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DEL CATALÀ

11.1.1. Introducció
L’entonació és el moviment melòdic amb què els parlants pronuncien els enunciats, un tret prosòdic que, a més d’imprimir caràcter i peculiaritat a una varietat lingüística, aporta significats lingüístics diversos. Amb els altres parlars romànics, el català
pertany al grup de llengües anomenades entonatives, és a dir, llengües que no usen les
variacions melòdiques per distingir un mot d’un altre —com fan les llengües tonals—,
sinó per manifestar un ventall de sentits més generals que solen afectar l’oració sencera. Una de les funcions de l’entonació és l’expressió de les intencions del parlant.
Deixant de banda el sentit referencial del missatge (allò que es diu —el que les gramàtiques tradicionals anomenen el dictum), el parlant, mitjançant l’entonació, manifesta
la seva intenció comunicativa. Per exemple, un mateix enunciat com Anem a Girona,
pot ser pronunciat amb una entonació declarativa, interrogativa o imperativa, entonacions que distingiran entre un mode d’expressió informatiu, inquisitiu o d’imposició
d’una acció. Les variacions melòdiques, d’altra banda, també reflecteixen les actituds i
emocions del parlant respecte a l’intercanvi comunicatiu: l’oració interrogativa ¿On
anem?, pronunciada amb patrons melòdics diferents, pot comunicar una actitud neutra del parlant (que vol saber on anem i està interessat a obtenir una informació), una
actitud de sorpresa (comprova que anem a algun lloc inesperat), de contrarietat (descobreix que anem a un lloc i vol expressar el seu desacord), d’amenaça (no està d’acord amb el lloc on anem i adopta una actitud desafiant), etc. En català, l’entonació
també té una funció que anomenem focalitzadora: el parlant selecciona la informació
central del missatge —o la informació que vol emfasitzar— i li atorga rellevància i
prominència entonatives. Finalment, la funció demarcativa dels trets prosòdics és una
funció indicativa de la partició del discurs i de la seva organització: l’emissor divideix
el discurs en unitats tonals per tal que l’oient pugui segmentar-lo i interpretar-lo amb
més facilitat.
L’entonació continua essent un dels aspectes prosòdics menys explorats de la nostra llengua. Les gramàtiques de Fabra (1918, 1956), la de Badia (1962) i la de Wheeler
et al. (1999), per exemple, pràcticament no esmenten el fenomen; i la darrera gramàtica de Badia (1994: 122-127, 253-264) i la de Hualde (1992: 388-392) hi dediquen
poca atenció. Malgrat tot, comptem amb alguns estudis monogràfics que s’han centrat
essencialment en la descripció d’alguns contorns entonatius del dialecte central: els
treballs d’investigació de Bonet (1984), Estebas (1996, 2000), Estruch (1999) i Salcioli (1988b) i els articles de Bonet (1986), Mascaró (1986, 1987), Pradilla (1998), Prieto (1995, 1997, 1999, 2002), Prieto et al. (2001), Recasens (1977), Salcioli (1988a) i
Virgili Blanquet (1971).
L’abandó que ha sofert l’estudi de l’entonació segurament es podria atribuir a dos
esculls que dificulten considerablement el seu tractament sistemàtic. D’una banda, es
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fa difícil d’aplicar als contorns entonatius els mateixos criteris contrastius que utilitza
la fonologia segmental, pel fet que en la decisió no hi entren solament clares oposicions lèxiques —com ara que pal i mal es diferenciïn pel primer segment—, sinó matisos semàntics i expressius poc fàcils de delimitar. De fet, un dels problemes recurrents dels estudis sobre l’entonació en diferents llengües ha estat el de descriure i
delimitar les variades i riques significacions expressives de les fluctuacions melòdiques. Per altra banda, tenim el problema de la representació tonal, és a dir, l’acceptació
d’un sistema de transcripció que sigui prou global, senzill i que faci distincions lingüísticament rellevants. Tot això, juntament amb la dificultat de descriure els moviments tonals de forma auditiva i sense ajut experimental, ha fet que l’entonació sigui
encara un dels camps menys fressats de la prosòdia catalana.

11.1.2. Elements de la descripció
11.1.2.1. Unitats tonals
Com ja s’ha dit, una de les funcions de l’entonació —i de la prosòdia en general— és la funció demarcativa, és a dir, la funció d’organitzar el discurs en unitats
prosòdicament autònomes que ajudin l’oient a interpretar la cadena sonora. La tradició gramatical catalana ha usat termes diversos per definir la unitat prosòdica que delimita un domini entonatiu: Badia (1994: 123), per exemple, parla d’unitats tonals; Oliva (1992: 55), de sintagma d’entonació; Recasens (1993: 209), de frase tonal; Bonet i
Lloret (1998: 212), de constituent entonacional.1 En aquest capítol ens referirem a aquest
constituent entonatiu com a unitat tonal o unitat melòdica. També distingirem, segons
el grau de separació prosòdica entre dues unitats tonals, entre grups majors (o sintagmes d’entonació, vg. § 10.6.8), que separarem amb el símbol «||», i grups menors (o sintagmes fonològics, vg. § 10.6.2), separats amb «|». Perceptivament, els grups majors atorguen un notable grau d’independència a cada unitat melòdica i solen coincidir amb
pauses en la cadena sonora; en canvi, els grups menors marquen una separació més
lleu entre els dos constituents i solen coincidir amb la presència d’inflexions tonals ascendents o descendents. Així, l’enumeració Van comprar préssecs,| mandarines | i peres ||
conté tres unitats tonals, cadascuna d’elles separada per un element demarcatiu menor.
Com és sabut, una unitat tonal no ha de finalitzar necessàriament amb una pausa real
en la cadena sonora.2 Habitualment, són d’altres els correlats acústics que contribueixen a identificar les fronteres entre unitats tonals: les inflexions tonals —ascendents,
1. Per al castellà, Navarro Tomás (1944) empra el terme unidad melódica.
2. Bonet i Lloret (1998: 215) apunten: «Una frase com Aquestes valls, on he estat de vegades, han perdut
molt, es pot realitzar sense problemes amb sonorització de fricatives, que només és possible si no hi ha pausa: com Aquestes vall[z], on he estat de vegade[z], han perdut molt; si la seqüència es realitza amb pauses, la pronunciació és: Aquestes vall[s], on he estat de vegade[s], han perdut molt.»
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descendents, horitzontals o més complexes—, la baixa intensitat i l’allargament dels
segments que precedeixen el límit entonatiu. A més, el to també es «re-situa» en començar un nou domini melòdic, el qual s’inicia en un nivell tonal més agut que el de
la part final del constituent anterior.
L’agrupació del discurs en unitats melòdiques presenta un cert grau de flexibilitat
i d’opcionalitat. Un dels factors que hi influeixen és el registre i estil lingüístics emprats
pel parlant (Badia 1994: 123): segons que sigui llegit lentament i en un to marcadament
declamatori o de forma més aviat col·loquial i amb un ritme més viu, un text es dividirà en més o menys unitats tonals, respectivament. Certament, hi ha cert tipus d’oracions que requereixen una divisió gairebé obligatòria en unitats tonals. Els membres
d’una enumeració, per exemple, han de constituir unitats tonals autònomes; i el mateix
passa amb les aposicions, incisos, vocatius, així com amb les dislocacions a la dreta o a
l’esquerra i la major part d’oracions subordinades. La divisió és opcional, en canvi, entre subjectes i predicats, o entre verbs i complements adjunts. En aquests casos, la llargària dels constituents juga un paper decisiu en la tria del parlant: mentre és molt probable que una oració com En Pere vindrà a dinar es pronunciï formant una única unitat
tonal, gairebé segur que el subjecte de l’oració La mare de la cunyada d’en Pere| vindrà
a dinar constituirà una unitat melòdica independent. Finalment, la distribució accentual de l’enunciat (i, en especial, l’eurítmia)3 i la sintaxi d’aquest també tenen una importància cabdal en la divisió prosòdica del discurs —per a una discussió més extensa
de la importància d’aquests dos factors, remetem el lector a § 10.6 i a Oliva (1992).
L’agrupació en unitats melòdiques no ha de coincidir necessàriament amb la divisió sintàctica; sí que sol respectar escrupolosament, però, la unitat dels constituents
sintàctics més interns, com els grups preposició més nom o nom més adjectiu. És a
dir, mai no trobarem un límit de domini entonatiu entre un adjectiu i el nom que el
segueix, llevat que es tracti, és clar, d’una situació de dicció anòmala. La possible ambigüitat de l’oració La jove veu l’amenaça ([La jove]SN [veu l’amenaça]SV o [La jove
veu]SN [l’amenaça]SV) es pot resoldre mitjançant l’agrupació prosòdica: totes dues
oracions es pronuncien amb dues unitats melòdiques, però la diferència entre l’una i
l’altra rau en la posició de la frontera entre les dues. Mentre en (1a) la primera unitat
tonal finalitza després de veu, en (1b) ho fa després de jove:
(1)

a
b

[La jove veu]SN [l’amenaça]SV
[La jove]SN [veu l’amenaça]SV

Si, com en (1b), la primera unitat tonal finalitza amb el constituent La jove, només podem obtenir una única interpretació de l’oració, és a dir, [La jove]SN [veu
l’amenaça]SV i mai *[La jove veu]SN [l’amenaça]SV. Aquest fet, com dèiem, es deu a la
3. La regularitat en les distàncies accentuals, o eurítmia, és un dels factors que més influeixen en la
disposició i el nivell de prominència final dels accents en l’enunciat. El diccionari de l’Institut d’Estudis
Catalans (DIEC) defineix eurítmia com la «disposició harmoniosa de les línies, dels sons, dels moviments».
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impossibilitat de separar prosòdicament un constituent intern format per un adjectiu
seguit del nom corresponent (com ara *jove | veu).4

11.1.2.2. Accentuació i entonació
En les llengües entonatives, l’accentuació representa l’eix on s’articulen els contorns tonals, atès que la major part de moviments tonals rellevants es concentren al
voltant de les síl·labes tòniques.5 Per exemple, la corba melòdica de la interrogació absoluta en barceloní (¿Que tornareu?, ¿Que tornen?) podria descompondre’s en tres moviments tonals: una part inicial (que abraça des de l’inici de l’oració fins al començament de l’última síl·laba tònica de la unitat tonal), en què la línia tonal es manté
uniforme en un nivell relativament alt en la tessitura del parlant; un segon moviment
descendent, que ocupa l’última síl·laba accentuada de l’enunciació; i una darrera part
que comprèn les síl·labes posttòniques finals (si n’hi ha), en què el to continua en un
nivell baix. Així, el punt d’inflexió i la cadència descendents sempre se sincronitzen
amb l’última síl·laba accentuada de la seqüència, tal com ens mostren els exemples de
(2) amb un mot agut (tornareu) o pla (tornen):6

(2)

¿Que tor na reu?

¿Que tor nen?

Bolinger (1986) defineix els accents tonals com les inflexions locals en un contorn
melòdic (moviments ascendents, descendents o més complexos) que s’articulen al
voltant de síl·labes accentuades. En principi, només els accents de mot poden actuar
com a àncores per als accents tonals. Ara bé, no tots els accents de mot d’un enunciat
reben obligatòriament un accent tonal. L’últim accent de la unitat tonal (anomenat accent d’enunciat), que normalment recau sobre l’últim constituent de la unitat tonal i sol
percebre’s com l’accent tonal més prominent de l’oració, és l’únic que rep de forma
pràcticament obligatòria un accent tonal (vg. § 10.6). Pel que fa a la resta de síl·labes
tòniques, el parlant tria, segons la intenció comunicativa que vulgui donar a l’enunciat, les síl·labes a les quals vol assignar un relleu entonatiu. P. ex., en l’oració La meva
cosina va arribar ahir a la nit, l’emissor pot decidir d’atorgar prominència tonal només
a tres o quatre accents de mot dels cinc que té l’oració (vg. § 11.2.1.1). Per altra ban4. Per a un estudi més complet de les característiques prosòdiques d’aquest tipus d’oracions ambigües, vg. Prieto (1997).
5. Hi ha altres moviments melòdics que s’alineen amb les síl·labes finals de les unitats tonals, que poden ser àtones o tòniques.Aquests moviments s’han anomenat accents de frontera o inflexions finals.
6. En el § 11.1.2.4 s’explica amb més detall el sistema de transcripció emprat.
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da, en un tipus de parla molt expressiva el parlant pot decidir d’emfasitzar un mot assignant-li dos accents tonals, que normalment recauran sobre l’accent primari i sobre
l’accent rítmic —que representem amb els símbols «´» i «`» respectivament: És molt ìnteressánt, Dóna-me-là.

11.1.2.3. Elements de la corba melòdica
El correlat acústic principal del to subjectiu és la freqüència fonamental (F0), que
físicament es correspon amb la freqüència vibratòria de les cordes vocals i es mesura
en cicles per segon o hertzs (Hz). Com més ràpida és la freqüència de vibració de les
cordes, més agut és el to, i a l’inrevés. Cal tenir en compte que, a part de la melodia,
hi ha d’altres índexs acústics que acompanyen els trets tonals i que són essencials a
l’hora de caracteritzar prosòdicament un enunciat i d’escatir el seu significat: el ritme
d’elocució, la intensitat i el timbre de veu, i fins i tot la gestualitat. Així, un allargament de les síl·labes i un ritme lent són trets generalment inseparables de l’entonació
exhortativa, trets que reforcen el sentit de prec; i un tempo ràpid i l’ús d’un camp tonal ampliat sempre acompanyen i accentuen la intenció imperativa. (Vegeu § 1.3.)
A continuació examinem alguns dels trets de la corba melòdica que tindran un
paper rellevant en la descripció que presentem en aquest capítol. S’anomena tessitura
l’interval o espai de tonalitat que cobreix una veu determinada en la seva parla habitual. Com és sabut, cada individu usa un interval tonal determinat que, entre altres
factors, depèn de la mateixa fisiologia de les cordes vocals. Els valors mínims i màxims
d’aquest interval solen coincidir amb el punt més baix i més alt a què arriben els contorns melòdics de la parla no emfàtica: per exemple, el valor mínim o línia de base se
sol obtenir mesurant el valor final d’un contorn declaratiu. Així doncs, els contorns
entonatius d’oracions equivalents produïdes per diversos parlants no són estrictament
comparables, atès que els valors absoluts de F0 variaran en funció de la seva pròpia tessitura.
El camp tonal d’un accent tonal se sol definir com l’interval existent entre la vall
d’una inflexió tonal ascendent i el valor màxim d’aquesta inflexió (el cim tonal) i, a
l’inrevés, entre el cim d’una inflexió tonal descendent i la vall següent.7 Cal esmentar
que l’augment d’aquest interval té l’efecte d’incrementar la força expressiva i l’èmfàsi.
Habitualment, una parla viva i expressiva o una pronunciació més eloqüent es caracteritzen per l’ús d’un camp tonal més ampli; i a l’inrevés, una parla monòtona i uniforme presenta habitualment uns intervals reduïts i uns cims d’entonació baixos.
Dins de la seva pròpia tessitura, el parlant pot decidir traslladar el registre tonal i
emprar una tonalitat més greu o més aguda: en aquest cas, la línia de base habitual del
7. De manera general, el terme camp tonal també pot designar l’espai de tonalitat que sol ocupar un
parlant en la seva parla habitual.

399

05-Gramàtica-393-462

5/3/07

06:52

Página 400

11.1.2.4

F

Pilar Prieto Vives

parlant es trasllada de forma significativa cap amunt o cap avall. Com veurem, el català se serveix d’un registre greu per marcar vocatius o incisos no interrogatius i d’un
registre agut per indicar tensió i agitació en oracions imperatives. Així, una mateixa
oració imperativa com ¡Vine ara mateix! es pot pronunciar utilitzant el camp tonal habitual del parlant o desplaçant el registre cap amunt, la qual cosa intensificarà el nerviosisme i el sentit imperatiu del missatge.
En la major part d’enunciacions, la corba tonal va davallant de forma gradual en
el decurs de l’oració —encara que aquesta finalitzi en un moviment tonal ascendent.
Aquest declivi tonal, anomenat declinació, comporta l’abaixament progressiu tant del
nivell superior com de l’inferior de l’espai tonal al llarg de l’oració. Malgrat que s’ha dit
nombroses vegades que el fenomen de la declinació respon a un mecanisme automàtic de producció de la parla, actualment hom sap que els diferents graus de declinació
estan directament controlats pel parlant i són indicatius, en alguns casos, de la modalitat de l’oració. En català, una de les diferències entre el contorn melòdic de l’enunciació i de la interrogació absoluta de tipus descendent consisteix en el grau de declinació: en aquest tipus de preguntes el cos central de l’enunciat es caracteritza per una
línia tonal pràcticament uniforme, amb un pendent tan poc pronunciat que sembla
«aturar» el fenomen de la declinació.

11.1.2.4. Transcripció entonativa
Hem optat per emprar un sistema de transcripció entonativa que representi fidelment les variacions de la melodia al llarg de l’enunciat, talment que ens proporcioni
una informació precisa sobre l’altura dels nivells tonals i la sincronització dels moviments melòdics amb el text. Il·lustrarem aquest sistema amb la transcripció següent de
l’oració declarativa La Maria viu a Vilamalla en català central. Primer, les línies superior i inferior que emmarquen la melodia representen un interval que inclou els límits de la tessitura habitual del parlant: en el nostre cas, representen 100 i 300 Hz respectivament, valors que comprenen els valors mínims de 130-135 Hz i màxims sense
èmfasi de 235-240 Hz. Segon, les fluctuacions melòdiques es representen mitjançant
una varietat de moviments i inflexions tonals que imiten el traçat de freqüència fonamental original sobre cada unitat sil·làbica. Cal assenyalar que, per tal de descriure
la melodia en el text, també emprem termes com tons alts, mitjans i baixos, tenint en
compte que aquests termes s’usen de forma relativa, és a dir, que el seu valor depèn
de la relació amb els tons que els precedeixen i que els segueixen:

(3)
400
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Per representar la part segmental ens servim de l’ortografia, arrenglerant cadascuna de les síl·labes amb el moviment melòdic corresponent: quan es produeixen contactes vocàlics entre mots, indiquem mitjançant un guionet si hi ha hagut un aplegament de les síl·labes (p. ex., viu-a en (3)). Finalment, emprem els símbols de grup
menor (|) i major (||) només quan l’oració es distribueix en dues o més unitats melòdiques, per indicar el seu el grau de separació prosòdica.
Sempre que ha estat possible hem basat les transcripcions en la pronúncia d’un sol
parlant. L’opció de servir-se només d’un informador és especialment útil en estudis
d’entonació, atès que d’aquesta forma es garanteix una tessitura tonal estable (amb els
mateixos valors mínims i màxims de F0) que serveix com a punt de referència i facilita la interpretació de les diferències entre contorns.
11.1.2.5. Descripció de l’entonació del català central
Les seccions següents presenten una descripció dels patrons melòdics més característics de la varietat central del català. La presentació segueix de prop la divisió tradicional de
les formes entonatives, basada en la modalitat o manera d’expressió oracionals: declarativa, interrogativa i imperativa.8 Tradicionalment s’ha assumit una correspondència unívoca entre la forma gramatical que presenta la modalitat oracional (declarativa, interrogativa i imperativa) i la seva funció semàntica (informar, preguntar i ordenar, respectivament).
No hem pas de negar que existeix una relació sistemàtica entre la forma lingüística
declarativa i l’afirmació, entre la forma interrogativa i la pregunta i entre la forma imperativa i el mandat. En el cas dels enunciats anomenats neutres la modalitat oracional
constitueix un indicador fiable de la seva força il·locutiva, de manera que els enunciats
interrogatius de tipus neutre expressen una pregunta «real» del parlant, que pregunta perquè desconeix una informació. Com podrem comprovar, totes tres modalitats inclouen
un ampli ventall de significacions que en alguns casos són difícils de precisar: trobem, p.
ex., formes interrogatives canòniques que pragmàticament comuniquen una afirmació
(com ara les preguntes retòriques com ¿S’acabaran mai, les guerres?), un prec (¿Per què no
véns?) o una ordre (¿Vols callar?). Per a una caracterització detallada de la modalitat oracional i la divisió/classificació de les oracions segons la modalitat, vg. Sintaxi, § 3.3-4.
El procediment emprat per identificar les formes melòdiques diferenciades del
català s’ha basat en les observacions de treballs previs, la introspecció i exemples reals
extrets d’enregistraments de la pronúncia d’oracions aïllades i de converses.9 La des8. Com el lector podrà comprovar, seguim la classificació tradicional en entonació declarativa, interrogativa i volitiva proposada per Navarro Tomás (1944) per als patrons entonatius del castellà i per Bonet (1986) per al català.
9. Tots els exemples transcrits en aquest capítol han estat pronunciats pel mateix parlant (l’autora,
originària de Figueres). Cada enunciat ha estat digitalitzat i analitzat amb el programa WinCecil (del Summer Linguistics Institute), que n’ha extret la corba de F0. Després s’ha dut a terme un procés d’estilització
i esquematització de la corba, que és el resultat que es mostra en cadascuna de les transcripcions.
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cripció que presentem para especial esment en la caracterització de dos aspectes complementaris dels contorns entonatius: per una banda, la manifestació fonètica d’aquestes formes melòdiques; per l’altra, el seu valor semàntic i la seva significació en
diferents contextos. Com ja s’ha dit, s’ha partit de la pronunciació d’un parlant gironí com a punt de referència per a la transcripció dels traçats de F0, encara que sempre
s’ha comprovat la gramaticalitat dels contorns amb altres parlants del dialecte central.
Quan l’entonació de la varietat gironina difereixi de l’entonació de les altres zones del
central, això s’explicarà en l’apartat corresponent (vg., p. ex., § 11.3.1.1a).

11.2. ENTONACIÓ

DECLARATIVA

En la tradició gramatical catalana les oracions merament informatives han rebut
diversos noms: asseveratives (Recasens 1977), declaratives (Bonet 1984), enunciatives (Badia 1962; 1994) o expositives (Fabra 1956). Amb aquestes oracions el parlant exposa o
explica un pensament, dóna una informació al seu interlocutor, sigui quina sigui la
seva postura davant d’aquest enunciat. Tal com s’explica en Sintaxi, § 3.4.2, aquestes
oracions «són les que poden materialitzar en realitat un nombre més gran de tipus
d’acte de parla diferents. En efecte, [...] una oració formalment declarativa, és a dir,
que literalment només transmet una informació al destinatari, pot ser en realitat l’expressió verbal d’un acte de parla de naturalesa ben diversa». Segons l’actitud del parlant davant l’intercanvi comunicatiu, distingirem entre oracions de tipus neutre i oracions de tipus no neutre: mentre la pronunciació neutra es caracteritza per una actitud
d’imparcialitat (el parlant no adopta cap posició subjectiva sobre el que s’està dient),
la pronunciació no neutra reflecteix un seguit de matisos expressius, com la sorpresa
i l’estranyesa, el dubte, la seguretat o la insistència.

11.2.1. Oracions declaratives de tipus neutre
El propòsit del parlant en emetre oracions declaratives de tipus neutre és purament informatiu i la seva postura respecte al contingut del missatge és d’imparcialitat.
Un dels trets entonatius més característics d’aquest tipus d’oracions és la cadència descendent final, que és la que confereix el sentit d’acabament a l’oració.

11.2.1.1. Oracions d’una sola unitat tonal
Les següents transcripcions mostren la conf iguració tonal pròpia d’una oració
declarativa neutra amb una seqüència amb dos accents de mot (Viuran a Vilamalla,
Voldrien un gat). El contorn melòdic comença en un nivell mitjà de la tessitura del
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parlant, que es manté durant les primeres síl·labes pretòniques. El primer moviment
ascendent es produeix durant la primera síl·laba tònica i sol arribar al seu valor màxim
durant la posttònica, si n’hi ha. Tot seguit es produeix una davallada progressiva del
to durant el cos central i terminal de l’oració, cadència descendent que constitueix un
dels trets més característics de l’entonació declarativa. La darrera síl·laba tònica, percebuda com la més prominent de l’oració, se sol correspondre amb un moviment descendent d’un pendent més pronunciat. Després de la síl·laba accentuada, el to continua baixant progressivament al llarg de les síl·labes posttòniques (si és que n’hi ha) fins
al mínim de F0 del parlant, on sol arribar a la fi de l’enunciat.

(4)

Viu ran a

Vi la

ma

lla

Vol dri en

un

gat

Si la seqüència conté una sola síl·laba accentuada (No), el moviment ascendentdescendent es concentra en aquesta síl·laba. Igualment, quan l’enunciat té un accent
rítmic i un accent primari (La demanen, Hi viuran), el contorn melòdic es realitza
com si només comptés amb una síl·laba tònica, és a dir, el to alt se sincronitza amb la
síl·laba amb accent primari i el descens es produeix o en aquesta síl·laba o en les síl·labes posttòniques (si és que n’hi ha). En tots tres casos, l’altura del cim tonal és considerablement més baixa que en oracions amb més d’una síl·laba tònica:

(5)

No

La de ma nen

Hi viu

ran

Les oracions més complexes (amb més de dos accents de mot i pronunciades en
una sola unitat melòdica) poden ser molt variades en la seva distribució tonal. El cos
central del contorn pot presentar tants pics tonals com síl·labes accentuades, o menys,
depenent de les preferències del parlant. Així, tant la posició dels accents en l’oració
com la tria dels accents de mot que rebran una prominència tonal determinaran l’entonació resultant.Vegem les transcripcions de dues possibles pronúncies de l’oració La
meva cosina va arribar ahir (a) la nit: totes dues versions han estat produïdes amb quatre
accents tonals (els quals assenyalem en negreta en la representació ortogràfica), accents que en el traçat de F0 es manifesten amb un moviment tonal ascendent sobre la
síl·laba accentuada corresponent —llevat del cas de l’últim accent, que, com ja hem
vist, es realitza en un to baix. Així, la diferència entre els dos contorns consisteix en la
presència o absència d’accent tonal sobre el mot arribar o el mot ahir, segons la intenció comunicativa del parlant sigui la de remarcar que va arribar, o que va arribar ahir.
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La me va co si na va-a rri bar-a hir la nit

b

La me va co si na va-a rri bar-a hir la nit

F

En els contorns de (6), tant els cims com les valls tonals tendeixen a declinar de
forma gradual en el decurs de l’oració, de manera que el camp tonal dels accents es
va reduint de forma progressiva. No obstant això, cal remarcar que l’altura dels cims
tonals també depèn del grau d’èmfasi que el parlant atorgui als diferents constituents
de l’enunciat.

11.2.1.2. Oracions de més d’una unitat tonal
Com ja hem apuntat en el § 11.1.2.1, l’agrupació prosòdica dels enunciats (en
més o menys unitats tonals) depèn de factors com l’estil utilitzat pel parlant, la sintaxi de l’enunciat o la llargada dels constituents que formen l’oració. Habitualment,
les oracions que es pronuncien en dues o més unitats tonals presenten una certa extensió o complexitat: subjectes llargs (7a), complements adjunts desplaçats davant
del verb (7b), oracions coordinades (7c) i subordinades (7d) o elements perif èrics a
l’oració (7e):
(7)

a
b
c
d
e

La meva cosina de Girona | arribarà demà ||
Demà a la tarda | començarà la cursa ||
Ara vindran les nenes | i ho revolucionaran tot ||
Encara que plogui | vindrà tothom ||
La Maria, | la fillola d’en Pere, | vindrà demà ||

La terminació d’una unitat tonal no f inal es pot marcar prosòdicament amb una
breu pausa, encara que amb molta més freqüència només hi trobem usades inf lexions melòdiques ascendents, descendents o més complexes. F ixem-nos en la transcripció de l’oració La meva cosina de Girona| arribarà demà. El parlant pot indicar la
frontera entre les dues unitats tonals mitjançant dos tipus d’inf lexió: (8a) un accent
ascendent que s’arrenglera amb l’última síl·laba tònica i va seguit d’un moviment
continuatiu ascendent; i (8b) un accent f inal alt seguit d’un moviment complex descendent-ascendent. Encara que la inf lexió ascendent de (8a) s’usa amb més freqüència, en la parla col·loquial també s’empra sovint la modulació de (8b), la qual confe404
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reix un to cordial i explicatiu a l’oració. L’altura que poden atènyer les inf lexions de
frontera dependrà de l’èmfasi i l’expressivitat que vulgui imprimir el parlant a l’enunciat. Pel que fa a l’última unitat del contorn, en ambdós casos es realitza com si es
tractés d’una oració declarativa aïllada: les síl·labes tòniques internes solen rebre un
accent tonal alt i la darrera síl·laba tònica un accent baix seguit de cadència descendent f inal.

(8)

a

La me va co si na de Gi ro na | a rri

ba de mà ||

b

La me va co si na de Gi ro na | a rri

ba de mà ||

Les oracions coordinades solen pronunciar-se en unitats tonals separades, f ins i
tot si aquestes són molt curtes (Vénen | i se’n van, No neva | ni plou). En el cas de les
construccions coordinades amb el·lipsi, habitualment se sol produir una inf lexió tonal ascendent abans de l’element elidit (La Maria compra pomes i en Josep | peres). Navarro Tomás (1944), per al castellà, distingeix els dos tipus de coordinació següents:
la coordinació en què els membres estan íntimament units (coordinació copulativa i
disjuntiva) i la coordinació en què alguna de les oracions gaudeix d’un notable grau
d’independència (coordinació adversativa). El primer grup sol presentar una inflexió
ascendent que indica el límit entre unitats tonals, tal com podeu veure en (9). Les disjuncions es comporten de la mateixa manera: inflexions ascendents en tots els constituents (inicials i interns) i cadència descendent final:

(9)

Vé nen | i

se’n van ||

No

ne va | ni plou ||

Tal com veiem en (10), les oracions coordinades també poden finalitzar en una
modulació descendent-ascendent com la de (8b), la qual afegeix el mateix sentit afectuós i cordial a l’oració:

(10)

El pa re-e ra

fe rrer | i

la ma re l’a

ju

da

va ||
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El segon tipus de coordinació (l’adversativa) pot presentar tant inflexions ascendents com descendents. Així, veiem com la primera unitat tonal de l’oració Tinc pressa,| però em sembla que hi aniré, finalitza amb una inflexió ascendent en (11a) i amb una
de descendent en (11b). La diferència semàntica entre les dues realitzacions és de matís: l’entonació ascendent sembla reflectir una relació més estreta entre la primera i la
segona oració.

(11)

a

Tinc pre ssa,|però-em sem bla que hi-a

ni

ré ||

b

Tinc pre ssa, | però-em sem bla que hi-a ni

ré ||

Les oracions subordinades gairebé sempre se separen entonativament de l’oració
principal, llevat d’alguns casos de subordinació substantiva (No crec que vingui, Que plogui no em molesta). Una inflexió final ascendent sol marcar la frontera prosòdica que
separa l’oració subordinada de la principal, com és el cas de les oracions següents:
comparativa (12a), temporal (12b), condicional (12c) i consecutiva (12d):
(12)

a
b
c
d

La Maria és tan alta | com en Joan ||
Van arribar | quan tothom se n’anava ||
Si em dónes el comandament | podré veure la tele ||
Va insistir tant | que hi va haver d’anar ||

Vegem a continuació dues possibles realitzacions entonatives de l’oració Encara que
plogui | vindrà tothom, que es diferencien essencialment en la realització de la inflexió
de frontera: un to mitjà ascendent seguit d’una inflexió ascendent (13a) o un accent alt
seguit del moviment descendent-ascendent (13b). Com en el cas de les oracions coordinades, la segona realització imprimeix un caire més assertiu i explicatiu a l’oració.

(13)

406
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b
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Finalment, les oracions juxtaposades solen presentar inflexions descendents, atès
que entonativament es componen de la conjunció de diverses unitats prosòdiques que
gaudeixen d’un notable grau d’independència:

(14)

M’a gra da que vin gui. || És molt

a

le gre. ||

En resum, les inflexions melòdiques que marquen la separació prosòdica entre unitats tonals poden ser o ascendents o descendents: mentre les inflexions ascendents reflecteixen una relació estreta entre les dues oracions, les inflexions descendents manifesten
un major grau d’independència entre les dues. Creiem, però, que caldria investigar més a
fons la qüestió de la tria d’aquestes inflexions i la significació que aporten als enunciats.

11.2.1.3. Enumeracions
Entonativament, les enumeracions es caracteritzen perquè cadascun dels seus
membres constitueix una unitat tonal independent. Les enumeracions tancades de dos
elements (15) presenten la configuració tonal típica de les oracions coordinades copulatives: la primera unitat melòdica finalitza amb un accent tonal ascendent seguit
d’una inflexió final ascendent i la segona unitat melòdica té les característiques típiques de les oracions declaratives.

(15)

a

b

Vo lem u na-a ma ni da-i | ca

Va co llir ma gra nes | i

ne

mó

lons ||

res ||

Les enumeracions de més de dos elements poden exhibir dues configuracions tonals diferents, transcrites a continuació amb l’oració Primavera,| estiu,| tardor | i hivern ||.
En l’anomenada enumeració ascendent, la més habitual en la llengua parlada, cada unitat
no terminal f inalitza amb un accent tonal i una inf lexió terminal ascendents.10 El
10. En lloc d’una inflexió terminal ascendent, cadascun dels membres de l’enumeració pot acabar en una
inflexió complexa com la descrita en (8b) o en (10), que afegiria un to més cordial i explicatiu a la frase.
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nivell tonal de les inflexions ascendents va declinant al llarg de l’oració, però l’última
inflexió ascendent pot resultar especialment aguda si el parlant vol aconseguir una
major expressivitat (Recasens 1993: 211). En l’enumeració descendent, cada element no
terminal (llevat del penúltim) acaba en un accent tonal i una cadència descendents.
També es caracteritza per una realització aguda de la darrera síl·laba pretònica, a partir de la qual el to comença a davallar. Finalment, en totes dues classes d’enumeracions, el penúltim element acaba en un to baix seguit d’una inflexió ascendent, i l’últim en una cadència descendent final:
Enumeració ascendent

(16)

Enumeració descendent

Pri ma ve ra,|es tiu, | tar dor|i-hi vern || Pri ma ve ra, | es tiu, | tar dor| i-hi vern||

L’enumeració descendent, més característica de la lectura o del llenguatge formal,11 manifesta una major seguretat de part del parlant i afegeix un matís més categòric a l’enumeració —potser per això se sol emprar en respostes directes a una pregunta o en llistes tancades, com els dies de la setmana o els mesos de l’any. Segons
Recasens (1993: 211), l’enumeració ascendent és una «enumeració més emfàtica i expressiva» i la descendent una «enumeració repetitiva».
Cal esmentar encara un altre patró emprat sovint en enumeracions llargues i repetitives (seqüències de números, mesos de l’any, etc.), que consisteix en la pronunciació de cadascun dels membres de l’enumeració en un nivell mig sostingut (Estebas
1996). No és estrany, per exemple, de sentir l’inici d’una enumeració llarga pronunciada amb una entonació ascendent i, a mida que l’elocució es va fent més ràpida i repetitiva, apreciar un canvi cap al patró sostingut.
És freqüent que el parlant no recordi tots els elements de l’enumeració i que
aquesta resti incompleta. Un dels trets més típics de les enumeracions obertes és el
considerable allargament de les últimes síl·labes de cada unitat, allargament que el parlant empra per tenir temps de recordar l’element següent. També, segons el grau de
vacil·lació, el parlant pot fer servir un tipus d’entonació que evidencia el seu dubte. El
tret més peculiar d’aquest contorn (el qual veiem transcrit a continuació) és la configuració terminal de cada unitat interna: un moviment ascendent alineat amb l’última
síl·laba accentuada, seguit d’una ondulació descendent-ascendent. Aquest és també el
final de contorn característic de les oracions dubitatives (vg. § 11.2.2.4). Igualment,
cadascun dels elements de l’enumeració es pronuncia lentament, amb un allargament
considerable de les últimes síl·labes (la tònica i la posttònica).
11. En l’experiment dut a terme per Estebas (1996), aquest contorn terminal descendent només
apareix en la parla llegida (en el 33,9 % dels casos).
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Enumeració dubitativa

(17)

Pri ma ve ra,| es

tiu,| tar

dor| i-hi vern ||

11.2.1.4. Elements perifèrics a l’oració: dislocacions, vocatius, elements parentètics
Els constituents perifèrics a l’oració —vocatius, elements parentètics, dislocacions—
tenen una entonació que reflecteix precisament el fet que són constituents sintàcticament independents de l’oració principal. De primer, aquests elements solen formar
una unitat tonal independent de la de l’enunciat principal, del qual se separen amb una
inf lexió melòdica que, de vegades, va acompanyada d’una pausa. Segon, solen pronunciar-se amb un registre més greu que el de l’oració principal i, en molts casos, repeteixen el contorn melòdic d’aquesta en una tonalitat més baixa. Fixem-nos en la diferència tonal entre dues oracions subordinades de relatiu consistents en l’expressió que no eren
bones: mentre l’oració restrictiva o especificativa de (18a) té el mateix patró que un complement qualsevol del verb, l’oració de relatiu explicativa de (18b) —un tipus d’element
parentètic— forma una unitat melòdica independent i és emesa en un registre més greu
que el dels constituents anterior i posterior. Totes dues finalitzen amb una inflexió ascendent que assenyala la fi de la seva unitat tonal. (Vegeu també Sintaxi, § 21.1.2.1.)

(18) a

b

Les es

tu diants que no-e ren bo

Les es tu diants

nes |no-hi van a

que no-e ren bo nes | no-hi van a

nar ||

nar ||

Els elements parentètics es poden inserir enmig o a la fi de l’oració, i, com la major part d’elements perifèrics, es pronuncien en una tonalitat greu que contrasta amb
la de les unitats contigües. Si el parèntesi és interior (19a), tant aquest com la unitat
que el precedeix solen tenir un acabament ascendent. En canvi, el parèntesi terminal
acaba en una inflexió descendent (19b). També podem apreciar una diferència de tonalitat entre el parèntesi interior i el final: aquest últim es produeix en un to molt més
greu que el no terminal —en el cas del nostre parlant, hi ha una diferència de 25-30 Hz.
Des del punt de vista perceptiu, però, tots dos elements parentètics contrasten en tonalitat amb la resta de l’enunciat:
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(19)

a

La ne na,| va dir

la ma

re,|

b

La ne na no vol

res,|

va dir

no vol

res ||

la ma

re ||

Les aposicions i els incisos es comporten de forma paral·lela als elements parentètics.
Les aposicions internes finalitzen en una inflexió ascendent o descendent-ascendent
—vg. l’aposició de (20a), que presenta l’acabament descendent-ascendent ja comentat
en la secció precedent— i les aposicions finals en cadència descendent (vg. (20b)).

(20) a

La Ma ri

b

Va

a,| la

ve nir la

fi

Ma ri

lla d’en Pe re,| no

a,|

la

fi

va

ve

nir ||

lla d’en Pe re ||

Les dislocacions a la dreta i a l’esquerra són exemples de tematitzacions, és a dir,
moviments del tema oracional —o de la informació coneguda de l’oració— a un lloc
perifèric de l’oració. En l’oració principal hi sol aparèixer un pronom de represa que
substitueix l’element dislocat (vg. els casos de (21), en, el). En la parla espontània, les dislocacions (sobretot les dislocacions a la dreta) s’empren amb molta freqüència i com a
estratègia per atorgar rellevància informativa a l’últim element de l’oració principal, el
focus. Mentre la dislocació a la dreta re-situa l’interlocutor en el tema d’interès del missatge, la dislocació a l’esquerra és més marcada i expressa un possible contrast entre l’element dislocat i d’altres elements. Així, amb l’oració de (21a) De rovellons en va trobar
molts, el parlant pot voler expressar una comparació implícita com «De pinetells, rossinyols, etc., no n’ha trobat». Vegeu § 10.6.9 i també Sintaxi, § 4.5.3 i 15.2.2 per a una
caracterització detallada de les dislocacions a la dreta i a l’esquerra en català.
(21)

a
b
c
d

De rovellons en va trobar molts
L’examen ja el farem al juny
De vestits ja en tindràs
El llibre el donarà a la Marina

a’ En va trobar molts, de rovellons
b’ Ja el farem al juny, l’examen
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c’ Ja en tindràs, de vestits
d’ El donarà a la Marina, el llibre
Els elements dislocats, com els altres constituents perifèrics, formen una unitat
melòdica independent. En tots dos tipus de dislocació, l’oració principal té les mateixes característiques entonatives que la declarativa neutra —és a dir, quan l’oració té
dos accents de mot, el primer presenta un moviment tonal ascendent i el segon descendent, i quan només té un accent de mot, aquest presenta un moviment tonal ascendent. El constituent dislocat a l’esquerra (De rovellons, L’examen) té un accent ascendent
sobre la síl·laba tònica i f inalitza amb una inf lexió ascendent. El constituent dislocat
a la dreta, en canvi, no presenta cap màxim observable de prominència prosòdica i es
realitza en una tonalitat molt baixa de la tessitura del parlant.12
Dislocació a l’esquerra

(22)

Dislocació a la dreta

De ro ve llons | en va tro bar molts || En va tro bar molts,| de

L’e

xa men |ja-el fa rem al juny ||

Ja-el fa rem

ro

al juny,| l’e

ve llons ||

xa men ||

Comparem el patró entonatiu de la dislocació a la dreta (En va trobar molts,| de rovellons) amb el de l’oració declarativa corresponent (Va trobar molts de rovellons). De
primer, la construcció dislocada es divideix en dues unitats melòdiques en lloc d’una,
fet que evidencia el moviment melòdic descendent que marca la fi de la primera unitat. En segon lloc, l’element dislocat (de rovellons) es produeix en una tonalitat molt
més greu que el mateix constituent de l’oració declarativa.

(23)

En va tro bar molts,|

de

ro

ve llons ||

Va tro bar molts de ro

ve llons

Quan l’oració té dos o més elements dislocats, aquests es pronuncien amb el mateix esquema entonatiu ja esmentat. Tal com veiem en les transcripcions següents, el
segon es realitza en una tonalitat encara més baixa que el primer.
12. Si el parlant emfasitza l’element dislocat a la dreta, el to d’aquesta unitat es pot enlairar per sobre
del nivell tonal de l’oració principal (En va trobar molts, «de rovellons»).
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(24)

L’al tre di a,| de

ro ve llons,| en va tro bar molts ||

En va tro bar molts,|de ro ve llons,|l’al tre

di

a ||

Els elements vocatius mencionen el nom de l’oient en l’oració i tenen la funció
de cridar la seva atenció. Es poden emplaçar al principi, enmig o al final de l’oració,
encara que és més comú que apareguin o al davant o al darrere de l’enunciat —cal esmentar que les condicions d’aparició dels vocatius interns són força restrictives:13
(25)

a
b
c

Maria, vaig comprar la nina
Vaig comprar la nina, Maria
Vaig comprar-la, Maria, la nina

La forma entonativa dels vocatius depèn de la seva posició en l’oració. Els vocatius
interns i finals (26a, b) adopten el mateix esquema de l’oració principal: un moviment
ascendent sobre la síl·laba accentuada (Maria) seguit d’una cadència descendent. Els vocatius situats a l’inici (26c), en canvi, no se subordinen tonalment a l’oració principal i
es comporten com ho farien aïlladament: un moviment ascendent durant la síl·laba accentuada, que es manté en la posttònica i tot seguit davalla gradualment (vg. § 11.5 per
a una descripció de l’entonació dels vocatius). Finalment, en totes tres posicions els vocatius es pronuncien en una tonalitat més baixa que la de l’oració principal.

(26)

a

b

c

Vaig com prar-la,|Ma ri a,| la ni na ||

Vaig com prar la

ni

na,|

Ma ri a,| vaig com prar la

Ma ri a ||

ni na ||

13. En aquest cas el terme intern no fa referència a la qüestió d’afiliació sintàctica sinó a l’ordre lineal
en què apareixen els constituents.
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11.2.2. Oracions declaratives de tipus no neutre
Les oracions declaratives, a part de presentar o d’explicar una informació a l’interlocutor, poden comunicar diferents matisos expressius. Amb una oració com Viuen a
Vilamalla, a part de la referencialitat del missatge, el parlant pot voler manifestar la seva
desaprovació o la seva queixa, la seva insistència, etc. En alguns casos, la finalitat informativa de l’enunciat resta en un pla secundari i se supedita a una expressió eminentment
afectiva de les actituds i emocions del parlant. En aquesta secció es descriuen algunes de
les formes melòdiques més característiques de l’anomenada entonació emocional o
afectiva, sense pretendre de fer un estudi exhaustiu d’aquestes formes melòdiques.

11.2.2.1. Focalització contrastiva
En català, com en moltes d’altres llengües, l’ordre informatiu de l’oració sol ser:
tema seguit de rema. És a dir, les oracions solen començar centrant l’assumpte de què
estem parlant, generalment ja conegut pels dos interlocutors (el tema), i solen finalitzar dient allò que es predica sobre l’assumpte, la informació nova per a l’interlocutor
(el rema). El terme focus generalment s’usa per designar aquell element que constitueix
la part informativa de l’oració, és a dir, el rema. En situacions no marcades, doncs, el
focus de l’oració se situa al final de l’oració i rep l’accent d’enunciat. Per variar l’ordre informatiu no marcat, el català compta amb estratègies com la tematització i la rematització, ambdues amb característiques sintàctiques i entonatives diferenciades.14
Si el parlant vol emfasitzar de forma contrastiva un element oracional pot «rematitzar-lo», és a dir, pot traslladar l’element focalitzat a un lloc prominent de l’oració. En
les tres construccions de (27), el rema (en Pere) apareix al principi de l’oració, seguit de
la informació ja coneguda o pressuposada per l’interlocutor (que estudia dret). La interpretació de les tres oracions de (27) és molt semblant: és en Pere que estudia dret, i no
pas cap altra persona que podria haver afirmat o pressuposat l’interlocutor. Vegeu Sintaxi, § 4.7.3 per a una descripció detallada de les estratègies de rematització en català.
(27)

a
b
c

En Pere estudia dret
En Pere sí que estudia dret
És en Pere qui estudia dret (Rigau 1984: 177)

Les construccions anteriors presenten una entonació singular, ben diferenciada de l’entonació típica de les oracions declaratives.15 El contorn consta d’una pri14. Vegeu § 11.2.1.4 per a una descripció de les característiques entonatives de les tematitzacions.
15. Rigau (1984:177) esmenta que «tant a (5b) —En Pere sí que estudia dret— com a (5c) —És en Pere
qui estudia dret— l’organització oracional provoca una entonació que no és pas la característica de la frase
declarativa».
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mera unitat melòdica molt emf àtica que separa el constituent focalitzat ((28a) La
Marina; (28b) La Marina sí; (28c) És la Marina) de la resta de l’oració. Aquesta unitat es realitza amb un to alt emf àtic sobre la síl·laba tònica, que davalla dràsticament
en la síl·laba posttònica f ins a la línia de base del parlant. La segona unitat melòdica queda tonalment subordinada a la unitat precedent: comença en una tonalitat
baixa de la tessitura del parlant i es manté en aquest nivell f ins que arriba al f inal
de l’oració.

(28)

a

la ma ri na,|vol de ma nar -l’hi ||

b

la ma ri na sí | que vol de ma nar -l’hi ||

c

és la ma ri na | que vol de ma nar -l’hi ||

Fixem-nos en la diferència que hi ha entre l’entonació de l’oració rematitzada i
l’entonació declarativa neutra. Contràriament al que s’esdevé amb les oracions declaratives, l’accent d’enunciat es percep sobre l’element focalitzat situat en el primer
grup melòdic de l’oració, després del qual el contorn continua en un to horitzontal i
baix. Per altra banda, l’accent tonal corresponent al focus contrastiu és també considerablement més agut que el d’una declarativa; a més, el cim tonal d’aquest accent està
perfectament alineat amb la fi de la síl·laba accentuada, després del qual s’inicia un
moviment pronunciat de descens en la síl·laba posttònica:
Focalització contrastiva

(29)

la ma

ri na |vol de ma nar -l’hi ||

Declarativa neutra

La Ma ri na vol de

ma nar -l’hi

Per a una caracterització més detallada de les construccions focalitzades i dels trets
prosòdics que les caracteritzen, vg. Estebas (2000) i Prieto (2002). (Vegeu també Sintaxi, § 21.6.3.)
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11.2.2.2. Èmfasi
Hem vist que en condicions normals i no emfàtiques el focus oracional se situa
al final de l’enunciat i l’oient el percep com el seu constituent més prominent. Ara bé,
si el parlant vol remarcar més aquest últim element —per expressar interès, sorpresa,
exclamació, etc.— pot pronunciar-lo amb un accent alt en lloc de baix: com més emfàtica sigui l’oració, més s’expandeix el camp tonal d’aquest accent (i probablement dels
altres de l’oració) i més agut és el seu cim tonal. Comparem el contorn entonatiu
d’una oració declarativa neutra i de la mateixa oració amb el focus emfasitzat. Veiem
que la diferència entre les dues pronunciacions rau en la realització fonètica de l’últim accent tonal, que en el cas de l’oració declarativa neutra és baix (descendent) i en
el de la declarativa emf àtica és alt (ascendent). Encara que la resta del contorn sol
tenir les mateixes característiques que l’entonació neutra, molt sovint les oracions
emf àtiques presenten una major quantitat d’accents tonals i aquests solen ser més prominents: així, el contorn de (30b) mostra fins i tot la presència d’un accent tonal sobre una síl·laba amb accent rítmic (Vilamalla).
Declarativa neutra

(30)

Viu ran a Vi

la

ma

Declarativa emfàtica

lla

¡Viu ran a

Vi

la ma lla!

En general, una parla expressiva i afectiva afavoreix que cadascuna de les síl·labes
tòniques de l’oració rebi un accent tonal (¡Quina olor que fan!). El parlant fins i tot
pot triar d’assignar dos accents tonals a un mot —un a l’accent de mot i l’altre a l’accent rítmic— (¡Increïble!) en el supòsit que el vulgui emfasitzar fortament.

(31)

¡Qui na-o lor que fan!

¡In cre

ï

ble!

11.2.2.3. Declarativa categòrica
Hem vist que la darrera cadència descendent de la unitat és la que confereix el
sentit d’acabament i de terminació a una oració declarativa. Un dels recursos que té
el parlant per intensificar el grau d’asserció de l’enunciat és realitzar aquest descens de
forma més pronunciada. En (32) podem observar el típic contorn d’una declarativa
categòrica: després del primer to agut, la corba es manté més o menys a la mateixa al415
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tura fins a l’obertura de la darrera síl·laba tònica, des d’on comença un descens melòdic molt marcat; les darreres síl·labes posttòniques (si és que n’hi ha) continuen una
davallada lleu fins al mínim de F0 del parlant. El manteniment del to des de l’inici de
l’oració fins a la síl·laba pretònica es pot entendre com una estratègia per accentuar el
pendent de la davallada final i reforçar el grau de fermesa de l’afirmació. Segons el grau
d’èmfasi, aquest descens pot assolir un to més greu que el mínim de F0 emprat habitualment pel parlant:
Declarativa neutra

(32)

Viu ran a

Vi

la

ma

Declarativa categòrica

lla

¡Viu ran

a

Vi la ma lla!

L’asserció categòrica, doncs, té un esquema melòdic similar al de les ordres (vg.
§ 11.4.1). L’entonació resultant pot adoptar des d’un matís pedagògic i concloent fins
a un to imperatiu i autoritari, segons el tempo i el camp tonal amb què es produeixi
l’oració: si el parlant pronuncia l’oració de forma ràpida i en un registre alt, ben segur
que l’enunciat adoptarà un caràcter més imperatiu. Segons el context on s’insereixi
l’enunciat, una forta cadència descendent final també pot comunicar un sentit de
contraposició i de disconformitat amb quelcom dit anteriorment, com en la següent
oració:

(33)

¡Vos

tè va dir di ven dres! (i no pas dijous)

11.2.2.4. Declarativa dubitativa
La inseguretat i la incertesa del parlant davant l’enunciació es manifesta en assercions inconcloses com Potser li agradava..., Tal vegada ens ajudarà... Entonativament,
aquestes oracions es caracteritzen per un cos inicial pronunciat en una tonalitat relativament baixa i una part terminal peculiar que ref lecteix el caràcter dubitatiu de
l’oració. Aquesta modulació f inal consta d’un moviment ascendent (alineat amb la
darrera síl·laba accentuada) seguit d’un moviment ondulant descendent i una inflexió
continuativa final (alineat amb les síl·labes posttòniques finals). Com ja és habitual,
quan la seqüència acaba en un mot agut, tot el moviment terminal ascendent-descendent-ascendent es concentra en aquesta síl·laba tònica, la qual s’allarga considerablement. El moviment terminal descendent sol arribar a un to mitjà de la tessitura del
416
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parlant; en canvi, l’altura tonal de la inflexió final és més aguda a mesura que s’incrementa la vacil·lació del parlant.

(34) Pot ser li-a gra da va...

Pot ser no vol viu re-a Vi la ma lla...

Aquesta mateixa entonació es pot trobar usada de forma insinuativa i irònica (¡Si
ho diu ella...!, ¡Es creu tan maca...!). En aquest cas, la inflexió continuativa final és la que
reforça el caràcter insinuatiu de l’oració i convida l’oient a interpretar allò que no està
expressat en l’enunciat.

(35)

¡Si-ho diu e

lla...!

¡Es creu tan ma ca...!

Hi ha declaratives que a la vegada expressen preguntes implícites per a l’interlocutor. Així, les oracions de presentació Sóc la Sònia Pujol... o Perdoni, vinc a buscar les
sandàlies..., pronunciades amb l’entonació transcrita en (36), expressen una afirmació i
al mateix temps hom hi sobreentén una petició de resposta com «¿Us recordeu de
mi?» o «¿Vinc al lloc adequat?».16 Aquest tipus d’assercions interrogatives adopten la
mateixa entonació que les oracions interrogatives absolutes amb entonació ascendent
(vg. § 11.3.1.1a per a una descripció detallada d’aquest contorn melòdic):

(36)

Vinc a bus car les san dà

lies...

11.2.2.5. Declarativa d’obvietat
Amb les oracions ¡Viu a Badalona! o ¡En Pere!, pronunciades amb les entonacions
de (37), el parlant comunica un sentit d’obvietat, és a dir, la creença que allò que està
dient és un fet evident que l’interlocutor hauria de conèixer. La significació implícita
de l’oració és «Sí, home, ¿no te’n recordes, que viu a Badalona?», «Sí, home, ¿no ho veus,
16. Ladd (1996:121) anomena aquest tipus d’oracions assertives peticions de resposta (request for response questions).
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que ha estat en Pere?». Hem enregistrat dues possibles variants entonatives —(37a, b) i
(37a’, b’)— que es distingeixen pel grau d’insistència que confereixen a l’enunciat:
mentre (37a, b) són assercions que expressen l’obvietat de manera suau i poc enèrgica,
(37a’, b’) comuniquen un matís d’insistència i fins i tot de queixa lleu. Totes dues entonacions comparteixen la part inicial i central del contorn: la línia tonal es manté en
un to alt i sostingut fins que es produeix un moviment ascendent al llarg de l’última
síl·laba tònica de la unitat. El moviment terminal que s’alinea amb les síl·labes posttòniques és el que distingeix les dues entonacions: mentre la inflexió final de (37a, b) és
descendent-ascendent, la de (37a’, b’) és més complexa (descendent-ascendent-descendent). Aquesta darrera modulació final, una de les més peculiars que trobem en català, la denominarem contorn tonal d’insistència, atès que, com veurem, també pot aparèixer en oracions interrogatives i en precs amb aquesta mateixa significació:

(37)

a

b

¡Vi u-a Ba

¡En

da

lo na!

Pe ree!

a’

b’

¡Vi u-a Ba

¡En Pe

da

lo

na!

ree!

Un altre esquema entonatiu que expressa obvietat —amb un to de disconformitat i desaprovació afegits— és el contorn transcrit en (38) (¡(No veus que) jo no menjo
magranes!, ¡(No veus) que no estic malalt!) —Navarro Tomás (1944: 299) parla d’exclamació desaprovatòria per al mateix contorn del castellà. L’oració ¡Jo no menjo magranes!
podria ser una possible reacció del parlant davant l’oferiment d’un interlocutor que ja
no recorda les seves preferències gastronòmiques. Aquest enunciat comunica un sentit d’obvietat (¿No veus que...?), però alhora retreu al seu interlocutor el seu desconeixement. La part inicial i central del contorn es pronuncia en un registre baix —que
pot ser més alt segons l’expressivitat de l’oració— i arriba a un punt màxim en la
síl·laba pretònica final; tot seguit el to baixa durant la síl·laba tònica final i torna a pujar durant les posttòniques.

(38)

¡Jo no men jo ma gra nes!

¡Que no-es tic ma lalt!

El sentit de contradicció i de queixa que aporten les entonacions anteriors es pot
reforçar encara més amb l’ús del contorn de (39). El tret característic d’aquesta ento418
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nació és l’afegitó emfàtic que hem anomenat contorn tonal d’insistència, és a dir, el
moviment melòdic final ascendent-descendent:

(39)

¡Jo no men jo ma gra

nes!

¡Que no-es tic ma

lalt!

11.2.2.6. Declarativa exclamativa
Tradicionalment s’han classificat dins l’entonació exclamativa tot un seguit d’enunciacions que tenen en comú l’expressió eloqüent i ponderada de les emocions del
parlant; és a dir, representen actes de parla de tipus expressiu. De fet, la modalitat exclamativa es pot «afegir» a qualsevol de les tres modalitats, declarativa (cf. ¡Canta una
cançó!), interrogativa (¡¿Canta una cançó?!) i imperativa (¡Canta una cançó!), i, per tant, no
sol tenir cabuda com a element independent de la classificació (vg. Sintaxi, § 3.4.5.1
per a una descripció general de la modalitat exclamativa).
Des del punt de vista entonatiu, l’exclamació se sol caracteritzar per l’ús d’intervals tonals amplis: en general, com més extrems el sostre superior i inferior de les
inf lexions, més expressivitat adquireix el contorn. La forma entonativa de les exclamatives pot ser molt variada. Un parlant català, per exemple, pot emprar els contorns
entonatius de (40) per expressar la seva sorpresa davant d’un fet inesperat que considera positiu. Aquest contorn es caracteritza per un accent tonal f inal baix seguit
d’una modulació terminal ascendent-descendent (que pot arribar a ser força aguda i
baixar fins a la línia de base del parlant).

(40)

¡La so pa-us ha sor tit molt bo na!

¡Que

bo

na!

Una altra entonació usada habitualment és l’anomenada exclamació descendent,
que veiem transcrita en (41). El contorn comença en un nivell agut de la tessitura
del parlant —més agut com més emf àtica és l’oració— que va davallant de forma
escalonada al llarg de l’enunciat. D’aquesta forma, la melodia cobreix gairebé sempre tot l’espai tonal del parlant, des del punt inicial més agut f ins al punt f inal més
greu (vg. Navarro Tomás 1944 per a una descripció d’aquest contorn en castellà peninsular).
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¡Qui na

ne

na més ma ca que

te nen...!

¡Qui na- o lor que fan...!

Un contorn entonatiu que també comunica una forta expressivitat exclamativa és
el que anomenem exclamació ascendent. El tret més peculiar d’aquest contorn és l’ascensió progressiva del to al llarg de tota l’oració, que ja s’inicia en una tonalitat relativament alta de la tessitura del parlant i que va pujant fins a arribar a atènyer una altura que sobrepassa el sostre de la tessitura emprada correntment pel parlant. El
moviment terminal (realitzat en l’última síl·laba de la seqüència) és molt característic
a l’oïda, perquè s’allarga amb un moviment lleugerament ascendent i continuatiu que
en termes musicals es definiria com un «glissando» ascendent.

(42)

Ui, | ¡els ha

sor tit més bo na...! ||

A quell, | ¡la

sap més llar ga...! ||

L’entonació anterior també pot afavorir una interpretació irònica de l’enunciat, segurament degut al caràcter inconclusiu de la inf lexió continuativa f inal, que
convida l’oient a intentar inferir algun missatge implícit. Així, amb l’oració Ui, ¡els
ha sortit més bona...! l’oient pot interpretar el sentit contrari al sentit referencial o
literal de l’oració —és a dir, que els ha sortit dolenta. F inalment, una versió menys
emf àtica d’aquest mateix contorn és la següent, que no presenta una forma melòdica ascendent al llarg de tota l’oració, però en canvi conserva el glissando ascendent f inal:

(43)

A quell, | ¡la

sap més llar ga...! ||

Finalment, cal esmentar que les expressions exclamatives se solen manifestar mitjançant interjeccions, ja siguin pròpies (com ¡eh!, ¡ai!) o impròpies (¡dimoni!, ¡visca!)
—vg. Sintaxi, § 31.3.4.1, per a una classificació i caracterització de les interjeccions
en català. Cada interjecció se sol correspondre amb una oració de tipus expressiu o
exclamatiu; per tant, pel que fa a l’entonació, s’hauran de tenir en compte les propietats pragmàtiques de cada interjecció en el discurs, que seran les que determinaran
la seva forma entonativa.
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Des del punt de vista de la caracterització entonativa s’han distingit tres tipus
d’oracions interrogatives, cadascuna amb una configuració tonal característica en la
seva versió neutra: interrogatives absolutes, parcials i reiteratives. Les oracions interrogatives totals o absolutes pregunten sobre la veritat d’una locució i se solen respondre
amb sí o no (¿Tornaràs?, ¿L’hi donaràs?). Les oracions interrogatives parcials, altrament
anomenades interrogatives pronominals o interrogatives amb mot interrogatiu, són
encapçalades per un element interrogatiu que pregunta sobre un aspecte concret de
l’enunciat (¿Quan tornaràs?, ¿A qui ho donaràs?). Finalment, les preguntes anomenades
reiteratives demanen que es repeteixi alguna cosa que s’acaba de dir o que ja és present en el discurs immediat (¿(Dius que) tornaràs?, ¿(Dius que) l’hi donaràs?).
Les oracions interrogatives es caracteritzen pel seu caràcter obert i inconclusiu,
que es completa amb la resposta de l’interlocutor. En molts de casos, la funció
pragmàtica de les oracions formalment interrogatives no se circumscriu exclusivament a la demanda d’informació: s’utilitzen per expressar sorpresa o estranyesa davant
d’un fet (¡¿Ja has arribat?!, ¡¿No hi jugaràs?!), demanar una confirmació d’una sospita
(¿Oi que està jugant?, ¿Que tens fred?), convidar insistentment algú (¿Vols venir?), donar
una ordre (¿Vols callar?, ¿Podries donar-m’ho?) o expressar una afirmació retòrica (¿S’acabaran mai, les guerres?). En aquestes oracions, la demanda d’informació (la pregunta) roman en un pla secundari i hi domina l’expressió afectiva. Per a més detalls sobre els
actes de parla interrogatius, vg. Sintaxi § 3.4.3.

11.3.1. Oracions interrogatives absolutes
11.3.1.1. De tipus neutre
Les oracions interrogatives absolutes, també anomenades interrogatives totals o
generals (Badia 1994: 259), demanen de l’oient una resposta afirmativa o negativa, és
a dir, s’orienten cap al sí o cap al no. La interrogació absoluta de tipus neutre, com la
declarativa neutra, es caracteritza per la imparcialitat del parlant: aquest fa una pregunta «real», pregunta perquè desconeix un fet i està exclusivament interessat en una
informació que pensa que té el seu interlocutor. P. ex., si hom pregunta a algú si ha
passat l’autobús, el més probable és que aquest enunciat no contingui cap mena de
connotació sobre la pregunta o sobre el caràcter de la resposta, atès que és un enunciat que enceta el discurs amb un oïdor desconegut. Les preguntes negatives, en canvi, (¿No ha passat, l’autobús?) tenen un estatus no neutre, ja que el parlant està manifestant una pressuposició sobre el contingut de la pregunta («Em pensava que ja havia
passat, l’autobús»).
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a) Oracions d’una sola unitat tonal
La tradició gramatical catalana ha caracteritzat de formes diverses (i aparentment
contradictòries) el patró entonatiu de la interrogació absoluta neutra en català central.
Per una banda, Badia (1994: 257) ens diu que «el tret que singularitza aquestes oracions [les interrogatives absolutes] és l’entonació ascendent» (¿Veureu la Maria?). Per a
Bonet (1984: 45), en canvi, les preguntes de tipus neutre en barceloní s’expressen mitjançant un contorn tonal descendent en construccions opcionalment encapçalades
per la partícula que (¿(Que) veureu la Maria?). Heus aquí la transcripció dels dos patrons
esmentats, que anomenarem patró ascendent i patró descendent respectivament:
Patró descendent

(44)

¿Que veu reu la

¿Que

té

Patró ascendent

Ma ri

ho

ra?

a?

¿Veu reu la

Ma

¿Té ho

ri

a?

ra?

En la parla dels nostres informants de l’àrea de Barcelona totes dues variants s’usen
indistintament per expressar la interrogació absoluta neutra (vg. (45)). En la parla espontània tots dos patrons són força emprats, però potser el patró ascendent apareix amb
més freqüència que el descendent. Tant el patró ascendent com el descendent reflecteixen una actitud totalment imparcial del parlant, que formula la pregunta només perquè
desconeix la resposta. Ara bé, tal com remarca Lluís Payrató en Sintaxi, § 3.4.3.1,17 el valor pragmàtic d’ambdós contorns no és totalment equivalent, atès que hi ha alguns contextos en què es pot comprovar que l’ús del contorn descendent no és gaire adient. El
fet que oracions relativament agosarades com ¿(Que) em deixaràs el teu cotxe nou? o
¿(Que) podríem venir a sopar a casa teva?, pronunciades amb una entonació descendent, es
percebin com a «clarament descorteses» ens fa descobrir que aquesta forma melòdica no
s’utilitza en casos en què el parlant estima que l’enunciat representa un risc de rebuig
per part de l’oient. El contorn descendent, doncs, en contrast amb l’ascendent, manifesta de forma oberta el desig del parlant de mostrar-se amigable amb el seu interlocutor.
17. «La construcció amb final descendent sembla, de fet, menys adequada (formal, cortesa) com més
alt és el benefici de l’acció resultant per a l’emissor i com més alt és el cost per al receptor; per exemple,
no sembla gaire marcada en el cas d’una pregunta amb oferiment (¿Vols un caramel? ¬) però sí en el d’una
pregunta amb prec, posem per cas ¿Em deixaràs el teu cotxe nou? ¬ o ¿Podríem venir a sopar a casa teva?¬, clarament descorteses en comparació a ¿Em deixaràs el teu cotxe nou? / i ¿Podríem venir a sopar a casa teva? /»
(vg. Sintaxi, § 3.4.3.1).
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(45)

a
b
c
d

¿(Que) veureu la Maria?
¿(Que) té hora?
¿(Que) no ha arribat?
¿(Que) teniu sucre?

a’
b’
c’
d’

¿Veureu la Maria?
¿Té hora?
¿No ha arribat?
¿Teniu sucre?

En gironí el patró descendent no té un matís neutre, com en barceloní, i només
s’usa per a les preguntes confirmatòries. Així, en aquest subdialecte, l’oració ¿(Que)
vindran? només pot tenir una interpretació possible: el parlant sospita o està convençut
que vindran, i ho pregunta perquè vol que el seu interlocutor l’hi confirmi: «¿Oi que
vindran?», «Sospito que vindran: ¿és veritat?».18
El patró interrogatiu descendent és un dels més característics de l’entonació catalana i és també un dels més parodiats en la imitació de catalanoparlants (¿Que veureu la
Maria?, ¿Que té hora?, ¿Que vols venir?). La conjunció expletiva que encapçala aquesta
construcció (que) és opcional en barceloní, encara que hom observa una gran variació
dialectal en el seu ús (vg. Prieto 2001). Les transcripcions de (46) mostren que el contorn s’inicia en una tonalitat més aviat alta de la tessitura del parlant i que es manté en
aquest to uniforme (en una disposició pràcticament horitzontal) durant el cos inicial i
central del contorn, fins que comença a davallar de forma intensa durant la darrera
síl·laba tònica de la unitat fins al valor mínim de F0 del parlant (fet que fa que aquesta síl·laba es percebi com a greu). La part final del contorn continua en aquest to greu
que es realitza en les síl·labes posttòniques (si n’hi ha). Si l’enunciat acaba en un mot agut
(venir), tant el descens com la continuació greu es concentren en l’última síl·laba accentuada. Finalment, el contorn adquireix més expressivitat si la síl·laba pretònica es realitza en un to lleugerament més agut que la línia horitzontal precedent:

(46)

¿Que veu reu la

Ma ri

a?

¿Que té

ho

ra?

¿Que vols ve nir?

Quan la seqüència és considerablement llarga i s’emet formant una única unitat
tonal, el cos inicial i central, més extens, es realitza en aquesta línia tonal sostinguda i
presenta una declinació pràcticament nul·la al llarg de l’oració. Com veiem en l’exem18. Hem enregistrat aquesta situació en les àrees de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el
Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva. Per a una descripció més exhaustiva de l’entonació interrogativa en
diverses parts del domini, podeu consultar Prieto (2001).
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ple de (47), la part final del contorn presenta les mateixes característiques que les oracions més curtes.

(47)

¿Que vols tas tar l’es ca

li

va da-amb all

i

o

li?

Vegem a continuació l’entonació interrogativa ascendent. En seqüències relativament curtes (que contenen dos o tres accents de mot), el contorn s’inicia en un to
mitjà que davalla suaument durant les síl·labes àtones inicials. Durant la primera síl·laba
tònica es produeix una forta davallada del to i, tot seguit, comença un moviment ascendent que es realitza en la síl·laba posttònica. A continuació s’inicia un descens gradual del to que ocupa tot el cos central de la pregunta fins a la tònica final, la qual es
pronuncia en un to molt greu que sol coincidir amb el mínim de F0 del parlant —normalment constitueix la síl·laba més greu de l’enunciat. Finalment, el to puja de forma
pronunciada durant les síl·labes posttòniques finals. Si la seqüència acaba en una paraula aguda (arribat), el moviment terminal greu-ascendent es concentra en la darrera
síl·laba i el pendent de l’elevació és més brusc.

(48)

¿Vo len u

na

ne

na?

¿Veu reu la

¿Han a

rri

Ma

ri

a?

bat?

Si la seqüència conté un únic accent de mot (¿No?, ¿Manava?, ¿La manava?), el
parlant normalment tria de realitzar només l’última part del contorn, tal com veiem
en els exemples de (49): el contorn consta d’un to greu alineat amb la síl·laba tònica
—i amb les pretòniques, si és que n’hi ha— seguit d’una elevació final del to.

(49) a

¿No?

b

¿Ma

na va?

c

¿La ma na va?

Si la seqüència conté dos accents de mot en situació de xoc accentual (¿Té hora?,
¿Vols coca?), la primera síl·laba accentuada es produeix en un to alt en lloc de baixascendent. En aquest cas, el to baix inicial no es realitza per manca de material seg424
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mental. Per a una descripció de les estratègies de resolució dels xocs accentuals en
oracions enunciatives, vg. § 10.6.4 i 10.6.7; Oliva (1992) i Prieto et al. (2001).

(50)

¿Té ho

ra?

¿Vols co ca?

Les seqüències més llargues i pronunciades en una sola unitat tonal (¿Vols tastar
l’escalivada amb allioli?) continuen reproduint el mateix model bàsic: un primer moviment descendent que recau sobre la primera síl·laba accentuada seguit d’una elevació
del to; després, un descens gradual al llarg del cos central de l’enunciat —que en
aquest cas ocupa nou síl·labes—; i, finalment, un to baix sobre l’última síl·laba accentuada seguit d’una terminació ascendent:

(51)

¿Vols tas tar l’es ca

li va da-amb a

lli

o

li?

b) Oracions de més d’una unitat tonal
En les oracions interrogatives, com en les declaratives, l’element final de la unitat
és el focus de la pregunta i rep l’accent més prominent de l’enunciat. Com apunta Badia (1994: 257; 260), encara que la inversió verb-subjecte no és estrictament obligatòria en la modalitat interrogativa absoluta, sí que es pot considerar la situació menys
marcada. Les oracions següents mostren exemples d’oracions interrogatives amb inversió (52a-c) i sense (52a’-c’). Els dos grups no són equivalents semànticament: mentre
les oracions amb inversió poden encetar el discurs, no sembla pas que les preguntes
sense inversió ho puguin fer, a causa de la seva interpretació de caire més reiteratiu.
Amb les oracions amb inversió, el parlant manifesta sorpresa i estranyesa davant d’un
fet i demana una confirmació al seu interlocutor (vg. Sintaxi, § 4.4.3 per a un tractament més ampli de l’ordre de constituents en oracions interrogatives):
(52)

a
b
c

¿Ho ha portat la Maria?
¿Ha trucat en Joan?
¿Ha acabat la tesi la Maria?

a’ ¿La Maria ho ha portat?
b’ ¿En Joan ha trucat?
c’ ¿La Maria ha acabat la tesi?

Les construccions amb inversió (53a) i sense (53b) difereixen substancialment pel
que fa a l’entonació. Mentre l’oració amb inversió se sol pronunciar formant una única unitat tonal —encara que també sigui possible la dislocació a la dreta del subjecte:
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¿Ho ha portat, la Maria?—, l’oració sense inversió es divideix en dues unitats tonals: ¿La
Maria, ho ha portat? Així, en aquesta última oració, la inflexió ascendent final es repeteix en totes dues unitats:

(53) a ¿Ho-ha por tat la Ma ri

b

a?

¿La

Ma

ri

a ho-ha por

tat?

Les oracions interrogatives solen situar el focus de la pregunta sobre el verb (¿N’has
comprat?), l’objecte directe (¿Has comprat patates?) o algun complement regit (¿Vindrà
de Rússia?). En canvi, els subjectes (¿Ha comprat patates, en Joan?) i els complements adjunts (¿Has comprat patates, avui?) se solen dislocar a la dreta si es volen focalitzar. Per a
una descripció dels patrons entonatius de les dislocacions en preguntes absolutes, vg.
§ 11.3.1.1e.
Com podem veure en els exemples de (54), si la pregunta conté una coordinació
interna, aquesta s’integra com una unitat dins la mateixa pregunta i, consegüentment,
el contorn forma una única unitat melòdica que adopta la configuració típica de la
interrogació ascendent (54a) o descendent (54b):

(54)

a

¿Hi-has a

b

¿Que hi-has a

nat a

nat

di

nar

a

i-a

so

di nar i-a

par?

so par?

Pel que fa a les oracions subordinades, generalment se separen prosòdicament
de l’oració principal. Com veiem en (55), les dues unitats melòdiques es produeixen amb el mateix patró tonal —ascendent o descendent, segons triï el parlant—;
així, l’oració subordinada es comporta com un element dislocat que queda fora del
centre de la pregunta i que reprodueix el patró tonal de la principal en una tonalitat més baixa:

(55)
426
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¿Que po dreu ve nir-a

la fes ta, | si

la fem

al

ju liol? ||

c) La disjunció
Les preguntes disjuntives, també anomenades preguntes alternatives, presenten
una sèrie d’opcions a l’interlocutor per tal que aquest en triï una. En condicions normals, l’oient no respondrà a aquestes preguntes amb sí o no, sinó amb alguna de les alternatives proposades pel parlant.
(56)

a
b
c
d

¿Vol cebes o alls tendres?
¿Raja o no raja?
¿Hi aniràs avui, demà o demà passat?
¿L’hi va dir ben dit, o n’hi va fúmer quatre de fresques?

La disjunció sempre es distribueix prosòdicament en dues o més unitats melòdiques, segons el nombre d’elements que contingui. Les dues oracions següents (¿Vol cebes o alls tendres?, ¿Raja o no raja?), de dos membres cadascuna, es divideixen en dos
dominis prosòdics: el primer presenta l’entonació típica de la interrogació absoluta ascendent, que acaba en un accent tonal baix seguit d’un ascens final; la darrera oració,
en canvi, presenta un to alt en la primera síl·laba accentuada seguit d’una cadència descendent final.

(57)

¿Vol ce

bes|o-alls ten dres? ||

¿Ra ja-o | no ra

ja? ||

Quan la disjunció té més de dos elements, totes les unitats tonals internes (no finals)
presenten la mateixa configuració tonal del primer element, amb la particularitat que
el to va davallant gradualment al llarg de l’enunciat:

(58)

¿Vol ce bes, | car ba sses |o-alls ten dres? ||
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d) Enumeracions
Tal com passava amb la coordinació interna inclosa en una pregunta (vg. §
11.3.1.1b), les enumeracions constitueixen una única unitat melòdica integrada en el
contorn melòdic d’aquesta, ja sigui amb patró ascendent com en (59a) o amb patró
descendent com en (59b):

(59) a

¿Heu vist la

ne na i-el nen?

b ¿Que-heu vist la

ne

na i-el nen?

e) Elements perifèrics: aposicions, dislocacions, vocatius, elements parentètics
Tal com mostren els exemples de (60), les aposicions o incisos poden inserir-se al
darrere o enmig de l’oració. En tots dos casos, aquests elements resten tonalment subordinats a l’oració principal: es pronuncien en un registre baix i sempre «copien» la
configuració tonal de l’oració principal, ja sigui ascendent o descendent —en aquest
cas no exemplifiquem el patró descendent.

(60)

¿Heu

¿Heu vist la por te ra,| la de la me va-es ca

dit a

la? ||

la por te ra,| la de la me va-es ca la, | que vaig per dre les claus? ||

Per la seva banda, els elements parentètics es comporten de forma paral·lela a les
aposicions. Heus-ne aquí alguns exemples:

(61)

¿Vol dir, |

va dir

la

por te ra, | que-a quest no-és un

¿Vol dir que-a quest no-és un ba la per du da?,|va dir

428
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Com en el cas de les oracions declaratives, les dislocacions també són molt corrents en oracions interrogatives, encara que segurament la dislocació a la dreta és encara més freqüent (vg. els exemples de (62)). Totes dues construccions tenen la funció
de centrar l’interès de la pregunta sobre el constituent dislocat, que queda reproduït
(quan és possible) per un pronom de represa en l’oració principal.
(62)

a
b
c

La Maria, ¿l’heu vista?
El revisor, ¿ha passat?
El director, ¿sap el meu telèfon?

a’ ¿L’heu vista, la Maria?
b’ ¿Ha passat, el revisor?
c’ ¿Sap el meu telèfon, el director?
Els elements dislocats adopten la mateixa configuració tonal de l’oració principal,
tant si aquests s’emplacen a la dreta com a l’esquerra de l’enunciat. En (63) podem
apreciar el comportament en patrons ascendents (63a, a’) i en patrons descendents
(63b, b’): indefectiblement, l’element dislocat repeteix l’entonació —ascendent o descendent— de l’oració principal. La diferència entonativa entre els elements dislocats
a la dreta i a l’esquerra consisteix en la tonalitat emprada, que és considerablement
més baixa en els elements finals.
(63)

a.

b

La Ma ri a, | ¿l’heu vis ta? ||

La

Ma

ri

a’ ¿L’heu vis ta, |

a, | ¿que l’heu vis ta? || b’ ¿Que l’heu vis

la Ma ri

ta, |

la

a? ||

Ma ri a?||

Els vocatius es poden inserir tant al davant, a l’interior com al final de l’oració, i,
segons aquesta posició, presenten característiques tonals diferents:
(64)

a
b
c

¿L’has mirada, Maria?
¿L’has mirada, Maria, la nina?
Maria, ¿l’has mirada?

Els vocatius situats al final i enmig de l’oració reprodueixen el patró entonatiu de
l’oració principal en una tonalitat més baixa, tant si el patró és descendent (65a, b)
com ascendent (65a’, b’). En les oracions amb patró descendent podem apreciar que
429
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el vocatiu es pronuncia en una tonalitat molt més greu que en les oracions amb patró
ascendent.

(65)

a

¿Que l’has mi ra da,| Ma ri

a? || a’ ¿L’has mi ra da,| Ma ri

b

¿Que l’has mi ra da,| Ma ri

b’

¿L’has mi ra

da,|Ma ri

a? ||

a,| la ni na? ||

a,| la ni

na? ||

Així, les oracions ¿Fumes, Maria? i ¿Fumes maria? (maria ‘marihuana’) es distingeixen
tant per la distribució de l’enunciat en una o dues unitats tonals com per la configuració tonal. Vegem la diferència entre les dues oracions, segons que el patró escollit sigui
l’ascendent (66a, a’) o el descendent (66b, b’):

(66)

a

b

¿Fu mes,|Ma ri

a? ||

¿Que fu mes,| Ma ri a? ||

a’

b’

¿Fu mes ma ri

¿Que

a?

fu mes ma ri a?

Els vocatius situats a l’inici de l’oració no reprodueixen el patró de l’oració principal —tal com fan els vocatius interns i finals—, sinó que presenten l’entonació típica
dels vocatius aïllats (vg. § 11.5, ex. (139)): el contorn s’inicia en una tonalitat mitjana,
que s’eleva en la tònica i és seguit d’un moviment ondulant ascendent-descendent en
la posttònica.

(67)
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11.3.1.2. De tipus no neutre
Hem vist que no sempre que un parlant empra una forma interrogativa és per interessar-se de forma imparcial per alguna informació. En aquesta secció examinem algunes de les formes entonatives que s’usen per comunicar matisos expressius com els
esmentats, una vegada ja ha quedat descartada la imparcialitat del parlant.

a) Focalització i èmfasi
En condicions normals, el focus de la pregunta se situa al final de l’enunciat. Una
de les estratègies de què se serveix el parlant per focalitzar de forma contrastiva un element de l’oració és situar-lo al principi de l’oració i aïllar-lo mitjançant construccions
clivellades com les de (68) —Navarro Tomás (1944:148) les anomena «preguntas restrictivas». Aquestes oracions s’interpreten com a focus contrastiu (¿És la Maria —i no
pas la Joana— que l’ha amanida?) i solen reflectir la sorpresa i estranyesa del parlant davant d’un fet. Prosòdicament, aquestes construccions es distribueixen en dues unitats
tonals que aïllen el constituent focalitzat de la resta de l’oració. Com veiem en (68), els
constituents focalitzats es pronuncien amb l’entonació típica de la interrogativa neutra
ascendent —encara que de forma escadussera també s’usa el patró descendent:

(68)

a

b

¿És la Ma

ri

¿La Ma ri

a| que l’ha-a ma ni da?

a |l’ha-a ma

ni

da?

b) Interrogatives exclamatives
Les interrogatives exclamatives de (69) manifesten la sorpresa o la incredulitat del
parlant davant d’un fet. El parlant ja sap la resposta al que pregunta —és a dir, sap que
encara no ha arribat (69a), que la hi han donada (69b), etc.—, però vol manifestar el
seu desconcert davant d’aquest fet. Pragmàticament, presenten un doble caràcter
d’exclamació i interrogació alhora, fet que es reflecteix en la llengua escrita amb l’ús
combinat dels dos signes d’entonació (!, ?). Així, l’interlocutor sol respondre aquestes
preguntes amb sí o no, juntament amb una explicació que pretén apaivagar la inquietud del parlant.
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a
b
c
d

¡¿Encara no ha arribat?!
¡No fumis! ¡¿Te l’han donada?!
¡¿ Ja has arribat?!
¡¿(Però) encara sou aquí?!

La interrogació exclamativa es caracteritza per l’ús d’intervals tonals més amplis:
com més extrems el sostre superior i inferior de les inflexions, més expressivitat adquireix el contorn. Els contorns bàsics emprats es corresponen amb l’entonació de la
interrogativa neutra ascendent (70a, a’) i la descendent (70b, b’), encara que amb un
camp tonal considerablement ampliat: per tal d’accentuar el pendent de la cadència
descendent durant la síl·laba tònica, la síl·laba pretònica es pronuncia en un to força
més agut en la versió exclamativa de tots dos contorns.

(70)

a

¡¿En ca ra no-ha-a rri bat?!

a’

¡¿Te l’han do na

b ¡¿Que-en ca ra no-ha-a rri bat?! b’ ¡¿Que te

l’han

do

da?!

na

da?!

Finalment, el parlant també pot emprar els dos contorns següents per expressar
sorpresa i estranyesa (per a una descripció detallada d’aquests contorns, vg. § 11.3.3
sobre la interrogació reiterativa):

(71)

¡¿Vi u-a Vi

la ma lla?!

¡¿Vi u-a Vi

la ma lla?!

c) Interrogatives confirmatòries
Les interrogatives confirmatòries de (72) s’usen quan el parlant sap o creu que sap
la resposta a la seva pregunta i cerca una confirmació de la seva suposició. Aquestes
preguntes presenten diverses variants, segons el grau de certesa i seguretat que tingui
el parlant en la seva hipòtesi: n’hi ha que s’acosten més a l’afirmació o la negació (¿Eh
que no et trobes bé?, ¿No et trobes bé, oi?) i n’hi ha que tenen un caràcter més hipotètic
(¿Que no et trobes bé?, ¿No et deus pas trobar malament?).
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(72)

a
b
c
d

¿Eh que no et trobes bé?
¿No et trobes bé, oi?
¿Què et passa? ¿Que no et trobes bé?
¿No et deus pas trobar malament?

(73) mostra alguns exemples de la interrogació que s’ha anomenat afirmativa —Navarro Tomás (1944:148) les anomena «preguntas aseverativas»—, un tipus d’interrogació
que pragmàticament s’inclina més a l’afirmació que a la pregunta: gairebé es dóna per
descomptat que la resposta serà afirmativa o negativa, segons la polaritat de la pregunta
(¿Veritat que vindrà? Sí / ¿Veritat que no vindrà? No) —vg. Cuenca i Castellà (1995) per a
una caracterització semàntica i pragmàtica d’aquest tipus d’enunciats. Amb l’ús de les
preguntes afirmatives, el parlant intenta involucrar l’interlocutor en la conversa i interpel·lar-lo, demanant-li de forma insistent que verifiqui la seva hipòtesi. Són preguntes
encapçalades per una varietat de formes apel·latives, o interjeccions, que varien segons el
domini dialectal: veritat que (general en tot el domini), oi que (barceloní), eh que (català
central, Mallorca), no que o eh que (Camp de Tarragona). (Vegeu Sintaxi, § 31.3.3.3.)
(73)

a
b
c
d

¿Eh que vols que vingui?
¿Veritat que vols que vingui?
¿Oi que vols que vingui? (barceloní)
¿No que vols que vingui? (tarragoní)

L’entonació d’aquestes oracions (¿Eh que vols que vingui?) és idèntica a la del patró ascendent de les oracions interrogatives neutres (¿Vols que vingui?). La partícula
confirmatòria es realitza en un to força greu, que s’eleva en la síl·laba posttònica. Tot
seguit s’inicia un moviment descendent fins a arribar a la darrera síl·laba tònica de la
unitat, i després d’aquesta el to torna a pujar fins al final de l’oració:

(74)

¿Eh que vols que

vin gui?

¿Vols que vin gui?

Les construccions de (73) són pragmàticament equivalents a les oracions de (75).
Aquestes consten d’una primera oració expositiva i d’una cua confirmatòria final
(¿veritat?, ¿eh?, ¿oi?, ¿no?, segons el dialecte).
(75)

a
b
c
d

Vols que vingui, ¿veritat?
Vols que vingui, ¿eh?
No vols que vingui, ¿oi?
No vols que vingui, ¿no?
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a’ Vols que vingui, ¿veritat que sí?
b’ Vols que vingui, ¿eh que sí?
c’ No vols que vingui, ¿oi que no?
L’entonació de les oracions precedents reflecteix el caràcter mixt de la construcció: mentre la primera unitat tonal presenta una típica corba declarativa —amb la particularitat que presenta un to alt, en lloc de baix, en l’última síl·laba accentuada—, la
segona adopta l’entonació interrogativa ascendent.

(76)

No vols que vin gui,|¿eh? ||

Vols que vin gui,|¿eh? ||

Les partícules confirmatòries esmentades també poden inserir-se enmig de l’oració (¿Ho vols, veritat, que vingui?, ¿Ho vols, eh, que vingui?). La configuració tonal d’aquestes oracions es caracteritza per una primera unitat afirmativa i per dues unitats següents interrogatives:

(77)

¿Ho vols, | eh, | que vin gui? ||

Un altre tipus de pregunta confirmatòria amb un caràcter menys assertiu que
l’anterior és la que habitualment va encapçalada per la conjunció expletiva que (78).
Mentre les construccions precedents s’inclinaven més cap a l’afirmació, aquestes tenen un to més hipotètic: el parlant no està tan segur de la seva sospita i deixa més marge a l’interlocutor perquè respongui negativament a la pregunta.
(78)

a
b
c
d

(Em pensava que treballava) ¿(Que) ja no treballa?
(Et veig inquiet, nerviós) ¿(Que) tens gana?
(T’he vist que tremolaves) ¿(Que) no et trobes bé?
(Em pensava que hi havies trucat) ¿(Però) no hi volies trucar?

Com veiem en (79), aquesta construcció empra el mateix patró entonatiu que la
interrogativa neutra de tipus descendent. Recordem que en gironí aquest contorn
s’empra exclusivament amb caràcter confirmatori:
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(79)

¿Que

ja

no

tre

ba

lla?

¿Que tens ga

na?

Les dues entonacions de l’oració ¿És de Girona?, transcrites en (80), poden considerar-se semànticament equivalents a una oració de tipus confirmatiu com ara ¿Que
és de Girona? És a dir, el parlant infereix del discurs o de les paraules del seu interlocutor la possibilitat que algú sigui de Girona, i ho pregunta per confirmar-ho. Aquest
tipus de preguntes confirmatòries empren el mateix esquema entonatiu que les preguntes reiteratives (vg. § 11.3.3.1). La inflexió terminal ascendent és el tret que distingeix (80b) de (80a), mentre que la resta del contorn és pràcticament idèntica: ambdós patrons s’inicien en un to alt que va descendint gradualment al llarg de l’oració fins
a arribar a l’obertura de la síl·laba tònica final, moment en què es produeix l’accent
tonal ascendent. La diferència semàntica entre els dos esquemes tonals està en el major grau d’interès i insistència que expressa l’entonació de (80b).

(80)

a

¿És de Gi ro na?

b

¿És de Gi ro

na?

Finalment, l’entonació típica de les preguntes hipotètiques de (81) —també anomenades preguntes relatives (Navarro Tomás 1944)— incrementa considerablement la
dosi d’incertesa i de vacil·lació del parlant sobre la seva hipòtesi. L’oració ¿És la Maria?, produïda amb l’entonació de (81), avança la possibilitat que sigui la Maria la que
ha arribat: s’hi sobreentén una pregunta implícita com «¿Pot ser que sigui la Maria?».
L’esquema tonal de (81) es caracteritza pels seus trets exclamatius: la part final del
contorn té un accent tonal força alt alineat amb la síl·laba tònica final seguit d’un moviment descendent alineat amb la posttònica (si n’hi ha). Aquesta cadència final no sol
arribar a la línia de base del parlant, fet que segurament aporta el matís dubitatiu i inconclusiu a l’oració:

(81)

¿És

la

Ma

ri a?

¿L’hi va dir

la

Ma ri a?

Si el parlant vol incrementar l’expressivitat de l’oració i remarcar-ne el caire dubitatiu, pot emprar el mateix contorn entonatiu bàsic i exagerar-ne els trets, com podem veure a continuació:
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(82)

¿No de uen pas ser

e lles?

¿No s’a tre vi ran a ve

nir?

d) Interrogatives imperatives
El caràcter obert de la modalitat interrogativa fa que aquesta forma s’empri
molt sovint per formular suggeriments, peticions, i f ins i tot ordres corteses (vg. els
exemples de (83)). La fórmula interrogativa mitiga el sentit impositiu d’aquestes
oracions i fa l’efecte que el parlant no vulgui limitar ni forçar la resposta de l’interlocutor. També s’empra com a fórmula de cortesia quan no es coneix gaire l’oient,
per tal de suavitzar o de disfressar l’ordre en forma de petició (¿(Que) podria parlar
més fluix?):
(83)

a
b
c
d
e

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

La interrogació imperativa sol adoptar la forma entonativa típica de la interrogació absoluta neutra (tant ascendent com descendent), però amb un camp tonal molt
més ampli (vg. les transcripcions de les oracions ¿Vols callar? i ¿Vols esmorzar?). L’entonació descendent de (84a, a’) expressa una ordre més estricta («T’ordeno que callis» o
«T’ordeno que esmorzis») que l’entonació ascendent (84b, b’), la qual té una interpretació més exhortativa. Segurament l’interlocutor no contestarà cap de les dues preguntes amb sí o no, sinó que es limitarà a callar i a accedir a les peticions del parlant.
En tots dos contorns, la intensificació del matís d’ordre s’aconsegueix mitjançant una
velocitat d’enunciació ràpida i l’ús d’un registre alt.

(84)

a

b

436
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a’

¿Vols es mor zar?

b’

¿Vols es mor zar?
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El parlar central utilitza molt sovint una construcció imperativa seguida de la interjecció apel·lativa o conativa eh (No surtis, ¿eh?). Pragmàticament, aquesta construcció és equivalent a una oració imperativa relativament suau: la funció vocativa de la
partícula eh la situa entre l’ordre i el prec, atès que aquesta fa partícip l’oient de l’ordre i alhora sembla deixar oberta la possibilitat de respondre-hi negativament.
(85)

a
b

No surtis, ¿eh?
Ja hi pots anar, ¿eh?

c
d

Vés-hi, ¿eh?
Fes-ho, ¿eh?

La funció interpel·lativa de la partícula ¿eh? en aquest dialecte difereix de la seva
altra funció com a cua confirmatòria (¿Fa calor, eh?, ¿Va rentar el cotxe, oi?). La agramaticalitat de les oracions de (86) demostra que les altres partícules confirmatòries (oi,
veritat, no) no poden exercir aquesta funció:
(86)

a
b
c

*Vés-hi, ¿oi?
*Fes-ho, ¿oi?
*No

surtis, ¿oi?

a’
b’
c’

*Vés-hi, ¿veritat?
*Fes-ho, ¿veritat?
*No

surtis, ¿veritat?

a’’
b’’
c’’

?

Vés-hi, ¿no?
Fes-ho, ¿no?
?
No surtis, ¿no?
?

Un patró entonatiu que imprimeix una intenció exhortativa a l’enunciat és el
que hem transcrit a continuació (¿Vols venir? i ¿Vols anar-hi?). Amb aquesta entonació
l’oient interpreta un missatge de convit amb un matís exhortatiu afegit, és a dir, un
marcat desig del parlant que aquest respongui afirmativament: «M’agradaria molt que
vinguessis», «Desitjo que hi vagis». El contorn s’inicia en un to relativament alt de la
tessitura del parlant, que es manté fins que comença el moviment ascendent durant
l’última síl·laba tònica. Després, durant les síl·labes posttòniques, el contorn continua
en un moviment ondulant descendent-ascendent. Si l’enunciat acaba en una paraula
aguda (venir), tot el moviment ascendent-descendent-ascendent es concentra en
aquesta síl·laba, la qual s’allarga considerablement:

(87)

¿Vols ve

nir?

¿Vols a nar -hi?

Si comparem els contorns precedents amb els patrons interrogatius ascendents
transcrits a continuació podem observar importants diferències de sincronització de
la part final de la melodia amb el text: en l’entonació exhortativa l’última síl·laba accentuada es realitza en un to alt (en lloc de baix) i el moviment descendent-ascendent
final s’alinea amb les síl·labes posttòniques. A més, en l’entonació exhortativa el cos
central de l’oració es manté en un to més alt que l’entonació neutra.
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(88)

¿Vols ve

nir?

¿Vols a nar -hi?

En seqüències més llargues, el nivell horitzontal del cos inicial i central del contorn es manté i va declinant de forma molt suau en el decurs de l’oració.

(89)

¿Vols

ve nir-amb no sal

tres

al

ci ne

ma?

e) Interrogatives retòriques
Les interrogatives retòriques o preguntes retòriques, altrament anomenades preguntes
afirmatives o preguntes ponderatives (Navarro Tomás 1944:152), solen encobrir una afirmació categòrica darrere la forma interrogativa. En realitat aquestes preguntes no expressen una petició d’informació, sinó una asserció més viva i intensa que la de la mateixa enunciació. Molt sovint el parlant empra aquesta fórmula com a recurs
argumentatiu, per remarcar el fet que el parlant i el seu interlocutor comparteixen
unes creences comunes i fins i tot per fer passar una opinió particular com un fet generalment acceptat o compartit per l’interlocutor. Altra vegada, aquest no sol respondre ni amb sí ni no, sinó que tendeix a assentir davant la força assertiva de l’enunciat.
La forma entonativa que adopta la interrogació retòrica és idèntica a la del patró neutre (tant ascendent com descendent), patró que podem apreciar amb les transcripcions
de l’oració ¿S’acabaran mai, les guerres? —amb un element dislocat a la dreta:

(90)

¿No s’a ca ba ran mai, les gue rres?

¿S’a ca

ba ran mai,

les gue rres?

11.3.2. Oracions interrogatives parcials
Les oracions interrogatives parcials, també anomenades preguntes pronominals o preguntes amb mot interrogatiu, se centren en un aspecte específic de l’enunciat, el qual es
qüestiona mitjançant el mot interrogatiu que les encapçala (¿Què vol?, ¿Qui vindrà?).
Els mots interrogatius tònics emprats més habitualment són com, on, per què, què, quan,
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quant, qui, quin, més els compostos corresponents precedits de preposició (per a qui, cap
a on, fins quan, etc.) (vg. Sintaxi, § 8.2.4.1). La interrogació parcial, com la interrogació absoluta, presenta una gran varietat melòdica que fa que no es pugui parlar de trets
entonatius generals d’aquest tipus de preguntes.

11.3.2.1. De tipus neutre
a) Oracions d’una sola unitat tonal
Amb la interrogació parcial de tipus neutre, el parlant demana al seu interlocutor
una informació concreta que desconeix i sobre la qual no té cap coneixement previ
ni cap pressuposició. Com hem dit, l’interès del parlant recau sobre la circumstància a
la qual es refereix el mot interrogatiu. Preguntar pel carrer ¿Quina hora és? o a algun
amic ¿Com fas l’arròs? podrien ser exemples d’aquest tipus d’enunciat. La situació entonativa de les interrogatives parcials neutres és paral·lela a la de les interrogatives absolutes: ambdós tipus d’interrogació poden manifestar-se amb dues possibles configuracions tonals, l’una amb una terminació ascendent i l’altra amb una terminació
descendent, que veiem transcrites en (91) —i que examinarem en detall una mica més
endavant. Recasens (1977: 513) ja va remarcar l’equivalència semàntica existent entre
aquests dos patrons: «Així, ¿Quants diners t’ha costat? pot llegir-se amb moviments 3/,
4/ i 3\, \4 sense que restin alterades en cap moment les característiques semàntiques
interrogatives.»19 Efectivament, els dos patrons entonatius coexisteixen i s’usen indistintament en la parla espontània per expressar una interrogació imparcial, i en cap de
les dues no s’endevina cap actitud que elimini aquesta imparcialitat. Potser l’única diferència entre les dues realitzacions és el major grau de curiositat i interès que sembla
exterioritzar la melodia ascendent.20

(91)

¿Qui

l’ha llo

ga

da?

¿Qui l’ha llo

ga

da?

El patró descendent s’inicia en un to relativament agut de la tessitura del parlant,
el qual es manté de forma sostinguda fins a la darrera síl·laba tònica de la unitat.
Aquesta síl·laba es pronuncia en el mateix to o en un to lleugerament més agut que la
19. Els símbols que usa Recasens per representar els contorns entonatius finals de les oracions interrogatives parcials (3/, 4/ i 3\, \4) provenen del sistema configuracional proposat per David Crystal. Ens
indiquen que el moviment final pot ser tant ascendent (/) com descendent (\) i que ambdós tipus de moviment poden presentar dos nivells tonals relativament aguts (3 i 4).
20. Per a Bonet (1986), el contorn ascendent també afegeix un matís d’insistència a l’oració.
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part precedent del contorn —més agut com més emfàtic és l’enunciat. Després, en les
síl·labes posttòniques es produeix un descens tonal que arriba fins a la línia de base del
parlant.

(92)

¿Qui

l’ha llo ga

¿Qui l’ha-a vi

da?

sat?

¿Com el va veu re?

¿Quan hi

va-a rri bar?

Si l’oració s’inicia amb un mot interrogatiu complex (de què, des d’on, per què, etc.),
els elements que precedeixen el pronom interrogatiu es realitzen en un to més baix,
que puja a partir del segon element del mot interrogatiu:

(93)

¿Des d’on va

ve nir?

L’esquema tonal de la interrogació parcial descendent (¿Qui l’ha llogada?, ¿Qui
l’ha avisat?) mostra un cert paral·lelisme amb el corresponent patró descendent de les
preguntes absolutes (¿Que l’ha llogada?, ¿Que l’ha avisat?). La diferència entre ambdós
patrons està en la sincronització del descens tonal final: mentre en la interrogativa absoluta el descens s’inicia a partir de l’obertura de la darrera síl·laba tònica de la unitat,
en la interrogativa parcial s’inicia vers la part final d’aquesta. Consegüentment, l’oient
percep la síl·laba tònica f inal de la interrogativa absoluta en un to baix i la de la interrogativa parcial en un to alt (vg. Bonet 1984: nota 37).
Interrogativa parcial descendent

(94)

¿Qui l’ha llo

¿Qui l’ha-a vi

440

ga

da?

sat?

Interrogativa absoluta descendent

¿Que l’ha

llo

¿Que l’ha-a vi

ga

sat?

da?
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Quan l’oració és més llarga, la primera part del patró no es manté sempre en la
mateixa alçada sinó que va davallant de forma lleu en el decurs de l’oració fins que
arriba a l’última síl·laba tònica —que es produeix en un to més agut:

(95)

¿Qui vol tas tar l’es ca

li

va da-amb a

lli

o

li?

L’altra possible variant entonativa de la interrogació parcial neutra, la interrogació
ascendent, és idèntica a la de la interrogació absoluta amb una inflexió ascendent final
—vg. els exemples de (96). El mot interrogatiu inicial es pronuncia en un to greu
—si el mot interrogatiu és complex, només els mots anteriors a aquest són greus—, i
a partir d’aquest comença un moviment ascendent. Després comença una davallada
escalonada fins al to més greu que pot assolir el parlant, que recau sobre la darrera
síl·laba accentuada. Finalment, les síl·labes posttòniques presenten una inflexió ascendent molt marcada.

(96)

¿Qui l’ha llo

¿On vol

a nar?

ga

da?

¿Quan hi va-a

rri

bar?

El mot interrogatiu només es pronuncia en un to alt quan es troba en una situació de xoc accentual amb l’últim accent de l’oració (¿Què fa?, ¿Què vol?) i no hi ha
espai disponible per a la realització del to greu inicial.
Si l’oració és més llarga i es pronuncia formant una sola unitat tonal, el patró
continua essent el mateix, però la davallada central es produeix amb un pendent
molt més suau. Heus aquí la transcripció de l’oració ¿Qui vol tastar l’escalivada amb
allioli?:

(97)

¿Qui vol tas tar l’es ca li va da-amb a

lli

o

li?
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b) Oracions de més d’una unitat tonal
En condicions normals, les oracions interrogatives parcials sempre situen el centre informatiu de la pregunta (el focus) al final de la unitat tonal. Així, o la davallada
o el to més greu —segons que el contorn triat sigui descendent o ascendent, respectivament— s’arrengleren amb l’última síl·laba accentuada del constituent focalitzat.
L’accent focal sol recaure en el verb principal o en qualsevol complement regit del
verb (complement directe, complement preposicional) —vg. (98a-c). Els subjectes
(98d) i els complements adjunts (98e, f), en canvi, solen restar fora de la interrogació
pròpiament dita i es disloquen a la dreta, formant una segona unitat melòdica:
(98)

a
b
c
d
e
f

¿Què fa?
¿Qui fa l’escalivada?
¿Qui vol anar a Vilamalla?
¿Què fa, | la Maria?
¿Què fa, | a Vilamalla?
¿Què fa, | demà?

La inversió subjecte-verb és obligatòria en les oracions interrogatives parcials
(¿Què fa, la Maria?, *¿Què la Maria fa?), fet que contrasta amb el cas de les interrogatives absolutes, on la inversió no és obligatòria i té un caràcter menys marcat (¿La Maria l’ha amanida?, ¿L’ha amanida la Maria?). Les oracions de (98d-f) es distribueixen en
dues unitats tonals que separen la pregunta principal del subjecte (¿Què fa, la Maria?)
o dels complements locatiu i temporal (¿Què fa, a Vilamalla?, ¿Què fa, demà?). La primera unitat melòdica, l’oració principal (¿Què fa?) presenta el mateix contorn entonatiu que la interrogació parcial neutra, ja sigui amb el patró descendent (99a, a’) o
amb l’ascendent (99b, b’). En canvi, la segona unitat es comporta típicament com un
element dislocat a la dreta que repeteix l’esquema entonatiu de l’oració principal (vg.
§ 11.3.2.1e per a una descripció de l’entonació dels elements dislocats):

(99)

a

b

¿Què

fa |

¿Què fa |

la Ma

la Ma ri

ri

a? ||

a? ||

a’ ¿Què

fa |

b’

fa | de mà? ||

¿Què

de mà? ||

Quan l’oració interrogativa consta de dues parts coordinades (¿Què vols i quan pagaràs?), aquestes solen formar dues unitats tonals: la primera sol acabar en un movi442
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ment ascendent i la segona té el patró característic de la interrogació parcial, tal com
es pot observar en la transcripció de (100):

(100)

¿Què vols | i quan pa ga

ràs?

Les oracions subordinades, en canvi, es comporten entonativament com els elements dislocats, ja sigui a la dreta (101a) o a l’esquerra (101b) (vg. § 11.3.2.1e per a
una descripció de l’entonació dels elements dislocats). Aquí exemplifiquem només el
patró descendent:

(101) a

¿Què

fan | quan plou?

b

Si

vé nen|¿què

fa

ran? ||

c) La disjunció
Pragmàticament, sembla que la disjunció d’oracions interrogatives parcials només
és possible quan el parlant torna a preguntar alguna informació que no ha entès bé del
seu interlocutor: ¿Què m’acabes de preguntar?, ¿Què volen o què volien? Per a les característiques entonatives d’aquest tipus d’oracions, vg. § 11.3.3.1d.

d) Enumeracions
Les enumeracions tancades integrades per oracions interrogatives parcials es distribueixen tonalment en tantes unitats melòdiques com membres tingui l’enumeració. Per exemple, l’oració Explica’m què fan els nens: ¿què fan, què diuen i què volen? presenta tres unitats tonals. Tal com ocorre amb les enumeracions declaratives, la primera
i l’última es pronuncien amb el contorn característic de l’enumeració descendent, i la
penúltima es realitza amb un accent tonal i una inflexió ascendents. En canvi, les enumeracions obertes —que es poden considerar oracions interrogatives parcials juxtaposades— adopten la mateixa entonació que la interrogació parcial neutra.

(102)

¿què fan, | què di uen| i què vo len?
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e) Elements perifèrics
Tal com passava amb les oracions declaratives o les interrogatives absolutes, els elements dislocats solen restar melòdicament subordinats a la interrogativa principal, de la
qual se separen mitjançant inflexions melòdiques i, de forma optativa, breus pauses.
Semblantment, aquests elements tenen un comportament diferenciat segons la seva posició oracional: mentre els elements dislocats al final (103a’, b’) adopten l’entonació de
l’oració principal, els elements dislocats al principi (103a, b) tenen les mateixes característiques que els vocatius interrogatius que apareixen aïlladament (vg. § 11.5). Igualment, els elements que apareixen en contorns amb entonació ascendent presenten una
tonalitat més alta que els que apareixen en contorns amb entonació descendent:

(103) a

b

a, | on l’han vis ta? || a’ ¿On l’han vis ta, | la

¿La Ma ri

¿La Ma ri

a, | on l’han vis ta? ||

Ma

b’ ¿On l’han vis ta, | la Ma ri

ri

a? ||

a? ||

Els vocatius es poden emplaçar tant al davant, com a l’interior o com al final de
l’oració, i, segons la posició, tenen característiques tonals diferents. Quan s’insereixen
al final (41a, a’) o enmig de l’oració (41b, b’) repeteixen el patró entonatiu de l’oració principal, tant si aquest és descendent (41a, b) com ascendent (41a’, b’). També
podem apreciar que la tonalitat de l’element vocatiu és més baixa en el cas dels patrons descendents: comença a 150 Hz, en el punt més baix del registre del nostre parlant, i continua baixant fins a 130 Hz.

(104) a ¿Qui l’ha com pra da,| Ma ri a? ||

b

b’
444

a’ ¿Qui l’ha com pra da,| Ma ri

¿Qui l’ha com pra da,| Ma ri a,| la ni na? ||

¿Qui l’ha com pra da,|Ma ri

a,| la

ni

na? ||

a? ||
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D’altra banda, quan el vocatiu figura al principi de l’oració, el seu comportament
és diferent i presenta l’entonació típica dels vocatius que apareixen aïlladament: moviment ascendent en la tònica seguit d’ondulació ascendent-descendent.

(105)

Ma ri a,|

¿qui l’ha com pra da? ||

Ma ri a,|

¿qui l’ha com pra da? ||

Les aposicions o incisos apareixen al final o enmig de l’oració, just al darrere de
l’element que especifiquen (¿Qui ha vist la portera —la de la meva escala?, ¿Quan li vau
dir a la portera —la de la meva escala— que vaig perdre les claus?). En totes dues posicions
apareixen tonalment subordinats a l’oració principal i copien la configuració tonal
d’aquesta (ja sigui amb patró ascendent o descendent). I el mateix s’esdevé amb els
elements parentètics que s’insereixen al final o enmig de l’oració (¿Vol dir que aquest
no és un bala perduda? —va dir la portera, ¿Vol dir —va preguntar la portera— que aquest no
és un bala perduda?).

11.3.2.2. De tipus no neutre
a) Focalització contrastiva
Com ja ha observat Rigau (1984:177-178), les preguntes parcials no permeten la
focalització de cap dels seus constituents oracionals (*¿Qui ha comprat aquest meló?,
*¿Quan en Pere sí que ho sabia?). La causa d’aquesta agramaticalitat, apunta Rigau, és el
fet que les oracions només tenen una possible posició per contenir un element focalitzat, posició que ja ocupa el mot interrogatiu. Els elements interrogatius, però, sí que
es poden focalitzar de forma contrastiva (¿on, anirem?, ¿on sí que anirem?). En aquests
casos, l’entonació és semblant a la del focus contrastiu en oracions declaratives (vg.
§ 11.2.2.1): el mot interrogatiu —l’element contrastat— rep un accent alt emfàtic
que davalla fortament al final d’aquesta síl·laba. Després, la segona unitat del contorn
roman completament desaccentuada i es pronuncia en un registre baix de la tessitura
del parlant:

(106)

¿on,

a

ni rem?

¿com és que-hi vol a

nar?
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b) Èmfasi i interrogatives exclamatives
Comparem la conf iguració tonal emprada per emfasitzar el focus d’una oració
interrogativa parcial amb el contorn de la interrogació parcial de tipus neutre. La diferència principal entre aquests dos contorns entonatius està en l’altura tonal que
ateny el darrer cim tonal de la unitat, molt més alta que en el cas de la pronunciació neutra. Així mateix, per tal d’intensif icar la tonicitat d’aquest últim accent tonal, el contorn pretònic davalla f ins a un nivell més greu en el cas de la interrogativa emf àtica:
Interrogativa parcial neutra

(107)

¿On

a

Interrogativa parcial emfàtica

ni rem?

¿On a

ni

rem?

Els exemples de (108) mostren que, com més augmenta el grau d’èmfasi de l’enunciat, més s’amplia el camp tonal de l’accent focal i més davalla el to en les síl·labes
pretòniques. Les versions més emfàtiques semblen comunicar la sorpresa del parlant
davant d’un fet (¡¿Quan hi va arribar?!, ¡No fumis!, ¡¿Com va passar?!, ¡¿Què em dius?!).
Com en el cas de la interrogació absoluta, aquestes oracions s’escriuen habitualment
amb els dos signes d’entonació combinats (!, ?), la qual cosa reflecteix el doble caràcter exclamatiu i interrogatiu de l’oració.
Parcial neutra

(108) ¿Quan hi va-a rri bar?

Parcial emfàtica

Parcial més emfàtica

¡¿Quan hi va-a rri bar?!

¡¿Quan hi va-a rri bar?!

El patró interrogatiu ascendent també s’empra per a l’expressió exclamativa, tot
ampliant les inflexions tonals del contorn i accentuant el mot interrogatiu a l’inici de
l’oració:
Parcial neutra

(109)

446

¿Quan hi va-a

rri

Parcial emfàtica

bar?

¿Quan hi

va-a

rri

bar?
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c) Interrogatives dubitatives
La interrogació dubitativa parcial presenta el mateix contorn entonatiu que la interrogació dubitativa total i que la interrogació exclamativa amb patró descendent
(¿On deuen voler anar?, ¿Qui pot ser?):

(110)

¿On de uen vo ler-a nar?

¿Qui

pot ser?

d) Interrogatives imperatives
Hem vist que les formes interrogatives s’empren molt sovint per expressar actes
de parla volitius: des d’ordres (111a-c) fins a invitacions o precs (111d-f).
(111) a
b
c
d
e
f

¿Qui t’ho ha dit?
¿Qui t’ha donat permís, per fer això?
¿Quan ho faràs?
¿Per què no véns?
¿Qui vol anar-hi?
¿On vols que anem?

Fixem-nos en els esquemes tonals de les oracions ¿Qui t’ho ha dit? i ¿Qui l’ha llogada? en la versió interrogativa neutra i en la versió imperativa. La interrogativa imperativa es caracteritza pel sentit d’imposició («T’ordeno que em diguis qui t’ho ha
dit», «T’ordeno que em diguis qui l’ha llogada»), al qual s’afegeix en alguns casos un
matís addicional de reprovació: el parlant manifesta el seu disgust i desacord amb l’actuació de l’interlocutor o una tercera persona (¿Què fan?). La diferència entre els dos
contorns consisteix en l’alineació del moviment descendent final. Mentre en la versió neutra el descens s’inicia cap al final de l’última síl·laba tònica, en el cas de la pregunta imperativa comença tan bon punt s’inicia aquesta síl·laba.21 L’efecte imperatiu
es pot reforçar mitjançant un increment del ritme d’elocució i l’ús d’intervals tonals
més amplis: el nivell tonal del final de l’oració, per exemple, pot arribar a ser més greu
que l’habitual (¿Qui t’ho ha dit?).

21. L’alineació del moviment descendent amb l’última tònica final és idèntica a la del contorn entonatiu de la pregunta absoluta neutra de tipus descendent (¿Que t’ho ha dit?, ¿Que l’ha llogada?). Vegeu § 11.3.1.1a per a una caracterització de l’esquema tonal corresponent a aquestes oracions.
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¿Qui t’ho-ha dit?

¿Qui l’ha

llo ga

Interrogativa parcial imperativa

¿Qui t’ho-ha dit?

da?

¿Qui l’ha

llo ga

da?

Les dues entonacions transcrites a continuació transmeten un marcat sentit exhortatiu (¿Per què no véns?). La diferència semàntica entre ambdues està en el matís d’insistència: en el cas de (113a) es tracta d’una insistència més suau, menys enèrgica que en
el cas de (113b), que afegeix un matís de queixa lleu o fins i tot de protesta a l’enunciat.
Freqüentment, el parlant utilitza l’entonació de (113a) quan veu que les seves peticions
no obtenen cap resposta i vol incrementar la pressió sobre l’interlocutor, la de (113b).
Un dels trets entonatius més peculiars d’aquests dos contorns és la inflexió melòdica final
(el contorn tonal d’insistència), que s’alinea de forma distinta en un cas i en l’altre: en
(113a), el moviment descendent se sincronitza amb la darrera síl·laba tònica de l’enunciat,
que va seguida d’un moviment ondulant ascendent-descendent; en (113b), en canvi, el
moviment ascendent s’arrenglera amb l’última síl·laba accentuada, i després d’aquesta es
realitza l’ondulació descendent-ascendent-descendent. Així, la darrera part dels dos
contorns és pràcticament equivalent a la de les oracions declaratives amb un matís d’insistència (vg. § 11.2.2.5) o a la d’alguns precs insistents (vg. § 11.4.2).

(113) a

¿Per què no véns?

b ¿Per què no

véns?

Les dues entonacions anteriors, aplicades a d’altres enunciats, també poden comunicar un sentit de queixa lleu o fins i tot de protesta. Així, les oracions ¿Què vols?
o ¿Què? pronunciades amb aquests dos esquemes tonals podrien ser una possible
reacció del parlant davant d’una petició insistent de part de l’oient. Darrere aquesta
entonació s’hi pot sobreentendre un significat implícit com «no siguis pesat» o «què
vols?, deixa’m tranquil, sisplau, que estic fent una altra cosa».
e) Interrogatives retòriques
Les interrogatives retòriques de (114), altrament anomenades afirmatives o ponderatives, no són preguntes obertes, sinó afirmacions encobertes darrere una forma
448
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gramatical interrogativa: així ho demostra el fet que habitualment els interlocutors no
les contesten i es limiten a confirmar l’afirmació del parlant. Amb la pregunta ¿Per a
què serveixen els diners?, el parlant no està realment interessat en una resposta sobre el
sentit literal de l’oració sinó que en realitat manifesta una opinió i fa palesa la coincidència entre el seu parer i el del seu interlocutor.
(114) a
b
c
d

¿Per a què serveixen els diners?
¿Qui ho havia de dir?
¿Què es pot comparar amb la nostra comarca?
¿Què hi ha més important que tu?

La forma entonativa de la pregunta retòrica parcial coincideix amb l’entonació de
l’anomenada exclamativa descendent (vg. § 11.2.2.6). Vegem les diferències entonatives entre aquest contorn i el de la pregunta parcial neutra.
Interrogativa parcial neutra

(115)

¿Qui ho-ha vi

¿Com

pa

a

ssa,|

de dir?

el temps? ||

Interrogativa parcial retòrica

¿Qui ho-ha vi

¿Com

pa

a

de

dir?

ssa,| el temps? ||

11.3.3. Oracions interrogatives reiteratives
La funció de les oracions interrogatives reiteratives, que també s’anomenen preguntes eco, és tornar a preguntar alguna informació que s’acaba de mencionar en el
discurs.22 En la formulació d’aquestes preguntes, l’emissor sap alguna cosa, encara que
sigui inexacta, sobre l’objecte de la pregunta: d’una banda, pot ser imparcial i només
voler que l’interlocutor torni a repetir el que acaba de dir (i llavors som davant la interrogació reiterativa de tipus neutre); d’altra banda, pot voler imprimir a la pregunta
un to de sorpresa, d’incredulitat o de desacord amb el contingut del missatge. Les preguntes reiteratives s’encavalquen parcialment amb les preguntes del tipus confirmatori (vg. § 11.3.1.2c) quan la intenció de la repetició és la de confirmar una hipòtesi del
22. Segons Navarro Tomás (1944:157), «la pregunta reiterativa insiste sobre lo que se acaba de oír
o decir, unas veces para asegurarse de algo que no se ha entendido con claridad y otras para realzar el interés e importancia que a lo dicho u oído se concede».
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parlant sobre el contingut de la pregunta, ja presenti una hipòtesi molt forta (¿Veritat
que vindrà?) o un caràcter més hipotètic (¿Que no et trobes bé?).

11.3.3.1. De tipus neutre
a) Interrogatives reiteratives absolutes
La finalitat de la interrogació reiterativa de tipus neutre és la de tornar a preguntar alguna cosa per motius exclusivament informatius, ja sigui perquè no s’ha entès,
no s’ha sentit o no es recorda bé. Així, l’actitud del parlant és totalment imparcial respecte al contingut de l’enunciat. En aquest tipus d’interrogacions (vg. (116)) sempre
s’hi sobreentén una oració implícita del tipus ¿Dius que...?, ¿Acabes de dir que...?, davant la qual el mateix interlocutor es limita molt sovint a repetir l’enunciat ja pronunciat:
(116) a
b
c
d

—¿(Dius que) no vol venir? —No, no vol venir.
—¿(Dius que) ja ha arribat? —Sí, ja ha arribat.
—¿(Diu que) s’ha escapat? —Sí, s’ha escapat.
—¿(Dius que) viu a Vilamalla? —Sí, viu a Vilamalla.

Les preguntes reiteratives de tipus neutre presenten dues entonacions possibles,
que transcrivim en (117). Tots dos esquemes melòdics comparteixen la part inicial i
central del contorn, fins a arribar a l’última síl·laba accentuada: ambdós s’inicien en
una línia tonal aguda, que continua en una disposició pràcticament horitzontal fins
que s’enlaira encara més durant la darrera síl·laba tònica de l’enunciat. La part terminal és la que distingeix les dues entonacions: mentre en (117a, b) després del to alt
corresponent a l’última síl·laba accentuada es produeix un moviment descendent, en
(117a’, b’) es produeix una inflexió descendent-ascendent.23 Segons Bonet (1986: 53),
la diferència semàntica entre els dos contorns és la següent: «En el cas de a. [vg. 117a, b]
el parlant està quasi segur de la seva conclusió i, com que molt sovint no necessita resposta, no l’espera (en el cas de pregunta sense mot interrogatiu) o passa directament a
la resposta (si hi ha mot interrogatiu). I quasi mai no es fa pausa entre la pregunta i la
resposta. En el cas de b. [vg. 117a’, b’] el parlant no està tan segur de la seva resposta i, per tant, l’espera abans de seguir endavant.» Igualment, els contorns de (117a’, b’)
també expressen un interès i insistència més marcats de part del parlant.

23. Aquesta mateixa entonació s’empra amb un sentit confirmatori (¿Així vindrà demà?). Vegeu
§ 11.3.1.2c.
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(117) a

b

a’

¿No vol ve nir?

¿Vi

u-a Vi la

ma lla?

b’

¿No vol ve

¿Vi u-a Vi

nir?

la

ma lla?

Les entonacions de (117) s’acosten més a un tipus d’entonació exclamativa i es diferencien clarament de l’entonació de la interrogació absoluta neutra, la qual recordem a continuació (118):

(118) a

¿No vol ve nir?

b

¿Viu-a Vi la ma lla?

b) Interrogatives reiteratives parcials
El parlant utilitza la interrogació reiterativa parcial per demanar al seu interlocutor que confirmi o que repeteixi una pregunta pronominal que generalment acaba de
formular; de fet, en aquestes oracions s’hi sobreentén una oració implícita com Acabes
de dir que..., Has dit que..., etc. Com veiem en (119), el parlant espera que l’interlocutor respongui amb sí o no o que confirmi amb un gest la seva petició abans de respondre (Doncs a Suïssa, Per la nacional o Els texans).
(119) a
b
c

—¿(Acabes de dir que) on vull anar? —Sí. —Doncs a Suïssa.
—(¿Què acabes de dir?) ¿Que per on s’hi arriba? —Sí. —Per la nacional.
—¿(Has dit que) quins pantalons em poso? —Sí. —Els texans.

La interrogació reiterativa parcial pot adoptar qualsevol de les dues entonacions
següents, que presenten les mateixes característiques semàntiques i entonatives de la
interrogació absoluta (vg. (117)). Com que la seqüència següent acaba en una paraula aguda, l’última síl·laba tònica inclou tot el moviment complex final, amb el consegüent allargament de la vocal.
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(120) a

¿On vull

a

b

nar?

¿On vull a

nar?

c) Oracions de més d’una unitat tonal
Centrem-nos en l’exemplificació d’una coordinació interna a una oració interrogativa reiterativa. Quan apareixen en estructures coordinades, tant les oracions interrogatives absolutes (¿Què has dit?: ¿ho volen i s’ho mereixen?) com les parcials (¿Què
has dit?: ¿què volen i què es mereixen?) adopten la mateixa configuració entonativa que
quan apareixen aïlladament: tal com veiem en els exemples de (121), les dues oracions
coordinades formen part d’una única unitat tonal que presenta les característiques típiques de la interrogació reiterativa descendent. Optativament, aquestes oracions poden pronunciar-se amb el patró de la interrogació reiterativa ascendent:

(121)

¿Ho vo len

i

s’ho me rei xen?

¿Què vo len

i

què-es me rei xen?

d) La disjunció
La disjunció és força habitual en l’àmbit de la interrogació reiterativa, atès que el
parlant pot dubtar entre dues possibles opcions que vol que repeteixi el seu interlocutor (¿Què has dit?: ¿què volen o què volien?). La primera unitat tonal té el contorn típic
de la interrogació parcial ascendent i la segona és semblant a l’entonació enunciativa:

(122)

¿Què vo

len

o què vo li en?

e) Elements perifèrics: dislocacions
En termes generals, els elements dislocats —tant a la dreta com a l’esquerra— repeteixen l’esquema entonatiu de l’oració principal, tal com podem veure a continuació amb els dos possibles contorns de la reiteració: el contorn descendent (123a, a’) i
452
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el contorn ascendent (123b, b’). L’única excepció és l’element dislocat al principi de
l’oració amb l’entonació ascendent, que té la configuració tonal típica del patró interrogatiu absolut:

(123) a

¿¡La Ma ri a, | vol ve

b ¿¡La Ma ri

a, |vol

ve

nir?! ||

a’ ¿¡Vol ve nir, | la Ma ri a!? ||

nir?! ||

b’ ¿¡Vol ve

nir, | la

Ma

ri

a!? ||

11.3.3.2. De tipus no neutre
a) Focalització i èmfasi
Tal com passa en altres modalitats, les construccions clivellades de (124) focalitzen
la informació dislocada a l’esquerra —un tipus de preguntes que Navarro Tomás
(1944) anomena «preguntas restrictivas». Aquestes oracions s’interpreten com a preguntes reiteratives on el parlant repeteix el que ha dit el seu interlocutor i hi afegeix
un sentit de sorpresa i d’estranyesa.
(124) a
b
c

¿(Dius que) és la Maria, la culpable?
¿(Dius que) és en Joan, que ha trucat?
¿(Dius que) és la Maria, que ha acabat la tesi?

a’ ¿(Dius que) la Maria és la culpable?
b’ ¿(Dius que) en Joan ha trucat?
c’ ¿(Dius que) la Maria ha acabat la tesi?
En el cas de les interrogatives pronominals, una estratègia per focalitzar l’element
interrogatiu consisteix a traslladar-lo al final de tot de l’oració (¿Va dir-l’hi a qui?, ¿La
Maria ha llegit què?, ¿Ha passat a quina hora?). Entonativament, aquests enunciats
adopten l’entonació típica de la interrogació absoluta ascendent.

(125)

¿Va dir -l’hi- a qui?
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b) Interrogatives reiteratives exclamatives
És força habitual que la interrogació reiterativa s’empri per manifestar sorpresa,
estranyesa, o f ins i tot desacord davant d’un fet o davant d’algun comentari de l’interlocutor, com demostren els exemples de (126). Aquestes oracions qüestionen el
que s’acaba de dir i evidencien una actitud implícita de desconcert, perplexitat i f ins
i tot incredulitat davant d’una notícia; és a dir, darrere aquestes oracions s’hi podria
sobreentendre una expressió com «¡Què dius ara!». Així, el parlant no solament espera una conf irmació de l’interlocutor en forma de sí o no, sinó a més una explicació o justif icació.
(126) a
b
c
d

¿¡(Dius que) viu a Vilamalla!?
¡Què dius ara! ¿¡Que els professors no treballen prou!?
¡No pot ser! ¿Qui (dius que) l’ha entabanat?
—¿Us ho heu pensat bé? —¿Que si ens ho hem pensat bé?

La interrogació reiterativa exclamativa pot adoptar dues possibles entonacions
que transcrivim en (127). Els dos contorns exclamatius coincideixen amb els patrons usats per a la reiterativa neutra, encara que amb els trets tonals més exagerats i
l’ús d’un camp tonal ampliat. Semànticament, amb les entonacions de (127a’, b’), el
parlant expressa un major grau d’incredulitat i sorpresa que amb les de (127a, b).
Ambdós esquemes tonals són idèntics f ins a la síl·laba tònica f inal: es comença en un
to relativament alt de la tessitura del parlant i es manté aquest to agut durant el cos
central del contorn que arriba f ins a la síl·laba pretònica f inal. La darrera síl·laba accentuada enregistra un moviment ascendent, normalment f ins a una tonalitat molt
alta del parlant. La diferència està en la part terminal, que se sol correspondre amb
les síl·labes posttòniques f inals: mentre en (127a, b) la línia tonal davalla f ins a la línia
de base del parlant, en (127a’, b’) es produeix un moviment ondulant descendentascendent.

(127) a

b

¿¡Vi u-a Vi

¿¡Vol

ve

la ma lla!?

nir!?

a’

¿¡Vi u-a Vi

b’

¿¡Vol ve

la ma lla!?

nir!?

Les entonacions de (127a, b) poden comunicar un ventall ben variat de matisos
semàntics, segons el context en què s’insereix l’enunciat i també el camp tonal em454
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prat pel parlant. Per exemple, els enunciats ¿No l’hi has donada? (per ¿No la hi has donada?) o ¿T’ha avisat? expressen la queixa o lamentació del parlant davant d’un fet no
volgut.

(128)

¿No l’hi-has do

na da?

b ¿T’ha-a

vi

sat?

I les oracions ¿Ara no jugues? o ¿Tens gana?, pronunciades amb aquesta mateixa entonació, manifesten el disgust i la desaprovació del parlant davant d’un fet, juntament
amb un to amenaçador força marcat. Així, el parlant probablement podria continuar
aquests enunciats amb una oració de caràcter coercitiu com ¡Ja ho veuràs, ja! Entonativament, les inflexions d’aquest contorn són més extremes que les dels contorns anteriors.

(129)

11.4. ENTONACIÓ

¿A

ra

no ju gues?

¿Tens ga na?

IMPERATIVA

Tradicionalment, la modalitat imperativa (o volitiva) comprèn tant les ordres —també anomenades oracions imperatives— com els precs —o oracions exhortatives.
Tant les ordres com els precs són oracions amb un component enunciatiu —s’explica una informació—, i a més a més expressen actes de parla de tipus directiu, és a
dir, un desig manifest del parlant d’inf luir en les accions del seu interlocutor. El parlant se serveix d’aquest tipus d’oracions per tractar d’imposar la seva voluntat sobre
l’oient, amb una gradació de matisos que van des del suggeriment i la invitació (¡Va,
sisplau, tanca la porta...!) f ins a les ordres més emf àtiques (¡¡Tanca la porta!!). (Vegeu
Sintaxi, § 3.4.4.)
Els límits entre les ordres i els precs no són gaire precisos. La interpretació que
faci l’oient de la força apel·lativa del missatge no sols dependrà de l’entonació, sinó
també de la velocitat d’elocució i de la intensitat i el registre tonal emprats pel parlant: en general, una ordre serà enunciada de forma més ràpida i brusca que un prec,
que tendeix a pronunciar-se amb un tempo lent i allargat per tal d’aconseguir un
efecte tranquil·litzador. Finalment, sabem que factors extralingüístics com l’estat
d’ànim o la susceptibilitat de l’oient també juguen un paper important en el procés
interpretatiu.
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11.4.1. Ordres
Les oracions imperatives tenen una clara funció de domini i de forta imposició del
parlant sobre l’oïdor. Habitualment el parlant se serveix d’aquesta modalitat com a últim recurs, quan ja ha intentat convèncer l’interlocutor amb altres estratègies com peticions suaus, precs, etc. Davant dels enunciats de (130) l’interlocutor resta pràcticament
obligat a dur a terme els requeriments del parlant:
(130) a
b
c
d
e

¡Escolta!
¡Vine immediatament!
¡Obre la porta!
¡Sortiu d’aquí ara mateix!
¡T’he dit que m’escoltis!

Com ja hem vist, a part de la configuració tonal, que examinarem tot seguit, les
oracions imperatives es caracteritzen per la presència d’altres índexs acústics que accentuen i reforcen la força imperativa de l’oració i manifesten diversos graus d’exaltació, de tensió o d’irritació del parlant: un tempo bastant ràpid, una elevació del to i
de la intensitat i l’ús d’un camp tonal ampliat i d’una tonalitat aguda. L’esquema melòdic de les oracions imperatives és similar al de les oracions declaratives neutres. Quan
l’oració conté un únic accent de mot (¡Escolta!, ¡Vine!) el contorn s’inicia en un to
mitjà que ocupa el cos inicial del contorn fins a arribar a l’última síl·laba accentuada
de la seqüència. Aquesta síl·laba es realitza en un nivell agut i després davalla intensament fins al final de l’oració, on arriba al nivell mínim de F0 del parlant —o fins i tot
a un nivell més greu. Si la seqüència conté més d’un accent tonal (¡No escoltis!, ¡No
vinguis!), el moviment ascendent s’alinea amb la primera síl·laba accentuada i el moviment descendent amb l’última síl·laba tònica:
Amb un accent

(131)

Amb més d’un accent

¡Es col ta!

¡No-es col tis!

¡Vi ne!

¡No vin guis!

Les seqüències més llargues adopten la configuració tonal de les oracions amb dos
accents. El contorn s’inicia en un to alt, que es manté sostingut fins que davalla de forma molt marcada al llarg de la darrera síl·laba tònica de l’enunciat.
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(132)

¡Vi

ne-a men jar...!

¡A

ju

deu -me-amb els deu res...!

Finalment, cal esmentar la possibilitat d’emprar oracions interrogatives amb sentit imperatiu (¿Vols callar?, ¿Vols esmorzar?). Vegeu § 11.3.1.2d i 11.3.2.2d per a una
descripció de l’entonació d’aquestes oracions.

11.4.2. Precs
Encara que les oracions exhortatives també utilitzen el temps verbal imperatiu, la
intenció que expressen ja no és d’imposició estricta sinó d’exhortació més moderada:
el parlant tracta de convèncer el seu interlocutor de forma més suau i fins i tot de forma encoberta.
(133) a
b
c
d

¡Vine amb mi al cinema...!
¡Fes-me els deures, sisplau...!
¡A dinar!
¡Escolta!

Un dels trets més característics de la modalitat exhortativa és el tempo, força més
lent que el que es fa servir en oracions enunciatives i imperatives. Les darreres síl·labes
de l’enunciat solen presentar un cert allargament i arrossegament, anomenat melisma,
que confereix un caràcter «musical» a aquests contorns. Prosòdicament, aquestes oracions també es caracteritzen per l’ús d’un camp tonal menys ampli i un descens en
el registre tonal, que comunica tranquil·litat. Aquests índexs prosòdics accentuen el
caràcter suau i inconclòs d’un acte de parla que té com a finalitat incitar una resposta positiva de part de l’interlocutor.
(134) presenta la conf iguració tonal més comuna de les oracions exhortatives,
que també es manifesta de dues formes diferents segons el nombre d’accents disponibles en l’enunciat. En les seqüències que només contenen un accent de mot (¡Escolta!, ¡Vine!), les síl·labes pretòniques es realitzen en un to més aviat greu de la tessitura del parlant, que continua en aquest to durant l’única síl·laba accentuada de
l’enunciat —més greu com més emf àtic és l’enunciat. Tot seguit es produeix un ascens tonal i un descens allargat —en termes musicals, «morendo»— que no arriba a
la línia de base del parlant i que evidencia el sentit inconclòs de l’oració. Els enunciats que contenen dos accents (¡No escoltis!, ¡No vinguis!) realitzen el primer accent
en un to alt i el segon accent en un to baix, després del qual es produeix la inf lexió
terminal típica del prec. Així, la característica més peculiar de l’entonació exhorta457
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tiva és la modulació terminal, que consta d’un moviment ascendent i d’un morendo descendent.
Amb un accent

(134)

¡Es col

Amb més d’un accent

ta!

¡No-es col tis!

¡Vi ne!

¡No vin guis!

A continuació transcrivim seqüències més llargues com ¡Vine a menjar! o ¡Ajudeume amb els deures! La primera síl·laba accentuada es produeix en un to baix, que s’enlaira durant la síl·laba posttònica. Després d’aquesta, la línia tonal davalla fortament en les
síl·labes següents fins que s’arriba a un nivell molt baix durant l’última síl·laba accentuada de la unitat. Així, en aquestes seqüències la modulació ascendent-descendent típica es reparteix al llarg del material segmental que segueix el primer accent tonal:

(135)

¡Vi

ne-a men jar...!

¡A

ju

deu -me-amb els deu

res...!

Mentre l’entonació precedent expressa una exhortació neutra, el contorn de (136)
afegeix un matís d’impaciència i d’insistència a l’enunciat. De fet, és freqüent de sentir aquesta entonació després de l’anterior, quan el parlant persisteix en la seva petició. Entonativament, es caracteritza per un to alt en la síl·laba pretònica, que davalla en
la darrera síl·laba accentuada; finalment, apareix el moviment ascendent-descendent
en les síl·labes posttòniques, moviment que hem anomenat contorn tonal d’insistència (vg. § 11.2.2.5).

(136)

¡Es col ta!

Les dues entonacions de (137) aporten un sentit d’insistència encara més marcada a l’enunciat, que en alguns casos pot arribar a manifestar la irritació i la protesta del
parlant: el contorn de (137b) confereix un grau més elevat d’insistència (gairebé
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d’obstinació) que (137a). Tonalment es caracteritzen per un cos inicial i una síl·laba
tònica finals realitzats en un to agut, seguit d’un descens-ascens final. El que diferencia (137b) de (137a) és l’afegitó del contorn d’insistència final.

(137) a

¡Es

col ta!

b

¡Es

col

ta!

Finalment, remetem el lector a § 11.3.1.2d i 11.3.2.2d per a una descripció de la
interrogació imperativa.

11.5. VOCATIUS
Les formes vocatives tenen una funció apel·lativa, de cridar algú, de sol·licitar la
seva atenció. Com ja hem vist en apartats anteriors, aquests elements poden inserir-se
en diferents tipus d’enunciats i de modalitats, però també poden aparèixer de forma
aïllada, com a expressions de salutació i apel·lació o com a senyals d’atenció (¡Maria!,
¡Hola!). Prosòdicament, aquestes construccions se solen caracteritzar per un manteniment del to al llarg de les diferents síl·labes i per un allargament considerable de la durada d’aquestes, la qual cosa sol produir uns contorns força «musicals» a l’oïda. Per altra banda, el registre tonal se sol traslladar cap amunt, especialment quan l’oient està
lluny o es vol incrementar l’expressivitat de l’enunciat.
Les sol·licituds d’atenció poden adoptar diverses formes entonatives. (138) transcriu
el contorn melòdic més habitualment emprat quan es crida algú, amb seqüències d’una,
dues i tres síl·labes (Quim, Anna, Maria). El contorn s’inicia en un to baix en la síl·laba
pretònica, que puja en la síl·laba accentuada. Finalment, el contorn acaba en un to mitjà
de suspensió, que es manté uniforme al llarg de les síl·labes posttòniques. Com ja és habitual, si el contorn té una sola síl·laba disponible (Quim) aquests moviments tonals es
concentren en aquesta síl·laba. Aquest vocatiu es pot pronunciar amb un tipus d’entonació que «imita» les seqüències cantades, on els nivells tonals es mantenen de forma sostinguda al llarg de les diferents síl·labes i se separen clarament d’una síl·laba a la següent.

(138)

¡Ma

ri

a!

¡An na!

¡Quim!

La configuració tonal de (139) constitueix una forma més sol·lícita de pronunciar
un vocatiu: amb aquesta entonació s’endevina un interès més viu del parlant, el qual
459
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segurament té la intenció de demanar alguna cosa a l’oient —és el que s’insereix també a l’inici d’oracions declaratives i interrogatives. L’esquema tonal d’aquestes seqüències es correspon amb la configuració tonal més típica dels precs (vg. § 11.4.2):
el contorn s’inicia en un to relativament greu, que puja quan arriba a la síl·laba accentuada de la seqüència; finalment, el contorn presenta una modulació ascendent i
un morendo descendent.

(139)

¡Ma ri

a!

¡An na!

¡Quim!

Les tres entonacions de (140) són altres possibilitats de pronunciar un vocatiu que
comuniquen diferents graus d’èmfasi i d’insistència del parlant. Mentre (140a) expressa un prec insistent, (140b) i encara més (140c) afegeixen un to de protesta i de
queixa a l’oració. Vegeu § 11.4.2 per a una descripció detallada d’aquests contorns tonals.

(140) a

¡Ma ri

b

a!

¡Ma ri a!

c ¡Ma ri

a!

Finalment, el següent contorn expressa un tipus de sol·licitud d’atenció que el
parlant empra quan dubta si l’oient és present o no: darrere aquest enunciat, doncs,
s’hi sobreentén una pregunta implícita com «¿Ets per aquí?» o «¿Hi ets o no?». Aquestes oracions adopten la mateixa configuració tonal que la interrogació absoluta ascendent (vg. § 11.3.1.1a).

(141)
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