que, en aquest cas, només afecta la
primera meitat del contorn, mentre que a la segona torna al seu registre habitual.
5. Èmfasi de regularitat
L’èmfasi de regularitat consisteix en una sèrie d’ascensos en les síl·labes tòniques del contorn o en les àtones, que es presenten de forma sistemàtica en la
línia melòdica del cos. Aquest tipus d’èmfasi no requereix forçosament ascensos
tan importants com els que havíem definit per al de paraula ascendent (superiors a un 30%), perquè el conjunt de petits ascensos sistemàtics (alguns casos
al voltant del 10%) ja dóna a l’enunciat un ritme peculiar que atrau l’atenció
dels receptors.
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Aquest és un recurs emfàtic que els parlants utilitzen quan volen remarcar
tot el que diuen, tot és important, com podem veure en l’enunciat produït per
un home que planteja una dicotomia utilitzant el connector disjuntiu o al davant
de cada contorn entonatiu i marcant les síl·labes tòniques: O comprem un jugador
de dos mil cinc-cents milions de pessetes o comprem dos mil cinc-cents jugadors
d’un milió de pessetes. Aquest enunciat, si no es produís remarcant gairebé totes
les paraules lèxiques, difícilment seria descodificat en sentir-lo una sola vegada,
ja que conté un joc de paraules.
Els contorns que hem seleccionat del corpus amb aquest tipus d’èmfasi sumen un total d’11, que es troben al quadre 3, classificats segons el patró al qual
pertanyen (patrons 1 i 2 ). Pel que fa als contorns del patró 3, creiem que també
podrien presentar aquest tipus d’èmfasi, però no n’hem obtingut cap exemple.
Patró

1

Codi

Enunciat

D1-3-1C

Oi, va acaba acaba-ho d’una vegada!

65

D1-3-4

I de la qüestió de l’alcohol ja es troba bé ara?

67

D4-2-15B

O comprem dos mil cinc-cents jugadors d’un milió de
pessetes

67

D4-1-36B

en comptes de fer una defensa de la vostra situació

103

D4-1-42C

De debò que això és això és una falta de respecte.

119

D4-2-20A

Que això s’està gastant i s’està pagant

175

D2-1-5L

2

Pàg.

I una mica de nata muntada

243

D4-4-2

Ara que paguem el preu que val

255

D4-3-20B

Significa ser mare?

263

D4-2-15A

O comprem un jugador de dos mil cinc-cents milions
de pessetes

273

D4-4-45

Trenta mil pessetes és car per a un estudiant?

275

Taula 3. Contorns amb èmfasi de regularitat

Al gràfic 7 hi ha el segon contorn de l’enunciat que hem comentat, O comprem
dos mil cinc-cents jugadors d’un milió de pessetes. La línia melòdica comença a la
primera vocal, que coincideix amb el primer pic i es van intercalant descensos a
les síl·labes àtones i ascensos (pràcticament idèntics, 17% o 19%) a les tòniques
en les paraules que segueixen, comprem dos mil cinc-cents jugadors. Finalment, la
línia continua en un descens suau fins al final del contorn, d’un milió de pessetes,
amb una terminació descendent, que el caracteritza com a propi del patró 1.
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Gràfic 7. Contorn del patró 1 amb un èmfasi de regularitat

Aquest tipus d’èmfasi es pot presentar encara més marcat, en forma del que
Cantero et alii (2005) anomenen dents de serra. És el cas de l’enunciat del gràfic
8, Ara que paguem el preu que val! Fixem-nos com la línia melòdica comença al
primer pic i continua amb un descens seguit d’una sèrie d’ascensos i de descensos sistemàtics fins al final. En aquest cas, els ascensos són més marcats que
en l’exemple anterior, 50% a que, 39% a -guem i 21% a preu. La línia acaba amb
una inflexió final amb un ascens del 78%, per la qual cosa pertany al patró 2.
Amb un ascens un xic més elevat a la inflexió final, superior a un 80%, el contorn pertanyeria al 3 i continuaria essent ben propi del català. Aquest fet avala
l’afirmació que hem fet abans, segons la qual encara que no tinguem exemples
de contorns amb èmfasi de regularitat pertanyents al patró 3, n’existeixen.

Gràfic 8. Contorn del patró 2 amb un èmfasi de regularitat i d’alteració al camp tonal

En aquest contorn, podem observar un altre tipus d’èmfasi, el d’alteracions
al camp tonal; és a dir, quan el parlant emet alguns segments que sobresurten
dels valors que fa servir habitualment en la conversa. En aquest cas, el parlant,
un home, ha produït dues síl·labes per sobre de 220 Hz, la qual cosa suposa
un esforç notable per al parlant perquè excedeixen el seu camp tonal habitual,
d’entre 100 Hz i 170 Hz. A més, cal fer notar també que va ser emès amb una
13
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intensitat alta. Aquest contorn, doncs, és rellevant dins de la intervenció que
fa aquest parlant, perquè ha fet un esforç per ser eficaç a l’hora d’expressar-se.
6. Èmfasi d’irregularitat
Ben al contrari del que passa en els èmfasis de regularitat, el d’irregularitat
té lloc en contorns que tenen ascensos que afecten síl·labes àtones i tòniques
indistintament i que es presenten de forma asistemàtica en la línia melòdica del
cos. Com l’èmfasi de regularitat, aquest tipus tampoc no requereix forçosament
ascensos molt marcats com els que havíem definit per al de paraula ascendent
(superiors a un 30%), perquè el conjunt de petits ascensos asistemàtics (alguns
casos al voltant del 10%), sovint combinats amb d’altres de més elevats, ja dóna
a l’enunciat un ritme peculiar que atrau l’atenció dels receptors.
Aquest recurs emfàtic s’utilitza per focalitzar l’atenció en diversos moments
de l’enunciat, ara, però, amb un ritme asistemàtic, com podem constatar al
contorn següent, Era una persona molt estimada el senyor Lluch; en què els ascensos, destacats en negreta, tenen lloc en síl·labes àtones, -na, -ti- i se-, o en
tònica, -so-, i hi ha diferent nombre de síl·labes de distància entre un ascens i
el següent (veg. el gràfic 9).

Gràfic 9. Contorn del patró 1 amb un èmfasi d’irregularitat

La línia melòdica comença a la síl·laba tònica E- i continua amb un seguit
d’ascensos i descensos: un descens d’un 3,9% a -ra u-, un ascens d’un 8,9% a
-na, un descens a per- d’un 10,2%, un ascens d’un 15,5% a -so, un descens d’un
10,4% a -na molt, un ascens a esti-, que suma un 30%, seguit d’un descens molt
pronunciat d’un 52% a -ma-, en què la parlant arriba als 140 Hz i gairebé perd
la veu. Continua amb un ascens a -da el se-, en què recupera la seva tessitura
habitual i acaba amb un descens a -nyor Lluch, en què torna a arribar al límit
inferior de 141Hz.
Aquest tipus d’èmfasi és menys habitual en la parla que els altres i només
n’hem trobat 5 exemples en contorns del patró 1 (quadre 4). Pel que fa als
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contorns del patró 2 i 3, creiem que també podrien presentar aquest tipus
d’èmfasi, però, de moment, no n’hem obtingut cap.
Patró

1

Codi

Enunciat

Pàg.

D2-6-1

Era una persona molt estimada el senyor Lluch

65

D4-2-35C

Ha sigut l’opi que s’ha adormit al poble

65

D4-2-26B

Què deu pensar Xavier Clemente de tot el que estem
discutint aquí avui?

137

D4-1-31A

Aquesta criatura veurà com vostès es petonegen

175

D4-1-18C

I més quan veig per la tele dos homes que es fan un
petó a la boca

429

Taula 4. Contorns amb èmfasi d’irregularitat

7. Èmfasi de cos ascendent
Un altre tipus d’èmfasi és el que anomenem de cos ascendent, el qual consisteix a mantenir la línia melòdica en un ascens continuat en tot o gairebé tot
el cos del contorn. La inflexió final d’aquest tipus de contorns és descendent
quan pertanyen al patró 1, els quals sovint presenten un èmfasi complementari
a la inflexió final, que pot ser descens (+40%), descens truncat o accent sintagmàtic
elevat. Quan pertanyen al patró 2, la inflexió final és ascendent i poden contenir
en aquesta part un èmfasi d’accent sintagmàtic elevat.
Els contorns amb aquest tipus d’èmfasi que hem seleccionat del corpus sumen
un total de 23, 16 del patró 1, i 6 del patró 2 (veg. quadre 5). En aquest cas,
considerem difícil que hi hagi contorns del patró 3, tot i que no és impossible,
a causa de l’esforç que hauria de fer un parlant per produir-ne un amb un
ascens tonal final d’un 80% , pel cap baix, després d’haver anat ascendint el to
al llarg del cos. Ara bé, no hi cap paraula que sobresurti tonalment, sempre és
un ascens continuat fins al final del contorn, tot i que a vegades els del patró
2 presenten un descens abans d’iniciar la inflexió final.
Aquest tipus de contorn s’utilitza per produir enunciats emfàtics, expressius.
Se solen donar en contextos de diàleg en què en els diferents torns els protagonistes cada vegada hi impliquen més els seus sentiments, per la qual cosa
parlen de manera més decidida, més expressiva i, a vegades, fins i tot amb un
volum més elevat. Podríem dir que es tracta de contorns que no són neutres
(sempre hi ha implicació del parlant amb diferents matisos significatius) ni
tampoc monòtons. El que constatem és que s’utilitzen per expressar diferents
emocions i sentiments, tant en enunciats declaratius, com en exclamatius i en
interrogatius. Hi podem trobar afirmacions i negacions contundents, avisos,
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constatacions, precs, consells, i també d’altres que traspuen indignació, ironia,
exigència, dubte, entre d’altres. Com podem veure, doncs, no hi ha una entonació exclusiva per a tota aquesta varietat expressiva.
Patró

1

2

Codi

Enunciat

Pàg.

D2-2-6

Sí home que ho sé.

85

D3-1-5

I com ho saps tu?

85

D4-1-32A

O sigui que a faltar no.

87

D4-2-28C

Crespo, faci’m cas.

89

D4-3-26

Això sí.

91

D4-4-11A

I tant que són cars!

91

D1-9-2

Oh, una i prou!

93

D4-1-3

No, no, no!

93

D4-2-7D

I està demostrat que sí.

95

D5-1-6B

I jo tampoc!

95

D1-5-7

I tant que sí!

115

D2-2-10

Per contracte sí.

117

D4-2-41

I vostès també.

117

D1-7-21

I tant que eren d’acer!

121

D4-2-38B

I paguin dos-cens cinc-cents millons per un senyor

123

D1-11-20

Bueno això ho diu vostè

181

D4-2-38A

I que vinguin uns senyors

241

D5-3-2

Si tot ho tenim tan ben posat!

253

D5-3-1A

Jo deia comprem això

255

D2-1-3C

Les papereres netes

263

D2-4-1D

Convertir aquestes quatre en vuit?

265

D1-5-4

I és que no, és impossible!

273

D1-8-10B

Jo m’esperava marxar al primer programa ja n’hi havia
prou!

295

Taula 5. Contorns amb un èmfasi de cos ascendent

Presentem a continuació quatre contorns amb aquest tret melòdic d’èmfasi.
En primer lloc, un enunciat que s’emet amb la melodia del patró 1, Sí home que
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ho sé (veg. el gràfic 10). Es tracta d’una resposta amb decisió fent una afirmació.
La línia melòdica comença amb un primer pic a la primera síl·laba tònica, Sí,
seguit d’un descens a ho-, i continua amb un ascens al cos força marcat (69%
i 6,7%), que en aquest cas, no és gaire llarg, -me que ho, i acaba a la inflexió
final a sé, amb un descens pronunciat del 52,7%, que també constitueix l’èmfasi
de descens (+40%).

Gràfic 10. Contorn del patró 1 amb un èmfasi de cos ascendent

El segon contorn amb l’enunciat exclamatiu I jo tampoc! (gràfic 11) conté
una línia melòdica ascendent suau amb un 9,6% i un 8,7% d’ascens, que arriba
a tam-. Posteriorment, té lloc un petit descens, d’un 3,7% , en què la línia no
retorna a un punt més baix que el del principi, la qual cosa provoca que es
percebi com a inacabat. A aquest tipus de variació, l’anomenem descens truncat.
Encara hi ha un altre èmfasi, que només observant el gràfic no es pot
detectar, perquè cal tenir una mostra més extensa que ens permeti definir el
camp tonal de la informant. Es tracta d’un canvi de registre provocat perquè
la informant, una dona, parla amb una agudesa que li és impròpia i amb un
volum alt. Cal dir que hi ha força exemples en què coincideixen l’èmfasi de
cos ascendent amb el de canvi de registre.

Gràfic 11. Contorn del patró 1 amb un èmfasi de cos ascendent i un de canvi de registre
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El contorn de l’enunciat Si tot ho tenim tan ben posat! comença amb un ascens
d’un 4,3% cap a la primera síl·laba o primer pic, Si tot, seguit d’un petit descens
d’un 6,9% a ho. A partir d’aquí, el cos va ascendint suaument fins a arribar a la
inflexió final, tenim tan ben po-. La inflexió final se situa en un punt més elevat
(un 12,5%) que el segment anterior. Aquest ascens constitueix un èmfasi que
anomenem d’accent sintagmàtic elevat, ja que el contorn típic presenta un descens en aquest punt per continuar amb l’ascens final, com veurem en el gràfic
següent. Per acabar, un ascens a la inflexió final d’un 34,6%, propi del patró 2.
Aquest enunciat és emfàtic com els dos anteriors, però en la percepció del
parlant ho és menys perquè l’ascens en el cos és poc pronunciat i la informant
parla amb una tessitura còmoda, sense excedir en cap moment el seu camp
tonal, i amb una intensitat normal.

Gràfic 12. Contorn amb un èmfasi de cos ascendent i d’accent sintagmàtic elevat

El darrer exemple que presentem, I és que no, és impossible!, pertany al patró
2 (gràfic 13). Fixem-nos que aquí la parlant provoca un ascens considerable
perquè vol donar una resposta negativa contundent a una pregunta que se li
ha fet. En aquest cas, la parlant utilitza una estratègia diferent a la que utilitza
la del contorn 11, i l’enunciat es percep molt més emfàtic que el del 12. Se situa
dins de la seva tessitura, però expressa amb força el que ella creu elevant el
to successivament en cada síl·laba fins a sumar un ascens d’un 100% des del
principi fins a arribar a la inflexió final. En aquest punt, en la darrera síl·laba
tònica -ssi- té lloc un petit descens d’un 6,3%, que li permet fer l’ascens final,
d’un 21% , cap a -ble, sense gaire esforç.
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Gràfic 13. Contorn del patró 2 amb un èmfasi de cos ascendent

8. Èmfasi de declinació pronunciada
L’èmfasi de declinació pronunciada es caracteritza perquè presenta una línia
melòdica amb un descens continuat i destacable igual o superior al 15% de
mitjana entre segment i segment. La melodia dels contorns que contenen aquest
tipus d’èmfasi pot començar en un punt alt i descendir de manera molt pronunciada. Com més pronunciat és el descens, més emfàtic es percep el contorn
i, a l’inrevés, si s’acosta al mínim establert d’un 15% de mitjana cada segment,
menys emfàtic es percep.
En el corpus, hem trobat 20 enunciats amb aquest tipus d’èmfasi, 18 segueixen el patró 1, 1, el 2, i 1, el 3 (veg. quadre 6). Es tracta, doncs, d’un èmfasi
que es troba habitualment en contorns del patró 1 i n’afecta el cos i la inflexió
final. En algun cas, però, apareix en els patrons 2 i 3, i només n’afecta el cos.
Els contorns amb aquest tipus d’èmfasi i que segueixen la melodia del patró
1 solen ser o bé preguntes encapçalades per un pronom interrogatiu, que és
molt marcat, o declaratives que són produïdes amb molt d’ímpetu: la pregunta
es formula per conèixer la resposta i l’afirmació és taxativa i no admet gaires
consideracions.
En aquest apartat, veurem tres contorns que contenen aquest èmfasi, alguns
amb una declinació menys marcada, com el del gràfic 14, i d’altres més, com
els gràfics 15 i 16.
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Patró

Codi

Enunciat

D3-1-2

I el porter, quan el renoveu?

71

D3-2-32B

Què vau fer?

73

D4-1-1

Ara molt menys

73

D4-1-15

No senyor

75

D4-1-29B

Qui em contesta?

75

D4-2-6B

Laura, què és això?

75

D4-2-26D

On el veieu?

77

D4-3-9H

Cap ni una.

77

D4-3-40

Qui ho creu això?

79

CN 1-6

Que em coneix?

79

CN 1-5

Que no la vol?

79

D2-5-1B

Aquí quiet

103

D4-1-2C

Procés de canvi

105

D4-1-29A

Els fills, qui els educa?

105

D4-3-9B

A cap ni una

107

D2-2-5B

Ho saps o no ho saps?

177

D4-1-31B

Com vostès s’abracen

179

D4-1-33

Les criatures, intocables!

179

2

D4-1-36A

Ataqueu massa!

257

3

D4-4-41

Paguem massa?

319

1

Pàg.

Taula 6. Contorns amb èmfasi de declinació pronunciada

La línia melòdica del contorn Qui ho creu això? comença al primer pic Qui
ho i va descendint a les síl·labes següents, un 5,9%, un 38,8% i un 15,3% a creu
això, respectivament. Com veiem, la mitjana és una mica superior a un 15%
per síl·laba i, per consegüent, es percep poc emfàtic.
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Gràfic 14. Contorn del patró 1 amb un èmfasi de declinació pronunciada

El següent contorn (gràfic 15) que aportem conté una declinació molt més
pronunciada. La línia melòdica comença amb un ascens d’un 56% cap al primer
pic, que suposa un èmfasi d’ascens (+40%), i continua amb un descens del 30%
a la síl·laba de, una parada a can- i un descens final del 51,5%. En aquest cas,
la declinació pronunciada ve condicionada per aquest primer pic tan elevat i
produït amb una veu de dona molt aguda, 557 Hz. A més, la persona que l’emet
està cridant, per tant, conté també un èmfasi de canvi de registre. Ens passa
com en d’altres casos, que es combina un èmfasi al cos amb un que afecta tot
el contorn de canvi de registre. El fet de tenir dos èmfasis i tan marcats implica
que siguin molt perceptibles.

Gràfic 15. Contorn del patró 1 amb un èmfasi de declinació pronunciada

I, finalment, el contorn del patró 3, en què constatem un ascens cap al primer pic d’un 44,6%, paguem, que conté un èmfasi d’ascens (+40%), seguit d’un
descens molt pronunciat a la següent síl·laba ma-, d’un 56,3%, que constitueix
l’èmfasi de declinació pronunciada i, a continuació, un ascens d’un 138%. És
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ben clar que aquests tres moviments de la línia tan pronunciats caracteritzen
l’enunciat com a emfàtic davant de qualsevol receptor.

Gràfic 16. Contorn del patró 3 amb un èmfasi de declinació pronunciada

9. Conclusions
En aquest estudi, hem analitzat cinc tipus d’èmfasi que es troben al cos dels
contorns del català central, de paraula ascendent, de regularitat, d’irregularitat, de
cos ascendent i de declinació pronunciada, els quals poden combinar-se i ho solen
fer, com hem vist en alguns exemples, amb altres tipus que apareixen al primer
pic, a la inflexió final o que afecten el contorn sencer, com les alteracions al
camp tonal o el canvi de registre.
Estudiar aquests èmfasis, creiem que té el seu interès, d’una banda, perquè
és un tema en el qual nosaltres ja havíem treballat, però que enteníem que
calia continuar aprofundint-hi més per poder-los caracteritzar cadascun des
d’un punt de vista melòdic i de presència en diferents contextos pragmàtics i,
d’altra banda, perquè apareixen en un tipus de contorns que són molt rendibles
en parla espontània.
Així, doncs, després de tot aquest recorregut, hem constatat que aquests
èmfasis bàsics del català presenten fórmules melòdiques relativament fàcils
d’aprendre a produir per aconseguir parlar amb molta més eficàcia, expressivitat i genuïnitat. I per facilitar-ho aportem aquí uns gràfics que presenten
de forma esquemàtica i simple la tendència de la corba melòdica en cada cas.
Compte, però, que des del nostre marc teòric, aquest tipus d’esquemes s’han
d’interpretar de manera complexa, considerant que la línia té uns marges de
dispersió amplis, els quals hem comentat a cada apartat corresponent.

22

215

èmfasis bàsics de l’entonació en els contorns del català central

Dolors Font Rotchés
Universitat de Barcelona
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
Boersma, Paul & David Weenink (1992-2008), PRAAT. Doing phonetics by computer, Institute of Phonetic Sciences, University of Amsterdam. [Accessible
a <http://www.praat.org>.]
Cantero, Francisco J. (2002), Teoría y análisis de la entonación, Barcelona, Edicions
de la Universitat de Barcelona.
Cantero, Francisco J., Raúl Alfonso, Marta Bartolí, Anna Corrales & Maribel Vidal (2005), «Rasgos melódicos de énfasis en español», Phonica, 1,
Barcelona, pp. 1-40.
Cantero serena, Francisco J. & Dolors Font Rotchés (2009), «Protocolo para el
análisis melódico del habla», Estudios de Fonética Experimental, 18, Barcelona,
pp. 17-32.
Fernández planas, Anna M., Josefina Carrera Sabaté, Domingo Román &
Eugenio Martínez Celdrán (2006), «Declarativas e interrogativas en Tortosa
y Lleida: comparación de su entonación», Estudios de Fonética Experimental,
15, Barcelona, pp. 165-209.
Font Rotchés, Dolors (2005), L’entonació del català. Patrons melòdics, tonemes i
marges de dispersió. [Accessible a <http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0802106114003>, Barcelona, Universitat de Barcelona.]
23

216

dolors font rotchés
— (2006), Corpus oral de parla espontània. Gràfics i arxius de veu («Biblioteca Phonica», 4). [Accessible a <http://www.ub.edu/lfa/>, Barcelona, Publicacions i
Edicions de la Universitat de Barcelona.]
— (2007a), «Criteris d’elaboració d’un corpus oral per a l’estudi de l’entonació»,
dins Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes,
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 155-166.
— (2007b), L’entonació del català, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
— (2007c), «El mètode Anàlisi Melòdica de la Parla aplicat al català», dins
Josefina Carrera & Clàudia Pons (ed.), Aplicacions de la fonètica. Barcelona,
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, pp. 199-211.
— (en premsa), «Èmfasis melòdics als eslògans publicitaris», Actes del Catorzè
Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Budapest, 2006, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Martínez Celdrán, Eugenio, Anna M. Fernández Planas, Josefina Carrera
Sabaté (2005), «Diferències dialectals del català a partir de les oracions
interrogatives absolutes amb “que”», Estudios de Fonética Experimental, 14,
Barcelona, pp. 327-353.
Martínez Celdrán, Eugenio, Janina Espuny & Carlos Van Oosterzee (2007),
«La entonación en las frases con expansión del tortosí», dins M. González
González, E.Fernandez & Rei González (ed.), III Congreso Internacional de
Fonética Experimental, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, pp. 449-459.
Prieto, Pilar (2002), «Entonació», ��������������������������������������������
dins Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró & Manuel Pérez Saldanya (dir.), Gramàtica del català contemporani, vol.
1, Barcelona, Empúries, pp. 393-462.
Prieto, Pilar & Miquel À. Pradilla (2004), «Les inflexions finals del tortosí»,
dins Miquel À. Pradilla (ed.), Qüestions de llengua i literatura a les comarques
de la Diòcesi de Tortosa, Benicarló, Onada Edicions, pp. 277-286.
Prieto-Vives, Pilar & Maria del Mar Vanrell-Bosch (2007), «Sobre alguns contrastos fonològics en l’entonació del català», Caplletra. Revista Internacional de
Filologia, 41, Barcelona / València, pp. 43-69.

24

