
Treball d’investigació de Tercer Cicle – Programa de doctorat 

de Lingüística: tractament informàtic del llenguatge 

Departament de Filologia Espanyola 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 

 

 

 

ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS 

DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ 
 

 

 

 

Montserrat Riera Masjoan 

 

 

 

Dirigit pel Dr. Joaquim Llisterri Boix 

 

Setembre de 2001 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïments 

 

 

Al Centre de Referència en Enginyeria Lingüística per la beca de què he gaudit els 

darrers quatre anys i que ha servit per finançar aquest treball. 

 

Al doctor Joaquim Llisterri per dirigir-lo. Gràcies per la seva paciència i per totes les 

hores que hi ha dedicat. Tot i que sembli un tòpic, sense ell aquest treball no existiria. 

 

A Juanma Garrido per començar-me a interessar en el tema.  

 

Als meus locutors, Joan Torruella i Pep Company, gràcies per les hores i hores de 

gravació. 

 

A Alistair Conkie he d’agrair que m’expliqués des del principi com automatitzar 

moltíssimes tasques. Si no m’hagués ensenyat a fer servir les estacions de treball 

potser encara estaria picant la base de dades. 

 

A Mònica Estruch gràcies per la seva tesina. 

 

A Carme Carbó, a Carme de la Mota, a Maria Machuca i a Antonio Ríos gràcies per ser-

hi sempre que els he necessitat, fins i tot durant el seu temps lliure. Sense ells aquest 

treball potser existiria, però segur que seria diferent. 

 

Finalment, un agraïment molt especial als GAE, per no haver-me avorrit mai. A ells els 

dedico aquest treball. 



 

 

 



ÍNDEX 

 

INTRODUCCIÓ __________________________________________________ 1 

 

CAPÍTOL 1. EL MODEL PROSÒDIC D'AIX-EN-PROVENCE _______________________ 3 

 

1.1. Aproximacions a l'estudi de l'entonació ___________________________ 5 

 

1.2. El model prosòdic d'Aix-en-Provence_____________________________ 7 

 

1.2.1. Nivell físic___________________________________________ 8 

 

1.2.2. Nivell fonètic ________________________________________ 9 

 

1.2.3. Nivell fonològic superficial _____________________________ 14 

 

1.2.4. Nivell fonològic profund _______________________________ 18 

 

CAPÍTOL 2. LES UNITATS PROSÒDIQUES DEL CATALÀ ________________________ 21 

 

2.1. La presència d'un patró tonal recurrent__________________________ 24 

 

2.2. Les característiques rítmiques de la llengua ______________________ 28 



ÍNDEX ii

2.3. La segmentació de la unitat d'entonació en unitats tonals ____________33 

 

2.3.1. Localització de les síl·labes tòniques _____________________33 

 

2.3.2. Agrupació de cada síl·laba tònica amb les síl·labes àtones 

següents ________________________________________________36 

 

CAPÍTOL 3. PROCEDIMENT EXPERIMENTAL _______________________________ 37 

 

3.1. Disseny del corpus prosòdic del CREL____________________________40 

 

3.2. Els locutors ________________________________________________43 

 

3.3. Gravació __________________________________________________44 

 

3.4. Material d'anàlisi ____________________________________________45 

 

3.5. Anàlisi acústica _____________________________________________48 

 

3.5.1. Visualització del senyal de la parla i segmentació els 

grups d'entonació (GE) _____________________________________49 

 

3.5.2. Anotació de les marques de límit de síl·laba, de límit de 

grup accentual i de límit de grup d'entonació ____________________50 

 

3.5.3. Càlcul de les corbes d'F0 ______________________________52 

 

3.5.4. Estilització de les corbes d'F0 mitjançant l'algoritme 

MOMEL _________________________________________________55 

 

3.5.5. Validació perceptiva de les corbes melòdiques estilitzades 

i modificació de l'estilització automàtica en els casos en què és 

necessari ________________________________________________56 

 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ  

 

iii

3.5.6. Càlcul i edició de la codificació simbòlica automàtica 

mitjançant INTSINT _______________________________________ 57 

 

3.6. Anàlisi estadística___________________________________________ 58 

 

CAPÍTOL 4. PRESENTACIÓ I DISCUSSIÓ DELS RESULTATS _____________________ 61 

 

4.1. Els pics d'F0 en relació al GAE _________________________________ 63 

 

4.1.1. Nombre de pics d'F0 per GAE __________________________ 64 

 

4.1.1.1. Posició inicial de GE___________________________ 71 

 

4.1.1.2. Posició final de GE ____________________________ 77 

 

4.1.1.3. Posició interior de GE _________________________ 81 

 

4.1.1.4. Posició inicial-final de GE_______________________ 87 

 

4.1.1.5. Discussió dels resultats ________________________ 90 

 

4.1.2. Posició del pic d'F0 respecte la síl·laba accentuada_________ 100 

 

4.1.2.1. Posició inicial de GE__________________________ 111 

 

4.1.2.2. Posició final de GE ___________________________ 122 

 

4.1.2.3. Posició interior de GE ________________________ 124 

 

4.1.2.4. Posició inicial-final de GE______________________ 129 

 

4.1.2.5. Discussió dels resultats _______________________ 137 

 

4.1.3. Posició de l'inici de la pujada corresponent al pic d'F0 

respecte la síl·laba accentuada _____________________________ 141 



ÍNDEX iv

4.1.3.1. Posició inicial de GE __________________________155 

 

4.1.3.2. Posició final de GE ___________________________168 

 

4.1.3.3. Posició interior de GE _________________________175 

 

4.1.3.4. Posició inicial-final de GE ______________________184 

 

4.1.3.5. Discussió dels resultats _______________________195 

 

4.2. Les realitzacions tonals del GAE de les oracions enunciatives del 

català _______________________________________________________200 

 

4.2.1. Realitzacions tonals del GAE en posició inicial de GE ________202 

 

4.2.1.1. Realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals pretòniques ___________________205 

 

4.2.1.2. Realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques ______________________213 

 

4.2.1.2.1. Realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques precedides per 

una combinació accentual pretònica_______________215 

 

4.2.1.2.1.1. Realitzacions tonals 

corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques amb pic d'F0 

precedides per una combinació accentual 

pretònica ______________________________217 

 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ  

 

v

4.2.1.2.1.2. Realitzacions tonals 

corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques sense cap pic d'F0 

precedides per una combinació accentual 

pretònica______________________________ 222 

 

4.2.1.2.2. Realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques no precedides 

per una combinació accentual pretònica ___________ 225 

 

4.2.1.2.2.1. Realitzacions tonals 

corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques amb pic d'F0 no 

precedides per una combinació accentual 

pretònica______________________________ 227 

 

4.2.1.2.2.2. Realitzacions tonals 

corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques sense cap pic d'F0 no 

precedides per una combinació accentual 

pretònica______________________________ 230 

 

4.2.2. Realitzacions tonals del GAE en posició final de GE_________ 233 

 

4.2.2.1. Realitzacions tonals amb 1 pic d'F0 i final 

descendent _______________________________________ 239 

 

4.2.2.2. Realitzacions tonals amb 1 pic d'F0 i final 

ascendent ________________________________________ 242 

 

4.2.2.3. Realitzacions tonals sense cap pic d'F0___________ 245 

 

4.2.3. Realitzacions tonals del GAE en posició interior de GE ______ 247 

 



ÍNDEX vi

4.2.3.1. Realitzacions tonals amb 1 pic d'F0 ______________251 

 

4.2.3.2. Realitzacions tonals sense cap pic d'F0 ___________256 

 

4.2.4. Realitzacions tonals del GAE en posició inicial-final de GE ____261 

 

4.2.4.1. Combinacions accentuals pretòniques ____________264 

 

4.2.4.2. Realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques amb pic d'F0 i final 

descendent precedides per una combinació accentual 

pretònica _________________________________________268 

 

4.2.4.3. Realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques amb pic d'F0 i final 

ascendent precedides per una combinació accentual 

pretònica _________________________________________271 

 

4.2.4.4. Realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques amb pic d'F0 i final 

descendent no precedides per una combinació accentual 

pretònica _________________________________________275 

 

4.2.4.5. Realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques amb pic d'F0 i final 

ascendent no precedides per una combinació accentual 

pretònica _________________________________________277 

 

4.2.5. Realitzacions tonals i combinacions accentuals en el GAE ____280 

 

4.2.5.1. Posició inicial de GE __________________________281 

 

4.2.5.2. Posició final de GE ___________________________287 

 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ  

 

vii

4.2.5.3. Posició interior de GE ________________________ 289 

 

4.2.5.4. Posició inicial-final de GE______________________ 291 

 

CAPÍTOL 5. CONCLUSIONS ________________________________________ 297 

 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES ____________________________________ 307 

 

ÍNDEX DE FIGURES _____________________________________________ 321 

 

ÍNDEX DE TAULES ______________________________________________ 331 

 

ANNEXOS ___________________________________________________ 355 

 

ANNEX 1. CORPUS PROSÒDIC DEL CREL (LOCUTOR JT) _____________________ 357 

 

ANNEX 2. CORPUS PROSÒDIC DEL CREL (LOCUTOR PC) _____________________ 439 

 





INTRODUCCIÓ 

 

El treball que es presenta al llarg d’aquestes pàgines es centra en la descripció dels 

moviments tonals del grup accentual en les oracions enunciatives del català i forma 

part d’un projecte més ampli que s’està realitzant en el Centre de Referència en 

Enginyeria Lingüística (CREL) de la Generalitat de Catalunya1: l’elaboració d’un model 

prosòdic que inclogui la durada, l’entonació i les pauses, i que es pugui implementar en 

un conversor de text a parla en català.  

 

Els objectius principals d’aquest estudi són, doncs, per una banda, la descripció del 

grup accentual com a unitat tonal del català, fent una especial atenció al 

comportament dels pics d’F0 que apareixen en la corba melòdica; per altra banda, la 

definició d’una sèrie de realitzacions tonals que podrien utilitzar-se en un sistema de 

conversió de text a parla per tal de modelitzar, en el nivell local, l’entonació de les 

oracions enunciatives del català. 

 

A continuació es presenten els capítols en què s’ha dividit el treball i els continguts de 

cadascun d’ells.  

 

                                          
1 El Centre de Referència en Enginyeria Lingüística (CREL) de la Generalitat de Catalunya es va crear el 1996 

amb l’objectiu d’obtenir una sèrie de recursos lingüístics en català, d’elaborar eines per al tractament del 

llenguatge i de la parla i de dissenyar prototips d’aplicacions. 
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En primer lloc, en el capítol 1, es fa una descripció general del model prosòdic d’Aix-

en-Provence, que es segueix en aquest treball. Aquest model, essencialment de base 

fonètica tot i que permet fer una abstracció de les dades i arribar a una representació 

fonològica, ens ha facilitat, a més, l’anàlisi del corpus mitjançant una eina d’anàlisi 

acústica que integra un sistema automàtic d’estilització i d’anotació dels moviments 

tonals. 

 

Un cop presentat el model d’Aix, es descriuen les unitats prosòdiques del català partint 

de l’assumpció de l’existència d’una estructura prosòdica jeràrquica, en la qual es 

distingeix una unitat d’àmbit global —el grup d’entonació— i una unitat d’àmbit local —

el grup accentual—. La discussió dels criteris de selecció i de definició de les unitats 

prosòdiques locals en català són l’objectiu principal del capítol 2. 

 

En el capítol 3 es descriu el procediment experimental: el disseny del corpus prosòdic 

del CREL, els locutors que han participat en la gravació del corpus, les condicions en 

què s’ha desenvolupat la gravació, el material d’anàlisi que s’ha utilitzat en aquest 

estudi, els passos que s’han seguit per realitzar l’anàlisi acústica i el procediment 

d’anàlisi estadística de les dades obtingudes. 

 

Els resultats del treball es presenten en el capítol 4, dividits en 2 apartats: en primer 

lloc (4.1), es fa una descripció dels moviments tonals del grup accentual centrant-se 

en el nombre de pics d’F0 i la seva localització a l’interior de la unitat; en segon lloc 

(4.2), s’extreuen les realitzacions tonals més característiques del grup accentual, 

tenint en compte la posició de la unitat en el grup d’entonació i els resultats obtinguts 

pel que fa al comportament dels pics d’F0.  

 

Finalment, en el capítol 5 es presenten les conclusions que es desprenen de l’anàlisi 

dels resultats, tant pel que fa a la descripció dels moviments tonals de la unitat local 

com pel que fa a les realitzacions tonals més freqüents corresponents al grup 

accentual. 

 



 

 

CAPÍTOL 1 
 



 

 

 

 



 

 

 

1.1. Aproximacions a l’estudi de l’entonació 

 

La primera dificultat que ens trobem quan volem abordar l’estudi de l’entonació és la 

tria d’un model que permeti descriure i, si és el cas, generar l’entonació d’una 

determinada llengua d’una manera adequada. 

 

Segons l’aproximació de Ladd i Cutler (1983) es podrien plantejar bàsicament dues 

tendències en l’estudi de l’entonació: 

 

“The model-builder is interested in establishing an inventory of abstract 

categories — a formal representation — of prosodic function and prosodic form. 

The goal of the model-builder’s enterprise is to describe the systematic 

structure underlying prosodic distinctions; the basic assumption is that there 

are well-defined abstract levels of representation that mediate between specific 

prosodic functions like “phrase boundary” and specific acoustic traits. 

By contrast, for many of those who take the measurer’s approach, the primary 

concern is not representation, but realization. The question being asked is: 

What are the physical correlates of this or that prosodic message? To the extent 

that such investigators have constructed explicit models of prosodic 

representation, they have tended to think in terms not of linguistic categories, 
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but of interacting parameters; their models assign acoustic correlates to 

individual functions such as word stress, sentence stress, sentence modality, 

affective use of pitch range, and so on, and attempt to specify the interaction of 

all these effects on individual parameters like fundamental frequency.” (Ladd i 

Cutler 1983:5). 

 

Seguint aquest plantejament, es poden distingir, al menys, dues aproximacions a 

l’estudi de l’entonació: una aproximació fonològica, interessada en establir un inventari 

de categories abstractes que permetin descriure l’estructura de la llengua i una 

aproximació fonètica, centrada en analitzar l’entonació a partir dels seus correlats 

físics. 

 

Són exemples de models fonològics, el model mètric i autosegmental (Pierrehumbert 

1980; Ladd 1996), el model de Gårding (1998) i el model de Mertens (1997), entre 

d’altres; com a models fonètics podem citar, per exemple, el model de l’IPO ('t Hart, 

Collier i Cohen 1990), el model de Fujisaki (1991) o el model de Grønnum-Thorsen 

(Grønnum 1998)2. 

 

Mentre que en els models fonètics s’acostuma a extreure els resultats a partir d’una 

representació estilitzada de la corba melòdica, en el cas dels models fonològics la 

representació de les corbes s’acostuma a fer a partir d’una transcripció o anotació 

simbòlica (per a una revisió dels principals mètodes d’estilització, transcripció i 

codificació de les corbes melòdiques, vegeu Llisterri 1994; Quazza i Garrido 1998; 

Estruch et al. en premsa). 

 

Actualment, alguns models d’entonació integren ambdós nivells d’anàlisi: el fonètic i el 

fonològic. Aquest tipus de model ha estat anomenat, també, “de la tercera generació” 

(Hirst 1991: 310). 

 

En aquest treball s’ha optat per utilitzar un model prosòdic d’aquestes característiques: 

el model d’Aix-en-Provence, ja que ens ha permès partir de les corbes reals d’F0 i 

obtenir-ne una representació estilitzada i una anotació simbòlica. L’avantatge d’aquest 

model en front d’altres és la possibilitat de treballar amb un corpus ampli, ja que 
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l’estilització de les corbes i la posterior anotació poden realitzar-se de forma 

automàtica mitjançant el programa MES3 (Motif Environement for Speech), una eina 

d’anàlisi i síntesi de la parla creada al Laboratoire Parole et Langage de l’Université de 

Provence a Aix-en-Provence. 

 

1.2. El model prosòdic d’Aix-en-Provence 

 

Desenvolupat principalment per Daniel Hirst, Albert Di Cristo i Robert Espesser i descrit 

a nombrosos treballs (Hirst, Di Cristo, i Espesser 2000; Hirst i Di Cristo 1998; entre 

d’altres), el model d’Aix-en-Provence assumeix l’existència de quatre nivells de 

representació: un nivell físic, un nivell fonètic, un nivell fonològic superficial i un nivell 

fonològic profund. 

 

Aquests nivells de representació, que van del més concret (físic) al més abstracte 

(fonològic profund), han de poder ser interpretats en funció dels nivells adjacents, fent 

possible la interpretació del nivell físic a partir del nivell fonètic, la interpretació del 

nivell fonètic a partir del nivell físic i del nivell fonològic superficial, la interpretació del 

nivell fonològic superficial a partir del nivell fonètic i del nivell fonològic profund, i la 

interpretació del nivell fonològic profund a partir del nivell fonològic superficial (vegeu 

figura 1). 

 

                                                                                                                              
2 Per a una revisió dels principals models prosòdics vegeu Botinis, Granström i Möbius 2001; Botinis 2000; 

Horne 2000; i Rahilly 1998. 

3 Per a una descripció de MES es pot consultar Mes tutorial – Users guide to prosody tools, 

http://www.lpl.univ-aix.fr/ext/projects/mes_signaix.htm/mes_signaix.tutorial.html 
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Nivell 

fonològic 

profund 

  

Funcions 

prosòdiques 

↓ 

Forma 

prosòdica 

 

 

 

 

 

← 

 

 

 

Paràmetres 

prosòdics 

abstractes 

  ↓   

   

Nivell 

fonològic 

superficial 

 

  

  ↓   

   

Nivell fonètic 

 

  

  ↓   

   

Nivell físic 

(Enunciat) 

 

  

 

Figura 1. Esquema dels 4 nivells de representació del model d’Aix-en-Provence 

(adaptat de Hirst, Di Cristo i Espesser 2000). 

 

A continuació es descriuen breument cada un d’aquests nivells de representació. 

 

1.2.1. Nivell físic 

 

Es tracta del nivell més concret, el nivell de les dades acústiques. En aquesta fase, la 

corba d’F0 encara no ha passat per cap procés d’abstracció i manté, per tant, la forma 

original. 
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1.2.2. Nivell fonètic 

 

En aquesta fase, el model pren com a punt de partida la corba melòdica original (nivell 

físic) per obtenir-ne una versió estilitzada que posteriorment es valida des del punt de 

vista perceptiu.  

 

Les corbes d’F0 es modelitzen a partir de dos components: un component 

microprosòdic, que tracta les variacions causades per les característiques del contingut 

segmental de la frase (Di Cristo i Hirst 1986, Di Cristo 1982), i un component 

macroprosòdic, que s’encarrega d’extreure el patró d’entonació de l’enunciat. 

 

Per tal de modelitzar les corbes, Hirst i Espesser (1993) desenvolupen un algoritme, 

MOMEL (MOdelisation de MElodie), que permet estilitzar la corba d’F0 automàticament. 

 

A diferència d’altres sistemes d’estilització que descriuen la corba com una seqüència 

de punts d’inflexió4 (target points) units mitjançant línies rectes (straight lines), com 

per exemple el model de l’IPO (‘t Hart, Collier i Cohen 1991), l’algoritme MOMEL 

permet descriure la corba melòdica com una seqüència de punts d’inflexió definint una 

funció quadràtica (quadratic spline function) que uneix els punts mitjançant paràboles 

(Hirst i Espesser 1993; Campione et al. 1997, 2000; Hirst, Di Cristo i Espesser 2000). 

 

Si bé l’estudi dut a terme per ‘t Hart (1991) comparant l’estilització mitjançant 

paràboles i mitjançant línies rectes conclou que no hi ha diferències perceptives entre 

les corbes melòdiques obtingudes amb una i altra aproximació, Hirst i Espesser (1993) 

argumenten que, com s’observa a les figures 2 i 3, l’estilització de la corba melòdica 

emprant paràboles permet utilitzar menys punts d’inflexió que si es fa utilitzant línies 

rectes. 

 

                                          
4 Els punts d'inflexió són punts de la corba melòdica en què es produeix un canvi en l'F0 que afecta de 

manera significativa en l'evolució de la corba melòdica. 
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Figura 2. Corba melòdica estilitzada mitjançant paràboles  

(extret de Hirst i Espesser 1993: 77). 

 

 

 

 

Figura 3. Corba melòdica estilitzada mitjançant línies rectes  

(extret de Hirst i Espesser 1993: 78). 

 

L’algoritme de modelització automàtica de les corbes d’F0 consta de quatre etapes (per 

a una descripció detallada de l’algoritme vegeu Hirst i Espesser 1993; Hirst, Di Cristo i 

Espesser 2000): 

 

(i) Preprocessament de l’F0. 

 

Per tal d’eliminar els moviments de la corba d’F0 deguts als factors microprosòdics 

(anomenats també micromelòdics), es realitza un càlcul dels valors d’F0 cada 10 o 20 

ms. i es neutralitzen (se’ls dóna un valor de 0) tots els valors que són un 5% més alts 

que el valor anterior i/o posterior. 
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(ii) Estimació dels punts d’inflexió candidats. 

 

a. Sobre el càlcul dels valors d’F0 en finestres d’uns 300 ms. es neutralitzen 

tots aquells valors que queden fora d’un rang definit per dos llindars: un 

llindar mínim constant (uns 50 Hz.) i un llindar màxim variable (definit 

multiplicant per 1,3 el càlcul de la mitjana del 5% dels valors més alts de la 

finestra d’anàlisi). 

 

b. Aplicació d’una regressió quadràtica (quadratic regression) entre els valors 

de la finestra d’anàlisi no neutralitzats. 

 

c. Comparació de la corba de regressió amb els valors reals d’F0 per tal de 

neutralitzar els valors un 5% més baixos que els de la predicció. 

 

d. Càlcul de les coordenades (temps i freqüència) dels punts d’inflexió 

corresponents a cada valor d’F0. 

 

(iii) Selecció dels punts d’inflexió candidats. 

 

Es fa un càlcul dels punts d’inflexió candidats en finestres d’uns 200 ms. 

 

(iv) Reducció dels punts d’inflexió candidats. 

 

Es seleccionen els punts d’inflexió necessaris per a la representació de la corba que 

generarà la funció quadràtica (figura 4). 
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Figura 4. Oscil·lograma, corba melòdica original i corba melòdica estilitzada corresponents a l’enunciat 

“tenia en comú amb aquests artistes”.  

 

El sistema d’estilització (MOMEL) ha estat avaluat en el marc del projecte MULTEXT 

(MULtilingual TEXT Tools and corpora) en llengües com l’anglès, el francès, l’espanyol, 

l’alemany o el suec (Llisterri 1996; Astesano et al. 1997), a partir de 40 paràgrafs 

curts del corpus EUROM.1 (Chan et al. 1995) formats cada un per 5 frases 

temàticament enllaçades. Seguint les pautes del projecte MULTEXT s’ha fet, 

recentment, una avaluació del sistema per al català (Estruch 2000). En aquests 

treballs, el procediment seguit per a l’avaluació del sistema d’estilització comprèn les 

següents etapes: 

 

1. Detecció de la corba d’F0 a partir de la combinació de 3 mètodes d’extracció: un 

mètode espectral anomenat comb, un mètode temporal anomenat AMDF (Average 

Magnitude Difference Function) i un mètode d’autocorrelació. 

 

2. Detecció dels punts d’inflexió de la corba mitjançant l’algoritme MOMEL. 
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3. Validació de la modelització a partir de la comparació perceptiva de la corba 

melòdica estilitzada amb la corba original. 

 

Si bé els materials que s’han utilitzat per a l’avaluació en cada llengua són els 

mateixos, el nombre de locutors que s’han validat varia segons el cas. Així mateix, 

també varia la metodologia utilitzada. Mentre que el francès, l’alemany, l’espanyol i el 

català han estat avaluats a partir d’una anàlisi quantitativa dels problemes de 

l’estilització automàtica, el suec i l’alemany s’han avaluat mitjançant una anàlisi 

qualitativa. 

 

Malgrat tot, els resultats obtinguts en ambdós casos, indiquen que, com s’observa a la 

taula 1, l’eina d’estilització comet un percentatge d’error força baix (4,7% per a 

l’alemany, 4,8% per a l’espanyol, 5,6% per a l’anglès, 6% per al francès, 6,1% per al 

suec i 8,7% per al català) i en totes les llengües el nombre màxim d’errors es localitza 

en posició inicial (després de pausa) i en posició final (abans de pausa). 

 

 

Nombre 

total de 

paràgrafs 

% 

d’errors 

Nombre 

total de 

punts 

d’inflexió 

Durada 

en 

segons 

de tots 

els 

paràgrafs 

Nombre 

de punts 

d’inflexió 

per segon 

Anglès 150 5,6 8.680 2.635 3,29 

Francès 100 6 6.747 2.190 3,08 

Alemany 200 4,7 13.995 4.420 3,17 

Espanyol 40 4,8 2.495 863 2,89 

Suec 150 6,1 10.869 3.257 3,32 

Llengua 

Català 40 8,7 4.913 1.465 3,35 

Total  720 5,8 47.699 14.830 3,22 

 

Taula 1. Percentatge total d’errors que comet l’eina d’estilització MOMEL per a cada una de les llengües 

avaluades. 
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1.2.3. Nivell fonològic superficial 

 

Un cop realitzada l’estilització (nivell fonètic) a partir de la corba melòdica original 

(nivell acústic), la propera fase en el model és la codificació dels punts d’inflexió 

obtinguts en l’etapa anterior mitjançant el sistema de transcripció INTSINT 

(INternational Transciption System for INTonation) (Hirst, Nicolas i Espesser 1995; 

Campione et al. 1997, 2000; Hirst i Di Cristo 1998; Hirst 1999; Hirst, Di Cristo i 

Espesser 2000). 

 

En aquest nivell, la transcripció té l’objectiu d’assolir un grau més d’abstracció en la 

representació de la corba. Tot i així, la representació que s’obté d’aquest nivell encara 

guarda una relació molt estreta amb la corba melòdica original, ja que la transcripció 

es fa a partir dels punts d’inflexió que s’obtenen de la corba estilitzada. 

 

La diferència principal entre INTSINT i altres sistemes de transcripció, com per 

exemple ToBI (Silverman et al. 1992; Beckman i Ayers 1997), rau en el fet que no és 

necessari conèixer l’inventari de patrons tonals abans de fer la transcripció, ja que 

aquesta es realitza, únicament, tenint en compte la forma de la corba melòdica. En 

aquest sentit, Hirst, Di Cristo i Espesser (2000) han argumentat que el sistema de 

transcripció que proposen pot utilitzar-se, de manera similar a l’Alfabet Fonètic 

Internacional (IPA 1999), com una eina per recollir les dades i fer, després, una 

descripció fonològica. 

 

Per a la codificació dels punts d’inflexió, INTSINT utilitza dos tipus de tons: els tons 

absoluts (T, B, M), interpretats globalment a partir del rang freqüencial del locutor; i 

els tons relatius (H, L, S, U, D), interpretats localment a partir del valor freqüencial 

del to anterior i posterior. En el cas dels tons relatius, a més, es fa una diferència entre 

els tons iteratius (U, D) i els no iteratius (H, L, S). 
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Tons absoluts: 

 

T (Top): Punt més alt en el rang freqüencial del locutor. 

B (Bottom): Punt més baix en el rang freqüencial del locutor. 

M (Mid): Punt mig en el rang freqüencial del locutor que acostuma a 

utilitzar-se per codificar el primer punt d’inflexió de la corba. 

 

Tons relatius no iteratius: 

 

H (Higher): Punt freqüencial més alt que el seu punt anterior i posterior 

(màxim local). 

L (Lower): Punt freqüencial més baix que el seu punt anterior i posterior 

(mínim local). 

S (Same): Punt freqüencial similar al punt anterior. 

 

Tons relatius iteratius: 

 

U (Upstepped ): Punt freqüencial que es troba en una seqüència ascendent o

pic freqüencial que no arriba a ser un màxim local. 

D (Downstepped): Punt freqüencial que es troba en una seqüència descendent o

vall que no arriba a ser un mínim local. 

 

A la figura 5 es pot observar una corba melòdica etiquetada mitjançant el sistema de 

transcripció INTSINT. 

M S 

H 

L 
D 

U 

T 

D 

B 

U 

 
 

Figura 5. Corba etiquetada mitjançant el sistema d’anotació INTSINT. 

 

Aquest sistema de transcripció, que consta en total de vuit tons (tres de positius, dos 

de neutres i tres de negatius), pot representar-se mitjançant símbols ortogràfics (T, M, 
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B, H, S, L, U, D) o mitjançant simbols icònics (⇑, ⇒, ⇓, ↑, →, ↓, <, >), tal com es 

resumeix a la figura 6. 

 

  Positius Neutres Negatius 

ABSOLUTS  T ⇑ M ⇒ B ⇓ 

RELATIUS no iteratius H ↑ S → L ↓ 

 iteratius U <  D > 

 

Figura 6. Símbols ortogràfics i icònics del sistema de transcripció INTSINT 

(adaptat de Hirst, Di Cristo i Espesser 2000). 

 

Per a la codificació automàtica de la corba, Hirst i Espesser (1993) han desenvolupat 

un algoritme que, a l’igual que MOMEL, ha estat implementat en una eina d’anàlisi i 

síntesi de la parla, MES (Motif Environement for Speech), que permet fer l’extracció, 

l’estilització i la codificació de la corba d’F0 de forma automàtica. 

 

L’algoritme segueix els següents passos: 

 

(i) El valor més alt i el més baix de cada enunciat es codifiquen amb els tons T i B 

respectivament. 

 

(ii) El primer punt d’inflexió de cada enunciat, i també qualsevol punt que vagi 

precedit per una pausa igual o superior a 250 ms., es codifica mitjançant el to 

M, excepte si ja ha estat codificat com a T o B. 

 

(iii) La resta de punts d’inflexió es codifiquen mitjançant els tons relatius (H, L, U, 

D, S). Un punt d’inflexió es codifica com a S si el seu valor en Hz. és similar al 

punt anterior; en cas contrari, el punt d’inflexió es codifica com a H, L, U o D 

en funció del punt anterior i posterior. En cas que el punt d’inflexió vagi seguit 

per una pausa igual o superior a 250 ms. es codifica com a S, H o L en funció 

del punt d’inflexió anterior. 

 

(iv) Es fa un càlcul estadístic dels valors dels punts d’inflexió segons siguin absoluts 

(càlcul de les mitjanes) o relatius (càlcul a partir de rectes de regressió). 
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(v) Qualsevol punt d’inflexió codificat originalment com a H o L pot ser recodificat 

com a T, U, B o D si així es millora el model estadístic. 

 

(vi) Els passos (iv) i (v) es repeteixen fins que no es pot recodificar cap més punt 

d’inflexió. 

 

El càlcul estadístic dels valors corresponents als punts d’inflexió permet, si es desitja, 

generar una corba melòdica a partir de l’anotació (en INTSINT) dels punts d’inflexió de 

la corba estilitzada. 

 

A l’igual que en el cas de MOMEL, l’algoritme ha estat validat i utilitzat per a diverses 

llengües tant en el marc del projecte MULTEXT (Llisterri 1996), com en altres treballs 

(Nicolas 1995; Nicolas i Hirst 1995; Hirst i Di Cristo 1998; Estruch 2000).  

 

El principal problema del sistema de transcripció que es descriu en aquests treballs és 

que no permet donar compte de la gradació existent entre diferents unitats 

d’entonació, especialment en el nivell del paràgraf. Per solucionar aquest problema, 

Hirst, Di Cristo i Espesser (2000) proposen l’ús dels mateixos símbols d’INTSINT per 

codificar no només la corba melòdica corresponent a una unitat d’entonació, sinó 

també per expresar la relació entre les diferents unitats d’un mateix paràgraf.  

 

    Il faut que je sois a Grenoble    samedi vers quinze heures 

(⇑)[ ⇑       ↓     ↑            ↓    ⇑ ] ( >) [    ⇑         ↓    ↑         ⇓] 

 

Figura 7. Exemple extret de Hirst, Di Cristo i Espesser 2000. 

 

A l’exemple de la figura 7 els tons corresponents a cada unitat d’entonació apareixen 

entre claudàtors, mentre que la relació entre les diferents unitats d’entonació s’indica 

entre parèntesis. 

 

Aquesta modificació, però, encara no està incorporada al sistema automàtic de 

transcripció. 

 

En el treball d’Estruch (2000) per al català, avaluant l’eficàcia del sistema a l’hora de 

convertir una seqüència discreta de tons (T, M, B, H, L, U, D, S) en una corba 
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melòdica, els resultats obtinguts indiquen que el sistema comet un percentatge d’error 

d’un 16,32%. Aquests resultats, basats en el corpus de 40 paràgrafs d’EUROM.1 

traduït al català, mostren que el percentatge d’error canvia en funció del locutor que 

s’analitza: 13,89% en el locutor masculí i d’un 18,95% en el locutor femení. 

 

1.2.4. Nivell fonològic profund 

 

En aquest nivell es pretén donar compte de les relacions entre els patrons d’entonació i 

les característiques pròpies d’una determinada llengua, assumint l’existència d’una 

estructura prosòdica jeràrquica, a partir de dos tipus d’unitats: la unitat d’entonació 

(Intonation Unit) i la unitat tonal (Tonal Unit). 

 

La unitat d’entonació es caracteritza per a) l’existència d’una cadena de segments 

tonals que formen un patró melòdic coherent, i b) la presència obligatòria de tons 

específics anomenats tons de frontera (Di Cristo i Hirst 1996). 

 

Tot i que les definicions no sempre són estrictament equiparables, aquesta unitat 

d’àmbit global ha rebut diferents denominacions en altres tradicions i sistemes, entre 

d’altres: “unitat melòdica” (Navarro Tomás 1944), “macrosegment” (Hockett 1958), 

“grup tonal” (Halliday 1967), “grup de respiració” (Lieberman 1967), “frase fonològica” 

(Selkirk 1980), “frase d’entonació” (Pierrehumbert 1980; Nespor i Vogel 1986), “grup 

d’entonació” (Quilis 1981), “unitat tonal” (Gutiérrez 1982; Badia 1994), “constituent 

fonològic” (Bonet 1984), “frase prosòdica” (Fant 1984), “frase tonal” (Recasens 1993), 

“grup prosòdic” (Salcioli 1997), “constituent entonacional” (Bonet i Lloret 1998), “grup 

melòdic” (Sosa 1999), etc.  

 

Pel que fa als patrons locals d’entonació (la unitat tonal), el seu àmbit es delimita per 

les característiques rítmiques de la llengua i per la presència de patrons tonals 

recurrents, que acostumen a contenir una única síl·laba accentuada. 

 

Aquest patrons recurrents que caracteritzen la unitat tonal coincideixen, en el model 

d’Aix-en-Provence, amb el grup accentual; és a dir, una seqüència formada per una 

síl·laba tònica més totes les síl·labes àtones que o bé la segueixen (grup accentual 
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amb el nucli a l’esquerra, GAE) o bé la precedeixen (grup accentual amb el nucli a la 

dreta, GAD). 

 

Finalment, la determinació dels patrons d’entonació d’un enunciat es realitza seguint 

els passos següens (Hirst 1993; Hirst, Di Cristo i Nishinuma 1994; Hirst, Di Cristo i 

Espesser 2000; Di Cristo, et al. 2000): 

 

a. Divisió de l’enunciat en unitats d’entonació (UE). 

 

unitat  
d'entonació

unitat  
d'entonació

 ... 

enunciat 

 

 

b. Divisió de les unitats d’entonació (UE) en unitats tonals (UT). 

 

unitat d'entonació 

unitat tonal unitat tonal  ... 
 

 

c. Assignació dels patrons d’entonació a les unitats d’entonació (UE) a partir 

d’informació sintàctica, semàntica i pragmàtica. 

 

unitat d'entonació  

L H 
L { } 
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d. Assignació dels patrons d’entonació de les UT en funció de si la unitat pròpia 

de la llengua és el grup accentual amb el nucli a l’esquerra (GAE) o a la 

dreta (GAD). 

 

unitat tonal 

H L 

  unitat tonal 

L H 

GAE GAD  

 

e. Aplicació d’una regla d’esgraonament (downstep) que converteix una 

seqüència del tipus HLH en HD. 

 

H L H 

   ⇓ ⇓ 

 Ø D 

 

f. Linearització dels segments tonals. 

 

 unitat d'entonació 

unitat tonal                      unitat tonal  L 

L                  H           L                       H 

L 

 D 

L          L                   H                       D                    L  

 

g. Aplicació d’altres possibles regles de reajustament. 

 

Així doncs, tal i com s’indicava al principi, el model prosòdic d’Aix-en-Provence es pot 

considerar un model essencialment de base fonètica que permet arribar a una 

representació fonològica. 



 

 

CAPÍTOL 2 
 



 

 

 

 

 



 

 

LES UNITATS PROSÒDIQUES DEL CATALÀ 

 

Tal com s’ha exposat al capítol 1, el model d’Aix-en-Provence, que és el que es segueix 

en aquest treball, assumeix l’existència d’una estructura prosòdica jeràrquica, en la 

qual es distingeix una unitat d’àmbit global i una unitat d’àmbit local. Per aquest 

motiu, el present capítol es centra en la discussió dels criteris de selecció i de definició 

de les unitats prosòdiques locals en català, que constitueixen el nostre objecte 

d’estudi. 

 

Cal esmentar, però, en primer lloc, la unitat d’àmbit global, anomenada unitat 

d’entonació, definida en el model d’Aix a partir de l’existència d’una cadena de 

segments tonals que formen un patró melòdic coherent i de la presència obligatòria de 

tons específics anomenats tons de frontera (Di Cristo i Hirst 1996).  

 

Tal i com ja s’ha explicat a l’apartat 1.2.4, tot i que les definicions no sempre són 

equiparables, aquesta unitat ha rebut diverses denominacions segons la llengua i el 

model prosòdic adoptat per cadascun dels autors que l’han considerada. 

 

En aquest treball, considerem que la unitat d'entonació és el “grup d'entonació”, que 

pot descriure's com “la porción de discurso comprendida entre dos pausas, entre pausa 

e inflexión del fundamental, entre inflexión del fundamental y pausa, o entre dos 

inflexiones del fundamental, que configura una unidad sintáctica más o menos larga o 

compleja (sintagma, cláusula, oración)” (Quilis 1981:419). 
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Pel que fa a la unitat local, anomenada unitat tonal, el seu àmbit ve determinat en el 

model d’Aix tant per la presència d’un patró tonal recurrent com per les 

característiques rítmiques de la llengua. A continuació s’examinen aquests dos factors 

per tal de determinar la unitat local més adequada per a la descripció prosòdica del 

català. 

 

2.1. La presència d’un patró tonal recurrent 

 

En el marc del model d’Aix-en-Provence, les unitats d’àmbit local que s’han utilitzat per 

descriure els patrons d’entonació del francès i de l’anglès són el grup accentual amb el 

nucli a la dreta i el grup accentual amb el nucli a l’esquerra, respectivament.  

 

El grup accentual amb el nucli a la dreta (GAD) ha estat descrit per Hirst i Di Cristo 

(1998: 23) com "one stressed syllable and any preceding unstressed syllables", de 

manera que un enunciat com “el balanç del curs d’orientació universitària” se 

segmentaria de la següent manera: 

 

 

[El balanç] [del curs] [d’orientació] [università]ria 

 

 

El GAD, en el model que utilitzem, estaria associat a un patró tonal recurrent que 

començaria en un to baix (Low) i finalitzaria en un to alt (High). Així, la corba 

d’entonació d’un enunciat segmentat en GAD estaria formada, subjacentment, si més 

no, per una seqüència de tons baixos i alts (L H) alineats a l’inici i al final de cada 

unitat. 

 

 

[L GAD H] [L GAD H] [L GAD H] [L GAD H] 

 

 

El grup accentual amb el nucli a l'esquerra (GAE) ha estat definit per Thorsen (1983a: 

189) com la unitat que "consist of a stressed syllable plus all succeeding unstressed 

syllables (if any), irrespective of intervening word or other syntactic boundaries within 
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the same intonation contour", de manera que un enunciat com “el balanç del curs 

d’orientació universitària” es segmentaria de la següent manera: 

 

 

El ba[lanç del] [curs d’orientaci][ó universi][tària] 

 

 

Thorsen considera el grup accentual amb el nucli a l'esquerra com la unitat local 

d'entonació per al danès basant-se en l'observació d'un patró constant d’F0 en la corba 

que coincideix amb el grup accentual. Aquest patró és definit de la següent manera: "a 

LOW stressed syllable followed by a HIGH-FALLING tail of unstressed syllables" 

(Thorsen 1983a: 189). 

 

 •    HÅNDBOLDSPIL ER meget anstrengende 

  •   baNANERNE I kassen er rådne 

•   •  allerGI ER EN INfam sygdom 

 

Figura 8. Representació del patró tonal del GAE corresponent a les seqüències en majúscules  

(extret de Thorsen 1983a: 189). 

 

Hirst i Di Cristo (1998) també consideren que el grup accentual amb el nucli a 

l’esquerra és la unitat que millor s’adequa a l’anglès per descriure els patrons locals 

d’entonació. En aquest cas, però, el patró tonal associat al grup accentual començaria 

en un to alt (High) i finalitzaria en un to baix (Low). Així, la descripció d’un enunciat 

segmentat en GAE estaria format subjacentment per una seqüència de tons alts i 

baixos (H L) associats a l’inici i al final de cada unitat. 

 

 

[H GAE L] [H GAE L] [H GAE L] [H GAE L] 

 

 

Per a l’espanyol, aquesta unitat també ha estat utilitzada recentment per a l’assignació 

dels patrons locals d’entonació del sistema de conversió de text a parla ACTOR® 
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(Garrido et al. 2000), tot i que la unitat d’àmbit local per excel·lència en la tradició 

espanyola és el grup tònic (Fant 1984; Garrido 1996; Alcoba i Murillo 1998). 

 

El grup tònic (GT) ha estat descrit per Navarro Tomás (1944: 29) com "la parte de 

discurso que tiene por base prosódica un solo acento espiratorio y por contenido 

ideológico un núcleo de significación no susceptible de divisiones más pequeñas". És a 

dir, es tracta de la unitat formada per una paraula tònica i totes les paraules àtones 

que depenen directament d’ella. En el nostre exemple (“el balanç del curs d’orientació 

universitària”) la segmentació en grups tònics seria la següent: 

 

 

[El balanç] [del curs] [d’orientació] [universitària] 

 

 

Tant en el cas del model de Fant (1984) com en el de Garrido (1996), cada grup tònic 

estaria associat a un patró tonal determinat en funció de la posició dins el grup fònic, 

el nombre de síl·labes, la modalitat oracional i el límit sintàctic. 

 

En català, la majoria de treballs relacionats amb l’entonació s’han centrat en la 

descripció dels patrons melòdics fent un especial èmfasi en la forma final de la corba 

melòdica corresponent a un enunciat i en la seva relació amb la modalitat oracional o 

amb els límits sintàctics (Virgili 1971; Recasens 1977; Gutiérrez 1983, 1984; Bonet 

1984 i 1986; Salcioli 1988; Estruch et al. 1994; Prieto 1995), però trobem pocs 

treballs en què es descrigui la relació que s’estableix entre l’accent i els moviments 

tonals (Estruch 2000) o quina és la unitat més adequada per a la descripció dels 

patrons locals d’F0 (Riera 1999). 

 

En el treball d’Estruch (2000) s’estudia la relació dels pics d’F0 amb la tonicitat de les 

síl·labes tenint en compte la posició del pic respecte la síl·laba tònica i l’inici de la 

pujada d’F0 respecte el pic. 

 

El corpus d’aquest treball, versió catalana d’EUROM.1 (Chan et al. 1995), consta de 40 

paràgrafs curts (202 oracions en total) enregistrats per un locutor masculí i un locutor 

femení. 
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Els resultats que obté Estruch en el seu estudi mostren que el pic d’F0 coincideix amb 

una síl·laba tònica en un 46,79% dels casos (42,13% en el cas del locutor femení i 

51,45% en el cas del locutor masculí). En aquells casos en què no hi ha coincidència, 

el pic d’F0 acostuma a coincidir amb la síl·laba immediatament posterior a la tònica 

(41,84% en el cas del locutor femení i 40,8% en el cas del locutor masculí). 

 

Pel que fa a la relació entre la síl·laba tònica i l’inici de la pujada d’F0, els resultats 

d’Estruch mostren que, majoritàriament, la pujada de l’F0 s’inicia en la síl·laba tònica 

(34,61% en el cas del locutor femení i 26,97% en el cas del locutor masculí) o en la 

síl·laba immediatament anterior a la tònica (33,76% en el cas del locutor femení i 

43,01% en el cas del locutor masculí). 

 

Així doncs, en certa manera els resultats obtinguts per Estruch (2000) s’aproximen als 

obtinguts per Thorsen per al danès en diversos experiments (Thorsen 1978a, 1978b, 

1983a i 1983b; Grønnum 1986 i 1998), en què es pot observar com l’inici de la pujada 

d’F0 coincideix amb l’inici de la síl·laba tònica i assoleix el seu nivell màxim d’F0 a la 

mateixa síl·laba tònica. 

 

A Riera (1999) s’analitzen els patrons locals recurrents d’F0 tenint en compte els tres 

tipus d’unitat a què hem fet referència anteriorment: el grup fònic, el grup accentual 

amb el nucli a la dreta i el grup accentual amb el nucli a l’esquerra. En aquest treball el 

corpus analitzat és la lectura d’un fragment d'un text periodístic que consta de 99 

síl·labes tòniques, per part de dues locutores femenines. L’objectiu de l’estudi és la 

localització de formes recurrents d’F0 que coincideixin amb una de les tres unitats 

considerades. 

 

Per a la descripció dels patrons locals d’entonació, les corbes melòdiques originals van 

ser estilitzades marcant els punts d'inflexió rellevants de la corba melòdica i unint 

aquests punts d'inflexió mitjançant línies rectes i, posteriorment estandarditzades, per 

tal de poder descriure els moviments mitjançant tres nivells tonals, seguint el següent 

procés: 

 

1) Càlcul del valor màxim i del valor mínim d'F0 de cada locutor. 

2) Divisió del rang freqüencial del locutor en tres zones de freqüència, definides 

pel valor màxim, mínim i intermedi d'F0. 
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3) Definició de tres nivells tonals, alt (H), mig (M) i baix (L), calculant la mitjana 

dels valors d'F0 per a cada una de les tres zones. 

4) Etiquetatge de cada un dels punts d'inflexió de les corbes estilitzades amb els 

nivells H, M i L, estandarditzant el seu valor d'F0 al del nivell tonal corresponent 

 

Els resultats obtinguts mostren que la unitat que millor s’adequa per descriure els 

patrons locals del català és el grup accentual amb el nucli a l’esquerra (54,04%), 

seguida pel grup tònic (41,70%) i finalment pel grup accentual amb el nucli a la dreta 

(34,17%). 

 

2.2. Les característiques rítmiques de la llengua 

 

Seguint la dicotomia proposada per Pike (1945) les llengües poden dividir-se en dos 

grans grups a partir de les seves característiques rítmiques: llengües sil·làbiques 

(syllable-timed) i llengües accentuals (stress-timed). Tradicionalment s’ha considerat 

que les llengües romàniques són de tipus sil·làbic i les llengües germàniques són de 

tipus accentual (Abercrombie 1967).  

 

La diferència entre les llengües sil·làbiques i les llengües accentuals té a veure amb el 

tipus d’unitat que utilitzarien per marcar el ritme. Mentre que les primeres tendirien a 

igualar durades entre síl·labes i, en conseqüència, la distància temporal entre els 

accents augmentaria en funció del nombre de síl·labes; les segones tendirien a igualar 

durades entre accents i comprimirien o dilatarien la durada de les síl·labes en funció 

del nombre de síl·labes entre accents. En el primer cas, la unitat de mesura és la 

síl·laba; en el segon cas, el peu5. 

 

                                          
5 Cal entendre “peu” amb el mateix sentit que “peu accentual”, “peu mètric”, “clàusula rítmica” o “grup 

accentual”. 
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La problemàtica, tal i com han apuntat diversos estudiosos del tema (Lehiste 1977; 

Dauer 1983; den Os 1988; entre d’altres), rau en la dificultat de trobar una isocronia 

total. Pel que fa a la isocronia sil·làbica, aquesta es dóna en major o menor grau 

segons el nombre de segments de la síl·laba, la tonicitat, la posició respecte la pausa, 

etc.; pel que fa a la isocronia accentual, el nombre de síl·labes del peu ha d’influir 

necessàriament en la durada total entre accents. Així, els autors esmentats proposen 

que una llengua es percep com a sil·làbica o com a accentual segons les seves 

característiques fonològiques, ja que a diferència de les llengües de tipus sil·làbic, les 

llengües de tipus accentual es caracteritzarien per tenir grups de consonants en posició 

de coda i presentar reducció vocàlica en posició inaccentuada. 

 

En un nou intent per caracteritzar el ritme, Wenk i Wioland (1982) es replantegen si 

realment el francès és una llengua d’isocronia accentual i estableixen una nova 

dicotomia que permet diferenciar llengües com el francès i l’anglès. Segons Wenk i 

Wioland aquestes llengües es poden distingir segons l’atracció que l’accent exerceix 

sobre les síl·labes àtones sigui de dreta a esquerra (leader timed) com en francès, o 

d’esquerra a dreta com en anglès (trailer timed); és a dir, segons els grups accentuals 

tinguin el nucli a la dreta (right headed) o a l’esquerra (left headed). 

 

Tot i que inicialment aquesta nova dicotomia està pensada per caracteritzar el ritme 

del francès en front del ritme de l’anglès, Hirst i Di Cristo (1998: 23-24) suggereixen 

una possible correspondència entre les llengües germàniques i l’ús de peus accentuals 

amb el nucli a l’esquerra, i les llengües romàniques i l’ús de peus accentuals amb el 

nucli a la dreta. Aquesta nova tipologia, malgrat tot, tampoc sembla ser del tot 

adequada per a totes les llengües.  

 

En el cas de l’espanyol, per exemple, en què s’ha observat una tendència cap a la 

isocronia sil·làbica (Gili Gaya 1940; Delattre 1966; Olsen 1972; Toledo 1988; Ríos 

1991) i cap a la isocronia accentual (Navarro Tomás 1922; Borzone i Signorini 1983; 

Toledo 1988), Toledo (1988) constata l’existència d’un efecte de compressió accentual 

tant en el peu mètric liderat per una síl·laba tònica com en el peu mètric amb una 

síl·laba tònica al final, sense obtenir resultats del tot satisfactoris ni en una ni en altra 

direcció. Aquests resultats el porten a rebutjar la validesa del peu com a patró propi de 

la llengua en favor del grup tònic, ja que els resultats obtinguts amb aquest tipus 

d’unitat mostren un major grau d’isocronia. 



LES UNITATS PROSÒDIQUES DEL CATALÀ 

 

30

El català, tot i ser una llengua romànica, comparteix algunes característiques 

fonètiques i fonològiques amb llengües que tradicionalment han estat caracteritzades 

com a accentuals: per una banda, podem trobar síl·labes amb grups de fins a tres 

consonants en posició de coda (ex.: arcs, elfs, etruscs); per altra banda, els fonemes 

vocàlics /a/, /E/ i /e/ redueixen a [@] en posició àtona (Recasens 1993; Bonet i Lloret 

1998). 

 

Tradicionalment, el ritme d’una llengua s’ha relacionat principalment amb la mètrica i 

la poesia. Intuïtivament, seria lògic pensar que el català és una llengua de tipus 

sil·làbic per tal i com el còmput del vers en aquesta llengua es fa en funció del nombre 

de síl·labes i, de fet, aquesta hipòtesi ha estat confirmada en treballs experimentals de 

caracterització acústica del ritme (Cantín i Ríos 1991; Recasens 1991a); ara bé, com 

s’agrupen les síl·labes a l’interior del peu?  

 

El primer que cal tenir en compte, tal i com exposa Oliva (1988: 104), és que “les 

clàusules rítmiques són les unitats que la sintaxi i la llargada de les paraules imposen 

dintre de cada vers, i sempre depenen del model d’elocució. Qualsevol exemple de 

vers pot ser llegit o recitat fent ús de clàusules rítmiques distintes.” 

 

Segons Oliva (figura 9), les clàusules rítmiques més usuals en català són la síl·laba 

tònica, el iambe, el troqueu, l’anapest, l’amfíbrac, el dàctil, el peó tercer, el peó segon i 

el peu 5 tercer; tot i que segons el model d’elocució també en considera d’altres 

d’adicionals (Oliva 1986: 104-105). 
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  CLÀUSULES   

     

  —   

  (Síl·laba tònica)   

 U —  — U  

 (iambe)  (troqueu)  

U U —  U — U  — U U 

(anapest)  (amfíbrac)  (dàctil) 

 U U — U  U — U U  

 (peó tercer)  (peó segon)  

  U U — U U   

  (peu 5, tercer)   

     

 

Figura 9. Esquema de les clàusules rítmiques més usuals en català segons Oliva (1986: 104). 

 

No ens ha d’estranyar, doncs, l’ús de diferents tipus de clàusules rítmiques, ja que, 

justament, la feina d’un poeta és jugar amb les síl·labes i els accents per tal d’obtenir 

una repetició d’una mateixa seqüència al llarg d’un poema.  

 

Així, mentre que Ferrater (1971: 80) afirma que, en català, “l’anapèstic és un dels 

ritmes que estem exposats que se’ns tirin més a sobre” i Oliva (1992: 43) explica la 

jerarquia prosòdica del català a partir del peu iàmbic, Coromines (1971: 96-97) opina 

que “en un mot, tota paraula catalana, anant de darrere a davant, des de la vocal 

tònica, té una vocal molt feble, precedida d’una de més forta, una de molt feble, una 

de més forta, i així successivament fins al principi del mot. Doncs, accentuació binària: 

un accent principal ben fort en la vocal de mot, i accents secundaris més febles en part 

de les vocals precedents, una sí i una no”.  

 

Tres estudis que ens poden resultar d’especial interès a l’hora de caracteritzar el grup 

accentual en català són els treballs de Serra (1992, 1995), que donen compte de 

l’assignació de l’accent, i el de Recasens (1991a), que constitueix una caracterització 

del ritme del català des d’una perspectiva acústica. 
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Per explicar l’assignació de l’accent en català, Serra (1992, 1995) proposa el troqueu 

moraic, per tal i com permet explicar l’accentuació de la majoria de mots existents a la 

llengua. En aquest sistema s’assigna una mora (µ) a cada element de la rima, les 

mores s’agrupen en peus binaris, es fa l’assignació d’un batec (*) a cada peu, i 

finalment s’assigna l’accent a la columna de més a la dreta (vegeu la figura 10). 

 

     *        *       *    

 *    *     *   *       *    

( *  * )( * * )  ( * * )( * * )   * ( *  * ) 

 µ  µ  µ µ    µ µ  µ µ    µ  µ  µ  

g e n e r a l   ll e n ç o l   r e s i d u  

 

Figura 10. Exemples d’assignació d’accent en català extrets de Serra (1995: 119) 

 

Per la seva banda, Recasens (1991a) també arriba a la conclusió que el grup accentual 

(o peu) en català, tendiria a formar-se per l’associació d’un seguit de síl·labes àtones 

amb una síl·laba tònica inicial (grup accentual amb el nucli a l’esquerra). Aquest 

estudi, que realment té com a objectiu caracteritzar el ritme del català seguint la 

dicotomia entre llengües de tipus accentual i llengües de tipus sil·làbic, es realitza 

sobre un corpus de nou paraules sense sentit (taula 2), introduïdes per la tercera 

persona del present d’indicatiu del verb “fer”, llegides per tres parlants natius. Per tal 

d’assegurar certa naturalitat, la lectura d’aquestes seqüències sense sentit va 

precedida per la lectura d’una seqüència amb sentit amb la mateixa estructura 

sil·làbica i accentual. 

 

[‘ p a] [p @ ‘ p a] [p @ p @ ‘ p a] 

[‘ p a p @] [p @ ‘ p a p @] [p @ p @ ‘ p a p @] 

[‘ p a p @ p @] [p @ ‘ p a p @ p @] [p @ p @ ‘ p a p @ p @] 

 

Taula 2. Corpus de paraules sense sentit utilitzades a l’experiment de Recasens (1991a). 

 

Entre d’altres coses, Recasens analitza el grau de compressió que presenta el català 

tenint en compte la direcció en què es realitza aquesta compressió. Si bé les dades que 

obté mostren que el grau de compressió de les síl·labes accentuades és inferior al que 

presenten algunes llengües de tipus accentual, és interessant observar que, a 

diferència del que passa en espanyol, on la compressió està afectada per igual pel 
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nombre de síl·labes anteriors (carryover compression) que pel nombre de síl·labes 

posteriors (anticipatory compression), els resultats pel català només són 

estadísticament significatius (p<0,01) pel que fa al nombre de síl·labes posteriors 

(compressió anticipatòria). Basant-se en aquest fet, Recasens suggereix que el grup 

accentual en català té el nucli a l’esquerra igual com en suec o en anglès: 

 

“Data for Catalan presented here are somewhat consistent with those for other 

stress-timed languages showing larger anticipatory than carryover compression 

effects and thus suggesting the existence of a left-dominant foot structure”. 

(Recasens 1991a: 231) 

 

Així doncs, tenint en compte els experiments realitzats per Riera (1999) sobre els 

patrons recurrents d’F0 en català i per Recasens (1991a) sobre les característiques 

rítmiques del català, sembla que la unitat tonal que millor s’adequa al català és el grup 

accentual amb el nucli a l’esquerra (GAE). 

 

2.3. La segmentació de la unitat d’entonació en unitats tonals  

 

Un cop feta la divisió d’un enunciat en unitats d’entonació (a partir d’ara grups 

d’entonació o GE), el següent pas és realitzar la segmentació dels diferents grups 

d’entonació en unitats tonals (d’ara endavant grups accentuals amb el nucli a 

l’esquerra o GAE). 

 

Tal i com hem exposat a l’inici d’aquest capítol, el GAE s’ha descrit com la unitat 

formada per l’agrupació d’una síl·laba tònica i totes les síl·labes àtones següents. Per 

tant, la segmentació del GE en GAE implica, en primer lloc, la localització de totes les 

síl·labes tòniques de l’enunciat i, en segon lloc, fer l’agrupació de cada síl·laba tònica 

amb les síl·labes àtones següents. 

 

2.3.1. Localització de les síl·labes tòniques 

 

Si prenem com exemple l’enunciat “el balanç del curs d’orientació universitària”, tots 

coincidirem en senyalar que podem localitzar quatre síl·labes tòniques: la primera 
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corresponent a la darrera síl·laba del mot “balanç”; la segona, a l’única síl·laba del mot 

“curs”; la tercera, a la darrera síl·laba del mot “orientació”; i la quarta, a 

l’antepenúltima síl·laba del mot “universitària”. 

 

 

El balanç del curs d’orientació universitària 

 

 

En principi, la localització de la síl·laba tònica d’una paraula qualsevol és una tasca que 

no comporta cap dificultat, ja que en català, tal i com afirma Fabra (1956: 3) “en tot 

mot polisíl·lab hi ha una síl·laba que es pronuncia amb més força que les altres”. 

 

Pel que fa als mots monosíl·labs, Fabra (1956:3) afirma: “la síl·laba única d'un 

monosíl·lab és una síl·laba forta o accentuada com la darrera del mot magatzem, la 

penúltima del mot cadena o l'antepenúltima del mot màrfega. Ex.: pla, verd, temps, 

pi, or, pou, tu, quan. Són doncs mots aguts. Sols un curt nombre de monosíl·labs fan 

excepció (mots febles), tal com els articles, els possessius mon, ton, son, certs 

pronoms, etc.” 

 

Considerarem doncs, que tots els mots polisíl·labs consten d’una síl·laba tònica i 

únicament els següents mots monosíl·labs són àtons: els possessius (“mon”, “ton”, 

“son”, ..), els articles definits, indefinits i personals, els pronoms febles, els pronoms 

relatius “que” i “qui” àtons, les preposicions “a”, “amb”, “de” ,”en” i “per”, i les 

conjuncions “i”, “ni”, “si”, “o” i “que”, les contraccions “al”, “del” i “pel” i les formes 

auxiliars preverbals “he”, “has”, “ha”, “hem”, “heu” i “han” (Fabra 1956; Ruaix 1984; 

Recasens 1991b i 1993; Badia i Margarit 1994). 

 

A la taula 3 es recullen els mots monosíl·labs considerats àtons pels principals autors 

que han tractat aquesta qüestió. 
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Fabra 

1956 

Ruaix 

1984 

Recasens 

1991b 

Recasens 

1993 

Badia 

1994 

possessius mon, 

ton, son, ... 
àton àton àton àton àton 

articles (definit, 

indefinit, personal) 
àton àton àton àton àton 

pronoms febles àton àton àton àton àton 

pronom relatiu que àton àton àton àton àton 

pronom relatiu 

àton qui 
- - àton - àton 

preposicions a, 

amb, de, en, per 
àton àton àton àton àton 

conjuncions i, ni, 

si 
- àton àton àton - 

conjunció que - àton àton àton àton 

conjunció o - àton - - - 

contraccions al, 

del, pel 
- àton àton àton àton 

formes auxiliars 

preverbals he, has, 

ha, hem, heu i 

han6 

- tònic àton àton - 

 

Taula 3. Mots monosíl·labs considerats àtons.  

 

                                          
6 En el cas de les formes preverbals “he”, “has”, “ha”, “hem”, “heu” i “han”, Ruaix (1984) considera que es 

tracta de formes tòniques, mentre que Recasens (1991 i 1995) afirma que es tracta de formes àtones. 
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2.3.2. Agrupació de cada síl·laba tònica amb les síl·labes àtones 

següents 

 

Un cop seleccionades les síl·labes tòniques d’un grup d’entonació, el següent pas és 

agrupar cada síl·laba tònica amb les síl·labes àtones següents, tal i com es mostra a 

continuació: 

 

 

El ba[lanç del] [curs d’orientaci][ó universi][tària] 

 

 

Així, en el cas de l’enunciat “el balanç del curs d’orientació universitària” obtenim un 

total de quatre GAE, un per a cada síl·laba tònica, però també ens trobem que a l’inici 

de l’enunciat ens queden dues síl·labes àtones que no formen part de cap grup 

accentual. En els casos en què això succeeixi així, les síl·labes àtones que no estiguin 

encapçalades per una síl·laba tònica hauran de passar a formar part del primer grup 

accentual: 

 

 

[El balanç del] [curs d’orientaci][ó universi][tària] 

 

 

Per aquest motiu, a l’hora d’analitzar les dades, caldrà tenir en compte que els GAE en 

posició inicial de grup d’entonació poden estar precedits per una o més síl·labes 

àtones. 

 



 

 

CCAPÍTOL 3 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMENT EXPERIMENTAL 

 

Com ja hem avançat a la introducció, el treball que es pretén dur a terme aquí forma 

part d’un projecte més ampli que s’està realitzant en el Centre de Referència en 

Enginyeria Lingüística (CREL): l’elaboració d’un model prosòdic que inclogui la durada, 

l’entonació i les pauses i que es pugui implementar en un conversor de text a parla en 

català (Bonafonte i Febrer 2000). 

 

Per aquest motiu, el corpus que s’ha utilitzat en aquest treball està dissenyat, no 

només per a l’extracció dels patrons d’entonació, sinó també, per al disseny d’un 

model de durada segmental i d’un model d’assignació de la posició i la durada de les 

pauses (Llisterri et al. 2000). 

 

A continuació descriurem breument les característiques generals del corpus prosòdic 

del CREL, dels locutors i de la gravació (per a una descripció detallada vegeu Riera 

1998), les característiques específiques del material que s’ha utilitzat en aquest treball 

i el procediment d’anàlisi que ha permès d’obtenir els resultats presentats a l’apartat 4. 
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3.1. Disseny del corpus prosòdic del CREL 

 

El corpus prosòdic del CREL consta d'un total de 114 textos extrets de la secció 

d'opinió7 de l’edició electrònica del diari Avui, entre el 21 d’octubre de 1997 i el 28 

d’octubre de 1998. Es tracta, en general, de textos curts que tenen una mitjana de 6 

paràgrafs i 225 paraules cada un, inclòs el títol de l’article i la firma de l'autor, en 

aquells casos en què hi apareix. 

 

A l’hora de dissenyar el corpus prosòdic del CREL, s’han tingut en compte aquells 

factors que poden incidir tant en la durada segmental, com en la inserció de pauses, 

com en l’entonació. 

 

La durada segmental pot venir determinada per factors intrínsecs i per factors 

extrínsecs (Navarro Tomás 1918; Recasens 1991b; Lehiste 1995; entre d’altres). Cada 

segment té una natura pròpia i la seva durada depèn de l'esforç que cal fer per obtenir 

el gest adequat per a l'articulació. Aquesta durada intrínseca, però, pot venir 

modificada per factors extrínsecs com l'accent, la velocitat d'elocució, el punt i el mode 

d'articulació del segment anterior i posterior, la sonoritat de la consonant següent, la 

posició a l'interior de la síl·laba, la posició a l'interior del grup fònic, etc. 

 

Malgrat que són ben pocs els estudis realitzats sobre durada segmental en català, 

sembla que, pel que fa a la durada vocàlica, les vocals baixes són intrínsecament més 

llargues que les vocals altes (Recasens 1991b; Recasens 1993) i la seva durada es veu 

significativament afectada per factors extrínsecs com: la posició a l'interior del grup 

fònic (final o no final), la sonoritat de la consonant següent, o el mode d'articulació de 

la consonant següent en posició prepausal (Aguilar et al. 1997). 

 

Pel que fa a la durada consonàntica les fricatives són més llargues que les oclusives, 

laterals o vibrants, i aquestes són més llargues que les aproximants i bategants 

(Recasens 1991b; Recasens 1993; Ríos i Jiménez 2000). 

 

                                          
7 Tot i que en un principi s'havia previst extreure els textos de diverses seccions d'aquest diari, finalment es 

va optar per extreure'ls únicament d'aquesta secció, ja que això ens permet trobar més varietat pel que fa a 

les construccions sintàctiques i un nombre prou ampli d'exemples de les diferents modalitats oracionals. 
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Així, per estudiar els fenòmens relacionats amb la durada dels segments vocàlics i 

consonàntics, en el disseny del corpus s’ha tingut en compte l’estructura sil·làbica, la 

posició del segment respecte la pausa, el tipus de segment (vocàlic o consonàntic), el 

context següent (punt d’articulació, mode d’articulació i sonoritat) i el context 

precedent (punt d’articulació, mode d’articulació i sonoritat). La figura 11 resumeix 

aquests factors. 

 

 

Estructura de la síl·laba: 

 

 Rima: 

a) Posició prepausal i no prepausal 

b) Tipus de vocal 

c) Context següent a la vocal: 

punt d'articulació de la consonant 

mode d'articulació de la consonant 

sonoritat de la consonant 

d) Nombre d'elements que constitueixen la rima (d'1 a 4) 

e) Combinacions consonàntiques a l'interior de la rima 

 

 Obertura: 

a) Tipus de vocal de la rima 

b) Tipus de consonant que precedeix a la vocal 

c) Context precedent a la consonant (síl·laba anterior): 

punt d'articulació 

mode d'articulació 

vocal (aquesta és la vocal a partir de la qual es pot estudiar la rima d'un 

element) 

 

 

Figura 11. Factors que afecten la durada segmental considerats en el disseny del corpus prosòdic del CREL. 

 

Per dissenyar el model de pauses (Jiménez i Garrido 2000), en el corpus s’ha previst 

l’existència d’un nombre mínim de casos en que apareguin els signes de puntuació més 

usuals i alguns dels límits sintàctics que, segons la bibliografia, acostumen a estar 

associats a una pausa: entre una oració principal i la seva subordinada, entre dues 

oracions coordinades, entre els elements d’una enumeració, abans i després d’un 

element intercalat (aposicions, incisos, vocatius i elements parentètics), i entre 

subjecte i predicat (Recasens 1977; Gutiérrez 1983; Garrido 1992; Prieto en premsa). 

Els elements considerats es resumeixen a la figura 12. 
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Signes de puntuació: 

 

a) Coma 

b) Punt 

c) Punt i coma 

d) Dos punts 

e) Punts suspensius 

f) Guió 

g) Parèntesis 

h) Interrogació 

i) Admiració 

 

Límits sintàctics: 

 

a) Entre dues oracions coordinades 

copulatives 

disjuntives 

distributives 

adversatives 

b) Entre una oració principal i la seva subordinada 

substantives 

adjectives 

explicatives 

especificatives 

adverbials 

locatives 

temporals 

modals 

comparatives 

consecutives 

finals 

causals 

condicionals 

concessives 

c) Entre els elements d’una enumeració 

d) Abans i després d’un element intercalat (aposicions, incisos, vocatius i elements 

parentètics) 

e) Entre subjecte i predicat 

 

 

Figura 12. Elements considerats per al disseny del model de pauses en el corpus prosòdic del CREL. 
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Finalment, pel que fa a l’entonació s’ha tingut en compte la unitat d’anàlisi (paràgraf, 

oració, grup d’entonació i grup accentual), la durada de la unitat (en nombre d’unitats 

menors), la posició de la unitat (inicial, interior, final), la complexitat i l’estructura 

sintàctica, i la modalitat oracional, tal com es presenten a la figura 13.  

 

 

Paràgraf: 

a) Nombre d'oracions per paràgraf 

 

Oració: 

a) Posició de l'oració dins el paràgraf  

b) Complexitat sintàctica de l’oració 

c) Modalitat oracional 

d) Nombre de grups d'entonació per oració 

Grup d’entonació:  

a) Posició del grup d'entonació dins l'oració 

b) Límit sintàctic anterior i posterior al grup d'entonació 

c) Nombre de grups accentuals per grup d'entonació 

 

Grup accentual: 

a) Posició del grup accentual dins el grup d'entonació 

b) Nombre de síl·labes per grup accentual 

 

Figura 13. Factors relacionats amb l’entonació considerats en el disseny del corpus prosòdic del CREL. 

 

3.2. Els locutors 

 

A l'hora d'escollir els locutors per a l’enregistrament del corpus s'ha tingut en compte 

alguns factors que poden causar variacions en la matèria fònica: 

 

a) Factors lingüístics: 

 

Llengua materna i varietat dialectal: els dos locutors seleccionats tenen el català 

com a llengua materna i la seva varietat dialectal és el català central (Vallès 

Occidental). 

b) Factors sociolingüístics: 

 

Edat: l’edat dels locutors se situa entre els 35 i els 44 anys. 
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Sexe: per tal de no obtenir diferències freqüencials degudes al sexe dels locutors, 

s’ha optat per escollir dos locutors de sexe masculí. 

Nivell cultural: ambdós locutors han cursat estudis universitaris i són llicenciats en 

Filologia. 

 

c) Factors extralingüístics: 

 

Velocitat d'articulació: els locutors varen realitzar la lectura del corpus a una 

velocitat d’articulació —mesurada sense tenir en compte la durada de les pauses— 

que oscil·la entre 5,75 i 6,05 síl·labes per segon i a una velocitat d’elocució —

calculada considerant la durada de les pauses— que oscil·la entre 4,53 i 4,66 

síl·labes per segon (Castells 2001).  

 

Les característiques dels dos locutors són, doncs, les següents: 

 

1) JT, de llengua materna catalana i pertanyent a la zona dialectal del català central, 

de 44 anys d'edat, sexe masculí i llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

 

2) PC, de llengua materna catalana i pertanyent a la zona dialectal del català central, 

de 35 anys d'edat, sexe masculí i llicenciat en Filologia Romànica per la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

 

3.3. Gravació 

 

La gravació del corpus s'ha realitzat a la cambra anecoica del Laboratori de Fonètica de 

la UAB, amb una gravadora de cinta àudio digital (DAT) SONY TCD-D7, i un micròfon 

SENNHEISSER direccional. 

 

Abans de començar la gravació, els locutors han fet una lectura prèvia dels textos que 

constitueixen el corpus per tal de familiaritzar-s'hi i estar el més relaxats possible, ja 

que l'estat emocional del parlant pot incidir directament sobre la velocitat d'elocució i 

sobre els valors de la freqüència del fonamental. 
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Així mateix s'ha tingut cura que la distància entre el locutor i el micròfon fos la mateixa 

durant tota la gravació (aproximadament uns 15 cm). 

 

Durant la gravació, s'ha procurat que la lectura de cada text es fes sense 

interrupcions, però en aquells casos en què no ha estat possible (bé per errors de 

lectura, bé per causes tècniques) s'ha repetit la lectura del paràgraf sencer. 

 

Finalment, cal afegir que s’ha indicat als locutors que realitzessin una lectura pausada 

dels textos utilitzant els signes de puntuació com a indicadors per inserir les pauses. 

 

3.4. Material d’anàlisi 

 

El material d’anàlisi que s’ha seleccionat del corpus prosòdic per a la realització 

d’aquest treball consta dels 3 primers textos del corpus i d’una selecció d’oracions de 

modalitat oracional enunciativa de més d’un grup d’entonació que ens han permès 

obtenir els límits sintàctics que normalment introdueixen pausa (vegeu l’apartat 3.1). 

 

Sempre que ha estat possible, s’ha seleccionat el mateix material d’anàlisi per ambdós 

locutors; malgrat tot, cal tenir en compte que la inserció d’algunes pauses 

(especialment les que no estan marcades ortogràficament) és optativa i, per tant, el 

material d’anàlisi no sempre coincideix exactament en un cas i altre, ja que no s’ha 

seleccionat en funció del text, sinó de les variables considerades en l’estudi.  

 

A continuació es descriuen les característiques del material analitzat per a cada un dels 

dos locutors (vegeu els annexos 1 i 2). 

 

a) El nombre de síl·labes del GAE 

 

Tal com es resumeix a la taula 4, dels 3.506 GAE analitzats en els dos locutors, n’hi ha 

851 d’una síl·laba, 1.122 de dues síl·labes, 670 de tres síl·labes, 452 de quatre 

síl·labes, 229 de cinc síl·labes, 114 de sis síl·labes, 48 de set síl·labes, 16 de vuit 

síl·labes, 3 de nou síl·labes i 1 de deu síl·labes. 
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Locutor 
 

JT PC 
Total 

Casos 438 413 851 
1 

% 24,6% 24,0% 24,3% 

Casos 571 551 1.122 
2 

% 32,0% 32,0% 32,0% 

Casos 331 339 670 
3 

% 18,6% 19,7% 19,1% 

Casos 228 224 452 
4 

% 12,8% 13,0% 12,9% 

Casos 118 111 229 
5 

% 6,6% 6,4% 6,5% 

Casos 59 55 114 
6 

% 3,3% 3,2% 3,3% 

Casos 27 21 48 
7 

% 1,5% 1,2% 1,4% 

Casos 9 7 16 
8 

% 0,5% 0,4% 0,5% 

Casos 2 1 3 
9 

% 0,1% 0,1% 0,1% 

Casos  1 1 

Nombre de 

síl·labes per 

GAE 

10 
%  0,1% 0,0% 

Casos 1.783 1.723 3.506 
Total  

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 4. Nombre de GAE que s’han analitzat per a cada locutor segons la llargària en nombre de síl·labes. 

 

b) La posició del GAE en el GE 

 

Com es pot veure a la taula 5, dels 3.506 GAE analitzats en els dos locutors, 931 estan 

en posició inicial de GE, 1.496 estan en posició interior, 930 estan en posició final i 149 

estan en la posició que anomenen inicial-final, corresponent als GAE que coincideixen 

amb el GE. 
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Locutor 
 

JT PC 
Total 

Casos 478 453 931 
Inicial 

% 26,8% 26,3% 26,6% 

Casos 478 452 930 
Final 

% 26,8% 26,2% 26,5% 

Casos 755 741 1.496 
Interior 

% 42,3% 43,0% 42,7% 

Casos 72 77 149 

Posició del 

GAE en el GE

Inicial-final 
% 4,0% 4,5% 4,2% 

 Casos 1.783 1.723 3.506 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 5. Nombre de GAE que s’han analitzat per a cada posició a l’interior del GE i locutor. 

 

c) El límit sintàctic anterior i/o posterior a la pausa 

 

Com es pot observar a la taula 6, el material analitzat en els dos locutors consta d’un 

total de 630 GAE, dels quals 289 corresponen al final d’una oració, 52 al límit entre 

subjecte i predicat, 48 al límit entre els elements d’una enumeració, 35 al límit anterior 

i posterior a un element intercalat, 47 al límit entre dues oracions coordinades, 51 al 

límit entre una oració principal i una oració subordinada adjectiva, 18 al límit entre una 

oració principal i una oració subordinada substantiva i 90 corresponen al límit entre 

una oració principal i una oració subordinada adverbial. 
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Locutor 
 

JT PC 
Total 

Casos 44,2% 47,6% 45,9% 
Final d’oració 

% 141 148 289 

Casos 9,1% 7,4% 8,2% 
Subjecte-predicat 

% 29 23 52 

Casos 7,5% 7,7% 7,6% Element d’una 

enumeració % 24 24 48 

Casos 5,3% 5,8% 5,5% 
Element parentètic

% 17 18 35 

Casos 8,2% 6,7% 7,5% 
Coordinada 

% 26 21 47 

Casos 7,8% 8,4% 8,1% Subordinada 

adjectiva % 25 26 51 

Casos 2,8% 2,9% 2,9% Subordinada 

substantiva % 9 9 18 

Casos 15,1% 13,5% 14,3% 

Límit sintàctic 

Subordinada 

adverbial % 48 42 90 

Casos 100,0% 100,0% 100,0% 
Total  

% 319 311 630 

 

Taula 6. Nombre de GAE en posició final de GE que s’han analitzat per a cada límit sintàctic i locutor. 

 

3.5. Anàlisi acústica 

 

L’anàlisi acústica dels enunciats s’ha realitzat mitjançant el programa MES (Motif 

Environement for Speech) d’edició i processament del senyal de la parla desenvolupat 

al Laboratoire Parole et Language de la Université de Provence. 
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Aquest programa ens ha permès realitzar les tasques que es descriuen en els següents 

apartats (Riera 2001). 

 

3.5.1. Visualització del senyal de la parla i segmentació els grups 

d’entonació (GE) 

 

Els textos del corpus prosòdic gravats i digitalitzats (Riera 1998) han estat introduïts 

en el programa MES amb la finalitat de segmentar els grups d’entonació destinats a 

l’anàlisi dels moviments d’F0 en el nivell del grup accentual. En total s’han segmentat 

1.079 GE (550 pel locutor JT i 529 pel locutor PC). 

 

Per a la segmentació dels grups d’entonació s’han utilitzat dos tipus de marca: PAUSA i 

INFLEXIÓ. La marca d’INFLEXIÓ s’ha emprat per marcar aquells casos en què el límit 

de grup d’entonació no coincideix amb la realització d'una pausa, sinó que presenta 

una inflexió del fonamental. En els casos en què la inflexió del fonamental coincideix 

amb una pausa s’ha utilitzat la marca de PAUSA8. 

 

Els criteris de col·locació de les marques de PAUSA i d’INFLEXIÓ depenen del tipus de 

segment que apareix a continuació, però com a criteri general, la marca es col·loca al 

punt d’inici de l’energia corresponent al primer segment de cada grup d’entonació 

(vegeu Machuca, Riera i Ríos 1999). 

 

                                          
8 Entenem per pausa tota interrupció en la cadena fònica que no sigui causada per la realització d’un 

segment oclusiu. Per tal de determinar la durada d’una consonant oclusiva per a cada locutor s’han mesurat 

90 casos d’oclusives [p, t, k] en posició intervocàlica i en síl·laba tònica. Les dades obtingudes mostren que 

la durada mitja d’una oclusiva en aquesta posició és de 95 ms. en el cas de [t], 86 ms. en el cas de [p] i 82 

ms. en el cas de [k], pel que fa al locutor PC i 107 ms. en el cas de [t], 96 ms. en el cas de [p] i 84 ms. en 

el cas de [k] pel que fa al locutor JT. 
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3.5.2. Anotació de les marques de límit de síl·laba, de límit de 

grup accentual i de límit de grup d’entonació 

 

Un cop feta la segmentació dels grups d’entonació destinats a l’anàlisi s’ha realitzat 

una anotació dels límits sil·làbics (representats mitjançant el símbol $ a l’inici de cada 

síl·laba fonètica), dels límits de grup accentual (representats mitjançant el símbol $$ a 

l’inici de cada grup accentual) i dels límits de grup d’entonació (representats 

mitjançant el símbol | al final de cada grup d’entonació) seguint les pautes que es 

donen a Machuca, Riera i Ríos (1999) per a la segmentació al·lofònica dels enunciats i 

que es resumeixen a la figura 14. 

 

 

Marca al final del grup d’entonació: 

 

 Quan el grup d’entonació s’acaba amb una vocal, una semiconsonant, una aproximant, una 

bategant, una vibrant, una lateral o una nasal, la marca es col·loca al final de la sonoritat. 

 Quan el grup d’entonació s’acaba amb una oclusiva, la marca es col·loca després de la fase 

d’oclusió, si n’hi ha; en cas contrari la marca es col·loca a uns 80 o 90 ms. de l’últim segment 

abans de l’oclusiva. 

 Quan el grup d’entonació s’acaba amb una fricativa sorda o una africada sorda, la marca es 

col·loca al final de la fricció. 

 

Marca a l’inici del grup d’entonació: 

 

 Quan el grup d’entonació s’inicia amb una vocal, una semiconsonant, una oclusiva sonora, una 

vibrant, una lateral o una nasal, la marca es col·loca al punt d’inici de la sonoritat. 

 Quan el grup d’entonació s’inicia amb una oclusiva sorda o una africada sorda, la marca es 

col·loca una mica abans de l’inici de l’oclusió (aproximadament entre 80 i 90 ms). 

 Quan el grup d’entonació s’inicia amb una fricativa sorda o una fricativa sonora, la marca es 

col·loca al punt d’inici de la fricció. 

 

Marca de límit sil·làbic: 

 

 Com a criteri general, la marca es col·loca al límit entre un segment i l’altre. En els casos en 

què és difícil determinar on és el límit entre segments, la marca es col·loca al mig de la 

transició d’un segment cap a l’altre. 

 

 

Figura 14. Resum dels criteris de segmentació descrits a Machuca, Riera i Ríos (1999). 
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Així mateix, la segmentació dels límits sil·làbics, dels límits de grup accentual i dels 

límits de grup d’entonació s’ha realitzat a partir de l’oscil·lograma i l’espectrograma 

corresponent al senyal (figura 15). 

 

 
 

Figura 15. Oscil·lograma, espectrograma i segmentació en síl·labes, grups accentuals i grups d’entonació 

corresponents a l’enunciat “diuen que és per unificar preus”. 
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3.5.3. Càlcul de les corbes d’F0 

 

L’extracció de les corbes d’F0 s’ha realitzat mitjançant la comanda detecte_f0_vote, 

que combina els resultats de tres mètodes diferents d’extracció d’F0:  

 

• detecte_f0_peigne: detecció de la corba d’F0 utilitzant un mètode espectral 

anomenat comb (figura 16). 

 

 
 

Figura 16. Oscil·lograma i extracció de la corba d’F0 corresponents a l’enunciat “diuen que és per unificar 

preus” mitjançant el mètode espectral detecte_f0_peigne. 
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• detecte_f0_autoc: detecció de la corba d’F0 utilitzant un mètode 

d’autocorrelació (figura 17). 

 

 
 

Figura 17. Oscil·lograma i extracció de la corba d’F0 corresponents a l’enunciat “diuen que és per unificar 

preus” mitjançant el mètode d’autocorrelació detecte_f0_autoc. 
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• detecte_f0_amdf: detecció de la corba d’F0 utilitzant un mètode temporal 

anomenat AMDF (Average Magnitude Difference Function) (figura 18). 

 

 
 

Figura 18. Oscil·lograma i extracció de la corba d’F0 corresponents a l’enunciat “diuen que és per unificar 

preus” mitjançant el mètode temporal detecte_f0_amdf. 
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Un cop feta l’extracció d’F0 mitjançant els tres mètodes, el valor d’F0 que es selecciona 

és aquell que s’obté en almenys 2 dels 3 mètodes utilitzats (figura 19). 

 

 
 

Figura 19. Oscil·lograma i extracció de la corba d’F0 corresponents a l’enunciat “diuen que és per unificar 

preus” mitjançant el mètode detecte_f0_vote. 

 

3.5.4. Estilització de les corbes d’F0 mitjançant l’algoritme 

MOMEL 

 

Un cop extreta la corba d’F0 mitjançant el mètode detecte_f0_vote, s’ha utilitzat, com 

es pot observar a la figura 20, l’algoritme MOMEL (Hirst i Espesser 1993; Campione et 

al. 1997, 2000; Hirst, Di Cristo i Espesser 2000) per tal d’obtenir una estilització 

automàtica de la corba melòdica (vegeu l’apartat 1.2.2 d’aquest treball per a una 

descripció detallada de l’algoritme MOMEL). 
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Figura 20. Oscil·lograma i corba d’F0 estilitzada de l’enunciat “diuen que és per unificar preus” mitjançant 

l’algoritme MOMEL. 

 

3.5.5. Validació perceptiva de les corbes melòdiques estilitzades 

i modificació de l’estilització automàtica en els casos en què és 

necessari 

 

A l’hora de validar perceptivament les corbes estilitzades s’ha fet una comparació entre 

la síntesi dels enunciats amb la corba melòdica original (extreta mitjançant el mètode 

detecte_f0_vote) i la síntesi amb la versió estilitzada automàticament mitjançant 

MOMEL. En aquells casos en què s’han observat diferències perceptives entre una i 

altra versió, la corba melòdica estilitzada s’ha modificat mitjançant l’adjunció, 

l’eliminació i/o la modificació dels punts d’inflexió de la corba estilitzada fins a obtenir 
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un resultat perceptiu el més proper possible a l’aconseguit amb la síntesi realitzada 

partint de la corba melòdica original (figura 21).  

 

 
 

Figura 21. Oscil·lograma, corba d’F0 estilitzada mitjançant l’algoritme MOMEL i corba estilitzada corregida 

de l’enunciat “diuen que és per unificar preus”. 

 

3.5.6. Càlcul i edició de la codificació simbòlica automàtica 

mitjançant INTSINT 

 

Un cop feta i validada l’estilització de les corbes melòdiques, s’ha realitzat una 

codificació automàtica de la corba melòdica mitjançant el sistema de transcripció 

INTSINT (vegeu l’apartat 1.2.3). A la figura 22 es pot observar una corba melòdica 

codificada automàticament. 
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Figura 22. Oscil·lograma, corba d’F0 estilitzada i corregida, i transcripció en INTSINT de l’enunciat “diuen 

que és per unificar preus”. 

 

3.6. Anàlisi estadística  

 

El procediment descrit en els apartats anteriors ens ha permès d’obtenir els valors 

freqüencials dels punts d’inflexió de les corbes melòdiques validades perceptivament i 

la transcripció mitjançant el sistema INTSINT d’un total de 3.506 grups accentuals 

corresponents als dos locutors seleccionats per a l’enregistrament del corpus prosòdic 

del CREL.  

 

Aquest material, organitzat en funció dels factors que s’han descrit anteriorment —

nombre de síl·labes del grup accentual, posició del grup accentual en el grup 

d’entonació i tipus de límit sintàctic anterior i/o posterior a la pausa—, ha estat tractat 
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mitjançant el programa d’anàlisi estadística SPSS (versió 10.0.6) amb els resultats que 

es presenten a l’apartat 4. 

 

El tractament s’ha basat en el càlcul de les freqüències d’aparició, tant absolutes com 

relatives, representades en taules de contingència i la significació estadística dels 

resultats s’ha determinat a partir d’aquestes proves no paramètriques. Com és habitual 

en els treballs en lingüística i en ciències socials (Butler 1985: 71), el nivell de 

significació s’ha fixat en p≤0.05 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTOL 4 
 



 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓ I DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

 

En aquest capítol es presenten els resultats obtinguts en l’anàlisi de les dades 

organitzats en dos apartats. A l’apartat 4.1 s’analitza la relació que s’estableix entre 

els pics d’F0 i el grup accentual amb el nucli a l’esquerra (GAE), mentre que a l’apartat 

4.2 es descriuen les realitzacions tonals més freqüents corresponents al GAE. 

 

4.1. Els pics d’F0 en relació al GAE 

 

En aquest apartat s’analitza la relació entre els pics d’F0 i el GAE, considerant el 

nombre de pics d’F0 que apareixen a l’interior del GAE (apartat 4.1.1), la posició en 

què es troben els pics en aquesta unitat (apartat 4.1.2) i la posició en què s’inicia la 

pujada corresponent al pic d’F0 en relació a la síl·laba tònica (apartat 4.1.3). Al final de 

cadascun dels tres subapartats es comenten i discuteixen els resultats obtinguts. 

 

Seguint el procediment experimental exposat anteriorment, l’anàlisi es porta a terme 

en aquest cas a partir dels punts d’inflexió detectats automàticament en la corba 

melòdica estilitzada i corregits, quan ha estat necessari, en funció de l’avaluació 

perceptiva (vegeu l’apartat 3.5.5). Es consideren pics d’F0 aquells punts d’inflexió de la 

corba estilitzada que han estat etiquetats mitjançant INTSINT amb un to T (Top), un to 

H (Higher) o també un to U (Upstepped) que tot i no arribar a ser un màxim local 

tingui un punt freqüencial anterior i posterior més baix. 
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4.1.1. Nombre de pics d’F0 per GAE 

 

Pel que fa al nombre de pics d’F0 per GAE, s’han observat casos en què no apareix cap 

pic d’F0 a la corba melòdica del GAE (figura 23), casos en què la corba melòdica del 

GAE consta d’un pic d’F0 (figura 24), i casos en què la corba melòdica del GAE consta 

de dos pics d’F0 (figura 25). 

 

 

 

Figura 23. Oscil·lograma i corba melòdica corresponents al GE “l’entrada a la fira del llibre de Frankfurt” 

produït pel locutor PC. El GAE “llibre de” realitzat sense cap pic d’F0 apareix entre claudàtors. 
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Figura 24. Oscil·lograma i corba melòdica corresponents al GE “tenia en comú amb aquests artistes” produït 

pel locutor JT. El GAE “tenia en co-” realitzat amb un pic d’F0 apareix entre claudàtors. 
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Figura 25. Oscil·lograma i corba melòdica corresponents al GE “sentiran en el silenci” produït pel locutor JT. 

El GAE “sentiran en el si-” realitzat amb un pic d’F0 apareix entre claudàtors. 

 

Com es pot observar a la taula 7, s’han tingut en compte un total de 3.506 GAE 

corresponents a enunciats de modalitat oracional enunciativa (1.783 GAE realitzats pel 

locutor JT i 1.723 GAE realitzats pel locutor PC). D’aquests 3.506 GAE, un 39,1% 

(42,3% en el cas del locutor JT i 35,8% en el cas del locutor PC) no presenta cap pic 

d’F0, un 57,2% presenta un pic d’F0 (53,4% en el cas del locutor JT i 61,1% en el cas 

del locutor PC), i un 3,7% presenta 2 pics d’F0 (4,4% en el cas del locutor JT i 3,1% 

en el cas del locutor PC). 

 

Així doncs, observant les dades d’una manera global, es pot veure que la realització 

més freqüent és la del GAE amb 1 pic d’F0, seguida per la realització del GAE sense 

cap pic d’F0 i per la realització del GAE amb 2 pics d’F0. 
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Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 754 951 78 1.783 
JT 

%  42,3% 53,4% 4,4% 100,0% 

Casos 616 1.053 54 1.723 
Locutor 

PC 
%  35,8% 61,1% 3,1% 100,0% 

 Casos 1.370 2.004 132 3.506 
Total 

 %  39,1% 57,2% 3,7% 100,0% 

 

Taula 7. Percentatge i nombre de GAE realitzats amb 0, 1 i 2 pics d’F0 per a cada locutor. 

 

A continuació s’estudia la possibilitat d’una relació entre el nombre de pics d’F0 i el 

nombre de síl·labes del GAE tenint en compte la posició del GAE a l’interior del grup 

d’entonació (GE). 

 

Les dades que es mostren a les figures 26 (locutor JT) i 27 (locutor PC) i a les taules 8 

(locutor JT) i 9 (locutor PC) corresponen al nombre de pics d’F0 realitzats per GAE en 

funció de la posició que aquest ocupi en el GE: inicial, final, interior o inicial-final 

(vegeu l’apartat 3.4). 
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Posició Inicial (478 GAE) 

4.8%

60.7%

34.5%

2 pics

1 pic

0 pics

 

 

Posició Final (478 GAE) 

5.4%

51.0%

43.5%

2 pics

1 pic

0 pics

 

 

Posició Interior (755 GAE) 

2.0%

47.5% 50.5%

2 pics

1 pic 0 pics

 

 

Posició Inicial-Final (72 GAE) 

 

19.4%

80.6%

2 pics

1 pic

 
 

Figura 26. Percentatge de GAE realitzats amb 0, 1 i 2 pics d’F0 pel locutor JT segons la posició del GAE en 

el GE. 
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Posició Inicial (453 GAE) 

4.0%

65.6%

30.5%

2 pics

1 pic

0 pics

 

 

Posició Final (452 GAE) 

1.8%

68.6%

29.6%

2 pics

1 pic

0 pics

 

 

Posició Interior (741 GAE) 

2.4%

51.1%

46.4%

2 pics

1 pic

0 pics

 

 

Posició Inicial-Final (77 GAE) 

13.0%

87.0%

2 pics

1 pic

 
 

Figura 27. Percentatge de GAE realitzats amb 0, 1 i 2 pics d’F0 pel locutor PC segons la posició del GAE en 

el GE. 

 

Com es pot observar a les figures 26 (locutor JT) i 27 (locutor PC) que corresponen a 

les dades presentades a les taules 8 (locutor JT) i 9 (locutor PC), la distribució de GAE 

realitzats amb 0, 1 i 2 pics d’F0 segons la posició que ocupa en el GE és similar per a 

ambdós locutors. 
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Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 165 290 23 478 
Inicial 

% 34,5% 60,7% 4,8% 100,0% 

Casos 208 244 26 478 
Final 

% 43,5% 51,0% 5,4% 100,0% 

Casos 382 359 15 755 
Interior 

% 50,5% 47,5% 2,0% 100,0% 

Casos  58 14 72 

Posició del 

GAE en el 

GE 

Inicial-

final %  80,6% 19,4% 100,0% 

 Casos 754 951 78 1.783 
Total 

 % 42,3% 53,3% 4,4% 100,0% 

 

Taula 8. Percentatge i nombre de GAE realitzats amb 0, 1 i 2 pics d’F0 pel locutor JT segons la posició del 

GAE en el GE. 

 

Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 138 297 18 453 
Inicial 

% 30,5% 65,6% 4,0% 100,0% 

Casos 134 311 7 452 
Final 

% 29,6% 68,5% 1,5% 100,0% 

Casos 344 379 18 741 
Interior 

% 46,4% 51,1% 2,4% 100,0% 

Casos  67 10 77 

Posició del 

GAE en el 

GE 

Inicial-

final %  87,0% 13,0% 100,0% 

Casos 616 1.053 54 1.723 
Total  

% 35,8% 61,1% 3,1% 100,0% 

 

Taula 9. Percentatge i nombre de GAE realitzats amb 0, 1 i 2 pics d’F0 pel locutor PC segons la posició del 

GAE en el GE. 

 

Pel que fa als GAE en posició inicial de GE, la realització més freqüent és la d’1 pic d’F0 

(60,7%, locutor JT i 65,6%, locutor PC), seguida per la de 0 pics d’F0 (34,5%, locutor 
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JT i 30,5%, locutor PC) i, en un percentatge molt més baix, per la de 2 pics d’F0 

(4,8%, locutor JT i 4,0%, locutor PC).  

Les mateixes tendències s’observen quan el GAE es troba en posició final de GE, en 

què la realització més freqüent és la que presenta 1 pic d’F0 (51%, locutor JT i 68,6%, 

locutor PC), seguida per la de 0 pics d’F0 (43,5%, locutor JT i 29,6%, locutor PC) i per 

la de 2 pics d’F0 (5,4%, locutor JT i 1,8%, locutor PC).  

 

En posició interior de GE, la realització més freqüent és la de 0 pics per al locutor JT 

(50,5%) i la d’1 pic per al locutor PC (51,1%), seguida per la realització d’1 pic en el 

cas del locutor JT (47,5%) i la de 0 pics en el cas del locutor PC (46,4%). Com en els 

casos anteriors, la realització del GAE amb 2 pics d’F0 és molt infreqüent en ambdós 

locutors (2%, locutor JT i 2,4%, locutor PC,). 

 

Finalment, quan el GAE coincideix amb el GE (GAE en posició inicial-final), no s’ha 

trobat cap cas en què el GAE no presenti cap pic d’F0; la realització més freqüent és la 

d’1 pic d’F0 (80,6%, locutor JT i 87%, locutor PC), seguida per la realització del GAE 

amb 2 pics d’F0 (19,4%, locutor JT i 13%, locutor PC). 

 

Els resultats obtinguts d’una anàlisi no paramètrica de les dades per a cada locutor, 

prenent com a variable dependent el nombre de pics d’F0 i com a variable independent 

la posició del GAE, indiquen que existeix una influència significativa de la posició del 

GAE en el GE sobre el nombre de pics d’F0 (locutor JT, p= 0,000; locutor PC, p= 

0,000). 

 

A continuació, s’intentarà establir si existeix una relació entre el nombre de pics d’F0 i 

el nombre de síl·labes del GAE tenint en compte la posició que ocupa el GAE en el GE. 

 

4.1.1.1. Posició inicial de GE 

 

Les dades que es presenten a les taules 10 (locutor JT) i 11 (locutor PC) mostren el 

percentatge i el nombre de realitzacions del GAE amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició 

inicial de GE, tenint en compte el nombre de síl·labes del GAE. 
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Nombre de pics d’F0 
 

0 pics  1 pic 2 pics 
Total 

Casos 53 4  57 
1 

% 93,0% 7,0%  100,0% 

Casos 60 22  82 
2 

% 73,2% 26,8%  100,0% 

Casos 33 70  103 
3 

% 32,0% 68,0%  100,0% 

Casos 13 85 2 100 
4 

% 13,0% 85,0% 2,0% 100,0% 

Casos 5 53 9 67 
5 

% 7,5% 79,1% 13,4% 100,0% 

Casos 1 32 4 37 
6 

% 2,7% 86,5% 10,8% 100,0% 

Casos  18 3 21 
7 

%  85,7% 14,3% 100,0% 

Casos  5 4 9 
8 

%  55,6% 44,4% 100,0% 

Casos  1 1 2 

Nombre de

síl·labes 

per GAE 

9 
%  50,0% 50,0% 100,0% 

Casos 165 290 23 478 
Total  

% 34,5% 60,7% 4,8% 100,0% 

 

Taula 10. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició inicial de 

GE d’oració enunciativa segons el nombre de síl·labes. 
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Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 39 7  46 
1 

% 84,8% 15,2%  100,0% 

Casos 55 31  86 
2 

% 64,0% 36,0%  100,0% 

Casos 26 82 2 110 
3 

% 23,6% 74,5% 1,8% 100,0% 

Casos 13 75 1 89 
4 

% 14,6% 84,3% 1,1% 100,0% 

Casos 5 54 2 61 
5 

% 8,2% 88,5% 3,3% 100,0% 

Casos  30 5 35 
6 

%  85,7% 14,3% 100,0% 

Casos  12 5 17 
7 

%  70,6% 29,4% 100,0% 

Casos  5 2 7 
8 

%  71,4% 28,6% 100,0% 

Casos   1 1 
9 

%   100,0% 100,0% 

Casos  1  1 

Nombre de

síl·labes 

per GAE 

10 
%  100,0%  100,0% 

 Casos 138 297 18 453 
Total 

 % 30,5% 65,6% 4,0% 100,0% 

 

Taula 11. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició inicial de 

GE d’oració enunciativa segons el nombre de síl·labes. 

 

Com es pot observar, el percentatge global de realitzacions del GAE amb 1 pic d’F0 

(60,7%, locutor JT i 65,6%, locutor PC) és superior al percentatge global de 

realitzacions sense pic d’F0 (34,5%, locutor JT i 30,5%, locutor PC) i amb 2 pics d’F0 

(4,8%, locutor JT i 4%, locutor PC). 
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El percentatge de GAE que no presenten pics d’F0 supera el 50% dels casos, tant per a 

un locutor com per a l’altre, quan el GAE consta d’1 síl·laba (93%, locutor JT i 84,8%, 

locutor PC) o 2 síl·labes (73,2%, locutor JT i 64%, locutor PC). 

 

En canvi, quan el GAE té entre 3 i 8 síl·labes, el percentatge de realitzacions del GAE 

amb 1 pic d’F0 supera el 50% dels casos, també per a tots dos locutors (3 síl·labes: 

68%, locutor JT i 74,5%, locutor PC; 4 síl·labes: 85%, locutor JT i 84,3%, locutor PC; 

5 síl·labes: 79,1%, locutor JT i 85,7%, locutor PC; 6 síl·labes: 86,5%, locutor JT i 

85,7%, locutor PC; 7 síl·labes: 85,7%, locutor JT i 70,6%, locutor PC; 8 síl·labes: 

55,6%, locutor JT i 71,4%, locutor PC). 

 

Finalment, el percentatge de realitzacions del GAE amb 2 pics d’F0 és igual o superior 

al 50% dels casos, quan el GAE té 9 síl·labes (100%, locutor JT i 50%, locutor PC); cal 

dir, però, que en aquest cas el nombre de realitzacions analitzades és molt baix 

(locutor JT: 2 GAE, locutor PC: 1 GAE). 

 

Per tal d’establir si existeix una influència del nombre de síl·labes del GAE sobre el 

nombre de pics d’F0, s’ha realitzat una anàlisi no paramètrica de les dades prenent 

com a variable dependent el nombre de pics d’F0 i com a variable independent el 

nombre de síl·labes del GAE. El valor de significació obtingut per a ambdós locutors 

indica l’existència d’una influència significativa del nombre de síl·labes del GAE en 

posició inicial de GE sobre el nombre de pics d’F0 (locutor JT, p= 0,000; locutor PC, p= 

0,000). 

 

Per altra banda, a partir de les dades presentades a les taules 10 (locutor JT) i 11 

(locutor PC) i a la figura 28 es pot observar que el percentatge de GAE sense pics d’F0 

va disminuint a mesura que augmenta el nombre de síl·labes (1 síl·laba: 93%, locutor 

JT i 84,8% locutor PC; 2 síl·labes: 73,2%, locutor JT i 64%, locutor PC; 3 síl·labes: 

32%, locutor JT i 23,6%, locutor PC; 4 síl·labes: 13%, locutor JT i 14,6%, locutor PC; 

5 síl·labes: 7,5%, locutor JT i 8,2%, locutor PC; 6 síl·labes: 2,7%, locutor JT i 0%, 

locutor PC; més de 6 síl·labes: 0% per a ambdós locutors), i que el percentatge de 

GAE realitzats amb 2 pics d’F0 va augmentant a mesura que el nombre de síl·labes del 

GAE augmenta (1 i 2 síl·labes: 0% per a ambdós locutors; 3 síl·labes: 0%, locutor JT i 

1,8%, locutor PC; 4 síl·labes: 2% locutor JT i 1,1%, locutor PC; 5 síl·labes: 13,4%, 

locutor JT i 3,3%, locutor PC; 6 síl·labes: 10,8% locutor JT i 14,3%, locutor PC; 7 
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síl·labes: 14,3% locutor JT i 29,4%, locutor PC; 8 síl·labes: 44,4% locutor JT i 28,6%, 

locutor PC; 9 síl·labes: 50% locutor JT i 100%, locutor PC).  
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Figura 28. Distribució del nombre de pics d’F0 en funció del nombre de síl·labes del GAE en posició inicial de 

GE d’oració enunciativa. La figura a) correspon al locutor JT i la figura b) correspon al locutor PC. 

 

Un cop provada la influència del nombre de síl·labes del GAE sobre el nombre de pics 

d’F0, s’han realitzat unes anàlisis no paramètriques per tal d’establir si el nombre de 

pics d’F0 varia en funció de: 

 

a) el nombre de síl·labes del GAE posterior 

b) la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE posterior 

 

En aquestes anàlisis s’ha pres com a variable dependent el nombre de pics d’F0 i com 

a variable independent el nombre de síl·labes i la presència d’un pic d’F0 en el GAE 

posterior. Els resultats obtinguts mostren que, en posició inicial de GE, no existeix una 

influència estadísticament significativa del nombre de síl·labes del GAE posterior sobre 

el nombre de pics del GAE (locutor JT, p= 0,861 ; locutor PC, p= 0,744), però sí de la 

realització del GAE posterior amb o sense pic d’F0 sobre el nombre de pics del GAE 

(locutor JT, p= 0,000; locutor PC, p= 0,000). 

 

A continuació es presenten els percentatges i el nombre de realitzacions del GAE amb 

0, 1 i 2 pics d’F0 segons la presència o absència de pic d’F0 en el GAE posterior. 
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Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 21 185 11 217 
No 

% 9,7% 85,3% 5,1% 100,0% 

Casos 145 104 12 261 

Presència 

de pic d’F0

en el GAE 

posterior Sí 
% 55,6% 39,8% 4,6% 100,0% 

Casos 166 289 23 478 
Total  

% 34,7% 60,5% 4,8% 100,0% 

 

Taula 12. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició inicial de 

GE d’oració enunciativa segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE posterior. 

 

Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 27 144 7 178 
No 

% 15,2% 80,9% 3,9% 100,0% 

Casos 111 153 11 275 

Presència 

de pic d’F0

en el GAE 

posterior Sí 
% 40,4% 55,6% 4,0% 100,0% 

Casos 138 297 18 453 
Total  

% 30,5% 65,6% 4,0% 100,0% 

 

Taula 13. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició inicial de 

GE d’oració enunciativa segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE posterior. 

 

Com es pot observar a les taules 12 (locutor JT) i 13 (locutor PC), quan el GAE 

posterior es realitza sense cap pic d’F0 el percentatge de realitzacions del GAE amb 1 

pic d’F0 és molt superior al de la resta de realitzacions (locutor JT: 85,3%; locutor PC: 

80,9%). En canvi, quan el GAE posterior es realitza amb 1 o més pics d’F0, el 

percentatge de realitzacions del GAE amb 1 pic d’F0 és força més baix (locutor JT: 

39,8%; locutor PC: 55,6%). 
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4.1.1.2. Posició final de GE 

 

A les taules 14 i 15 es mostren les dades referents al percentatge i el nombre de 

realitzacions del GAE amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició final de GE, tenint en compte el 

nombre de síl·labes del GAE, que en aquest cas va d’1 a 3 síl·labes9, tant per a un 

locutor com per a l’altre. 

 

Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 124 118 2 244 
1 

% 50,8% 48,4% 0,8% 100,0% 

Casos 77 116 23 216 
2 

% 35,6% 53,7% 10,6% 100,0% 

Casos 7 11  18 

Nombre de

síl·labes 

per GAE 

3 
% 38,9% 61,1%  100,0% 

Casos 208 245 25 478 
Total  

% 43,5% 51,3% 5,2% 100,0% 

 

Taula 14. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició final de GE 

d’oració enunciativa segons el nombre de síl·labes. 

 

                                          
9 En posició final de GE els GAE només poden tenir 1, 2 o 3 síl·labes depenent de si l’últim mot del GE és 

agut, pla o esdrúixol. 
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Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 71 155 3 229 
1 

% 31,0% 67,7% 1,3% 100,0% 

Casos 61 145 4 210 
2 

% 29,0% 69,0% 1,9% 100,0% 

Casos 4 10  14 

Nombre de

síl·labes 

per GAE 

3 
% 28,6% 71,4%  100,0% 

Casos 136 310 7 453 
Total  

% 30,0% 68,4% 1,5% 100,0% 

 

Taula 15. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició final de GE 

d’oració enunciativa segons el nombre de síl·labes. 

 

Com es pot veure, el percentatge global de realitzacions del GAE en posició final de GE 

amb 1 pic d’F0 (51,3%, locutor JT i 68,4%, locutor PC) és superior al percentatge 

global de realitzacions sense pic d’F0 (43,5%, locutor JT i 30%, locutor PC) o amb 2 

pics d’F0 (5,2%, locutor JT i 1,5%, locutor PC). 

 

El percentatge de realitzacions del GAE sense cap pic d’F0 només és superior al 

percentatge de realitzacions dels GAE amb 1 pic d’F0 en el cas del locutor JT per als 

GAE que tenen 1 síl·laba (50,8% del casos). 

 

En la resta de casos, el percentatge de realitzacions del GAE amb 1 pic d’F0 (1 síl·laba: 

67,7 %, locutor PC; 2 síl·labes: 53,7% locutor JT i 69%, locutor PC; 3 síl·labes: 

61,1%, locutor JT i 71,4%, locutor PC) és superior al percentatge de realitzacions del 

GAE sense cap pic d’F0 (1 síl·laba: 31%, locutor PC; 2 síl·labes: 35,6% locutor JT i 

29%, locutor PC; 3 síl·labes: 38,9%, locutor JT i 28,6%, locutor PC) o amb 2 pics d’F0 

(1 síl·laba: 0,8%, locutor JT i 1,3% locutor PC; 2 síl·labes: 10,6% locutor JT i 1,9%, 

locutor PC; 3 síl·labes: 0% per a ambdós locutors). 

 

Els resultats obtinguts en les anàlisis no paramètriques, prenent el nombre de pics d’F0 

com a variable dependent i el nombre de síl·labes del GAE com a variable independent, 

indiquen que existeix una influència estadísticament significativa del nombre de 
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síl·labes del GAE en posició final de GE sobre el nombre de pics d’F0 en el cas del 

locutor JT (p= 0,000), però no en el cas del locutor PC (p=0,955). 

Per altra banda, a partir de les dades presentades a les taules anteriors i a la figura 29, 

es pot observar un cert augment del percentatge de realitzacions del GAE amb 1 pic 

d’F0 a mesura que va augmentant el nombre de síl·labes del GAE (1 síl·laba: 48,4%, 

locutor JT i 67,7%, locutor PC; 2 síl·labes: 53,7% locutor JT i 69%, locutor PC; 3 

síl·labes: 61,1%, locutor JT i 71,4%, locutor PC). 
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Figura 29. Distribució del nombre de pics d’F0 en funció del nombre de síl·labes del GAE en posició final de 

GE d’oració enunciativa. La figura a) correspon al locutor JT i la figura b) correspon al locutor PC. 

 

Un cop provada la influència del nombre de síl·labes del GAE sobre el nombre de pics 

d’F0, s’han realitzat unes anàlisis no paramètriques de les dades per tal d’establir una 

possible relació entre el nombre de pics d’F0 i: 

 

a) el nombre de síl·labes del GAE anterior 

b) la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE anterior 

 

En aquestes anàlisis s’ha considerat el nombre de pics d’F0 com a variable dependent i 

el nombre de síl·labes i la presència o absència del pic d’F0 del GAE anterior com a 

variable independent. Els resultats obtinguts indiquen que no es dóna una influència 

estadísticament significativa del nombre de síl·labes del GAE anterior sobre el nombre 

de pics d’F0 per a cap dels locutors (locutor JT, p= 0,871; locutor PC, p= 0,799). Pel 

que fa als resultats obtinguts tenint en compte la presència o absència de pics d’F0 en 



PRESENTACIÓ I DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

 

80

el GAE anterior en relació al nombre de pics d’F0, únicament es pot establir que 

existeix una influència estadísticament significativa en el cas del locutor JT (p= 0,006), 

però no en el cas del locutor PC (p= 0,252). 

 

A les taules 16 i 17 es presenten els percentatges i el nombre de realitzacions del GAE 

amb 0, 1 i 2 pics d’F0 segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE anterior. 

 

Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 74 102 18 194 
No 

% 38,1% 52,6% 9,3% 100,0% 

Casos 134 143 7 284 

Presència 

de pic d’F0

en el GAE 

anterior Sí 
% 47,2% 50,4% 2,5% 100,0% 

 Casos 208 245 25 478 
Total 

 % 43,5% 51,3% 5,2% 100,0% 

 

Taula 16. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició final de GE 

d’oració enunciativa segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE anterior. 

 

Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 52 123 5 180 
No 

%  28,9% 68,3% 2,8% 100,0% 

Casos 84 187 2 273 

Presència 

de pic d’F0

en el GAE 

anterior Sí 
%  30,8% 68,5% 0,7% 100,0% 

 Casos 136 310 7 453 
Total 

 %  30,0% 68,4% 1,5% 100,0% 

 

Taula 17. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició final de GE 

d’oració enunciativa segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE anterior. 

 

Com es pot comprovar, mentre que en el cas del locutor PC (taula 17) el percentatge 

de GAE realitzats sense cap pic d’F0 és pràcticament el mateix quan el GAE anterior 

consta d’un pic d’F0 (30,8%) que quan no consta de cap pic d’F0 (28,9%), en el cas 
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del locutor JT (taula 16) els percentatges varien més en funció de la realització del GAE 

anterior amb o sense pic d’F0 (absència de pic: 38,1%, presència de pic: 47,2%). 

 

4.1.1.3. Posició interior de GE 

 

A les taules 18 i 19 es recullen les dades corresponents al percentatge i el nombre de 

realitzacions del GAE amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició interior de GE, tenint en compte 

el nombre de síl·labes del GAE. 

 

Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 94 43  137 
1 

% 68,6% 31,4%  100,0% 

Casos 136 115 2 253 
2 

% 53,8% 45,5% 0,8% 100,0% 

Casos 95 93 2 190 
3 

% 50,0% 48,9% 1,1% 100,0% 

Casos 38 67 5 110 
4 

% 34,5% 60,9% 4,5% 100,0% 

Casos 13 28 2 43 
5 

% 30,2% 65,1% 4,7% 100,0% 

Casos 3 12 3 18 
6 

% 16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 

Casos 1 2 2 5 

Nombre de

síl·labes 

per GAE 

7 
% 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

Casos 380 360 16 756 
Total  

% 50,3% 47,6% 2,1% 100,0% 

 

Taula 18. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició interior de 

GE d’oració enunciativa segons el nombre de síl·labes. 
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Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 90 46  136 
1 

% 66,2% 33,8%  100,0% 

Casos 125 107 2 234 
2 

% 53,4% 45,7% 0,9% 100,0% 

Casos 79 113 1 193 
3 

% 40,9% 58,5% 0,5% 100,0% 

Casos 40 70 6 116 
4 

% 34,5% 60,3% 5,2% 100,0% 

Casos 5 33 6 44 
5 

% 11,4% 75,0% 13,6% 100,0% 

Casos 4 7 3 14 
6 

% 28,6% 50,0% 21,4% 100,0% 

Casos  4  4 

Nombre de

síl·labes 

per GAE 

7 
%  100,0%  100,0% 

Casos 343 380 18 741 
Total  

% 46,3% 51,3% 2,4% 100,0% 

 

Taula 19. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició interior de 

GE d’oració enunciativa segons el nombre de síl·labes. 

 

El percentatge global de realitzacions del GAE sense cap pic d’F0 (50,3%, locutor JT i 

46,3%, locutor PC) és similar al percentatge global de realitzacions amb 1 pic d’F0 

(47,6%, locutor JT i 51,3%, locutor PC), per a ambdós locutors. El percentatge global 

de realitzacions del GAE amb 2 pics d’F0 (2,1%, locutor JT i 2,4%, locutor PC), en 

canvi, és força baix per a ambdós locutors. 

 

Igual com passava en posició inicial de GE, el percentatge de realitzacions del GAE en 

posició interior de GE sense cap pic d’F0 supera el 50% dels casos, tant per a un 

locutor com per a l’altre, quan el GAE consta d’una (68,6%, locutor JT i 66,2%, locutor 

PC) o dues síl·labes (53,8%, locutor JT i 53,4%, locutor PC). 

 

El percentatge de realitzacions del GAE amb un pic d’F0 supera el 50% dels casos, 

també per a tots dos locutors, quan el GAE té entre 3 i 6 síl·labes per al locutor PC i 
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entre 4 i 7 síl·labes per al locutor PC (3 síl·labes: 58,5%, locutor PC; 4 síl·labes: 

60,9%, locutor JT i 60,3%, locutor PC; 5 síl·labes: 65,1%, locutor JT i 75%, locutor 

PC; 6 síl·labes: 66,7%, locutor JT i 50%, locutor PC). 

 

Finalment, el percentatge de realitzacions del GAE amb 2 pics d’F0 mai és superior al 

50% dels casos (1 síl·laba: 0%, locutor JT i 0%, locutor PC; 2 síl·labes: 0,8%, locutor 

JT i 0,9%, locutor PC; 3 síl·labes: 1,1%, locutor JT i 0,5%, locutor PC; 4 síl·labes: 

4,5%, locutor JT i 5,2%, locutor PC; 5 síl·labes: 4,7%, locutor JT i 13,6%, locutor PC; 

6 síl·labes: 16,7%, locutor JT i 21,4%, locutor PC; 7 síl·labes: 40%, locutor JT i 0%, 

locutor PC). 

 

Els resultats obtinguts de les anàlisis no paramètriques, considerant el nombre de pics 

d’F0 com a variable dependent i el nombre de síl·labes del GAE com a variable 

independent, indiquen l’existència d’una influència estadísticament significativa del 

nombre de síl·labes del GAE en posició interior de GE sobre el nombre de pics d’F0 

(locutor JT, p= 0,000; locutor PC, p= 0,000). 

 

Per altra banda, a partir de les taules anteriors i de la figura 30 es pot observar, en 

quasi tots els casos, un augment del percentatge de casos en què el GAE es realitza 

amb 2 pics d’F0 a mesura que augmenta el nombre de síl·labes del GAE (1 síl·laba: 0% 

per a ambdós locutors; 2 síl·labes: 0,8%, locutor JT i 0,9%, locutor PC; 3 síl·labes: 

1,1%, locutor JT i 0,5%, locutor PC; 4 síl·labes: 4,5%, locutor JT i 5,2%, locutor PC; 5 

síl·labes: 4,7%, locutor JT i 13,6%, locutor PC; 6 síl·labes: 16,7%, locutor JT i 21,4%, 

locutor PC; 7 síl·labes: 40%, locutor JT i 0%, locutor PC), així com una disminució del 

percentatge de GAE realitzats sense cap pic d’F0 a mesura que augmenta el nombre de 

síl·labes en quasi tots els casos (1 síl·laba: 68,6%, locutor JT i 66,2%, locutor PC; 2 

síl·labes: 53,8%, locutor JT i 53,4%, locutor PC; 3 síl·labes: 50%, locutor JT i 40,9%, 

locutor PC; 4 síl·labes: 34,5% per a ambdós locutors; 5 síl·labes: 30,2%, locutor JT i 

11,4%, locutor PC; 6 síl·labes: 16,7%, locutor JT i 28,6%, locutor PC; 7 síl·labes: 

20%, locutor JT i 0%, locutor PC). 
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Figura 30. Distribució del nombre de pics d’F0 en funció del nombre de síl·labes del GAE en posició interior 

de GE d’oració enunciativa. La figura a) correspon al locutor JT i la figura b) correspon al locutor PC. 

 

Un cop comprovat que el nombre de pics d’F0 es pot relacionar amb el nombre de 

síl·labes del GAE, s’ha intentat esbrinar la possible relació entre el nombre de pics del 

GAE i: 

 

a) el nombre de síl·labes del GAE anterior 

b) la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE anterior 

c) el nombre de síl·labes del GAE posterior 

d) la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE posterior 

 

Amb aquest objectiu, s’han realitzat diverses anàlisis no paramètriques, prenent com a 

variable dependent el nombre de pics d’F0 i com a variable independent el nombre de 

síl·labes i la presència o absència d’un pic en el GAE anterior i posterior.  

 

Pel que fa a la influència del nombre de síl·labes i de la presència o absència d’un pic 

d’F0 en el GAE anterior, el valor de significació obtingut en les proves no 

paramètriques indica l’existència d’una influència significativa de la realització amb o 

sense pic d’F0 del GAE anterior sobre el nombre de pics del GAE en posició interior de 

GE (locutor JT, p= 0,000; locutor PC, p= 0,000), però no del nombre de síl·labes del 

GAE anterior sobre el nombre de pics dels GAE considerats en aquest apartat (locutor 

JT, p= 0,594; locutor PC, p= 0,429). 
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A continuació es presenten els percentatges i el nombre de realitzacions del GAE amb 

0, 1 i 2 pics d’F0 segons el GAE anterior es realitzi amb o sense pic d’F0. 

 

Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 109 233 8 350 
No 

% 31,1% 66,6% 2,3% 100,0% 

Casos 271 127 8 406 

Presència 

de pic d’F0

dels GAE 

anterior Sí 
% 66,7% 31,3% 2,0% 100,0% 

Casos 380 360 16 756 
Total  

% 50,3% 47,6% 2,1% 100,0% 

 

Taula 20. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició interior de 

GE d’oració enunciativa segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE anterior. 

 

Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 97 194 9 300 
No 

% 32,3% 64,7% 3,0% 100,0% 

Casos 246 186 9 441 

Presència 

de pic d’F0

dels GAE 

anterior Sí 
% 55,8% 42,2% 2,0% 100,0% 

Casos 343 380 18 741 
Total  

% 46,3% 51,3% 2,4% 100,0% 

 

Taula 21. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició interior de 

GE d’oració enunciativa segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE anterior. 

 

Com es pot observar a les taules 20 (locutor JT) i 21 (locutor PC) el percentatge de 

GAE en què es realitza 1 pic d’F0 supera el 50% dels casos quan el GAE anterior no té 

cap pic d’F0 (locutor JT: 66,6%; locutor PC: 64,7%). En canvi, en els casos en què el 

GAE anterior té 1 o més pics d’F0 el percentatge de GAE en què es realitza 1 pic d’F0 

no supera el 50% dels casos (locutor JT: 31,3%, locutor PC: 42,2%). Així mateix, el 

percentatge de GAE realitzats amb 0 pics d’F0 no supera el 50% dels casos quan el 

GAE anterior no té cap pic d’F0 (locutor JT: 31,1%; locutor PC: 32,3%), però sí que 
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supera aquest percentatge en els casos en què el GAE anterior té 1 o més pics d’F0 

(locutor JT: 66,7%, locutor PC:55,8%). 

 

Pel que fa a la influència del nombre de síl·labes i de la presència o absència de pic 

d’F0 en el GAE posterior, el valor de significació obtingut en les proves no 

paramètriques indica l’existència d’una influència de la presència o absència del pic 

d’F0 en el GAE posterior sobre el nombre de pics d’F0 (locutor JT, p= 0,014, locutor 

PC, p= 0,026), però no del nombre de síl·labes del GAE posterior sobre el nombre de 

pics d’F0 (locutor JT, p= 0,382; locutor PC, p= 0,844). 

 

A continuació es presenten els percentatges i el nombre de realitzacions del GAE en 

posició interior de GE amb 0, 1 i 2 pics d’F0 segons la presència o absència del pic d’F0 

en el GAE posterior. 

 

Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 164 193 9 366 
No 

% 44,8% 52,7% 2,5% 100,0% 

Casos 216 167 7 390 

Presència 

de pic d’F0

en el GAE 

posterior Sí 
% 55,4% 42,8% 1,8% 100,0% 

Casos 380 360 16 756 
Total  

% 50,3% 47,6% 2,1% 100,0% 

 

Taula 22. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició interior de 

GE d’oració enunciativa segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE posterior. 
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Nombre de pics d’F0 
 

0 pics 1 pic 2 pics 
Total 

Casos 122 168 10 300 
No 

%  40,7% 56,0% 3,3% 100,0% 

Casos 221 212 8 441 

Presència 

de pic d’F0

en el GAE 

posterior Sí 
%  50,1% 48,1% 1,8% 100,0% 

 Casos 343 380 18 741 
Total 

 %  46,3% 51,3% 2,4% 100,0% 

 

Taula 23. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC amb 0, 1 i 2 pics d’F0 en posició interior de 

GE d’oració enunciativa segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE posterior. 

 

Com s’observa a les taules 22 (locutor JT) i 23 (locutor PC), els dos locutors segueixen 

les mateixes tendències. Tant en un cas com en l’altre, la realització del GAE amb 1 pic 

d’F0 és superior al 50% dels casos quan el GAE posterior no té cap pic (52,7%, locutor 

JT i 56% locutor PC) i és inferior quan el GAE posterior consta d’1 o més pics (42,8%, 

locutor JT i 48,1%, locutor PC). Així mateix, el percentatge de realitzacions del GAE 

sense cap pic d’F0 és superior a la realització del GAE amb 1 o 2 pics quan el GAE 

posterior consta d’almenys un pic d’F0 (55,4%, locutor JT i 50,1%, locutor PC) i és 

inferior quan no consta de cap pic (44,8%, locutor JT i 40,7%, locutor PC). 

 

4.1.1.4. Posició inicial-final de GE 

 

Les dades que es presenten a les taules 24 i 25 reflecteixen el percentatge i el nombre 

de realitzacions del GAE amb 1 i 2 pics d’F0 quan el GAE coincideix amb el GE, tenint 

en compte el nombre de síl·labes del GAE10, que va de 2 a 7 síl·labes en el cas del 

locutor JT i d’1 a 6 síl·labes en el cas del locutor PC. 

 

                                          
10 En aquesta posició el GAE pot tenir més de 3 síl·labes perquè, a l’igual que en posició inicial de GE, la 

síl·laba tònica del GAE pot estar precedida per 1 o més síl·labes àtones. 
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Nombre de pics d’F0 
 

1 2 
Total 

Casos 20  20 
2 

% 100,0%  100,0% 

Casos 15 5 20 
3 

% 75,0% 25,0% 100,0% 

Casos 13 5 18 
4 

% 72,2% 27,8% 100,0% 

Casos 6 2 8 
5 

% 75,0% 25,0% 100,0% 

Casos 4 1 5 
6 

% 80,0% 20,0% 100,0% 

Casos  1 1 

Nombre de 

síl·labes per 

GAE 

7 
%  100,0% 100,0% 

Casos 58 14 72 
Total  

% 80,6% 19,4% 100,0% 

 

Taula 24. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT amb 1 i 2 pics d’F0 en posició inicial-final de 

GE d’oració enunciativa segons el nombre de síl·labes. 

 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ 

 

89

Nombre de pics d’F0 
 

1 2 
Total 

Casos 4  4 
1 

% 100,0%  100,0% 

Casos 21  21 
2 

% 100,0%  100,0% 

Casos 19 3 22 
3 

% 86,4% 13,6% 100,0% 

Casos 14 5 19 
4 

% 73,7% 26,3% 100,0% 

Casos 5 1 6 
5 

% 83,3% 16,7% 100,0% 

Casos 5 1 6 

Nombre de 

síl·labes per 

GAE 

6 
% 83,3% 16,7% 100,0% 

Casos 68 10 78 
Total  

% 87,2% 12,8% 100,0% 

 

Taula 25. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC amb 1 i 2 pics d’F0 en posició inicial-final 

de GE d’oració enunciativa segons el nombre de síl·labes. 

 

El percentatge global de realitzacions del GAE amb 1 pic d’F0 (80,6%, locutor JT i 

87,2%, locutor PC) és superior al percentatge global de realitzacions amb 2 pics d’F0 

(19,4%, locutor JT i 12,8%, locutor PC). Pel que fa als GAE sense pics d’F0, no s’ha 

trobat cap realització d’aquest tipus en posició inicial-final. 

 

Tant per al locutor JT com per al locutor PC, les dades que es presenten a les taules 24 

i 25, mostren que el percentatge de realitzacions del GAE amb 1 pic d’F0 és superior al 

percentatge de GAE realitzats amb 2 pics d’F0 (cal exceptuar els GAE de 7 síl·labes, en 

què hi ha un únic cas). 

 

El percentatge de realitzacions del GAE amb un pic d’F0 és d’un 100% (locutor PC11) 

quan el GAE té 1 síl·laba, d’un 75% (locutor JT) i d’un 100% (locutor PC) quan el GAE 

té 2 síl·labes, d’un 72,2% (locutor JT) i d’un 86,4% (locutor PC) quan el GAE té 3 

                                          
11 El locutor JT no ha realitzat cap GAE en posició inicial-final de GE que consti d’una sola síl·laba. 
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síl·labes, d’un 72,2% (locutor JT) i d’un 73,7% (locutor PC) quan el GAE té 4 síl·labes, 

d’un 75% (locutor JT) i d’un 83,3% (locutor PC) quan el GAE té 5 síl·labes, i d’un 80% 

(locutor JT) i d’un 83,3% (locutor PC) quan el GAE té 6 síl·labes. 

 

Per tal d’establir si existeix una influència estadísticament significativa del nombre de 

síl·labes del GAE sobre el nombre de pics d’F0 s’han realitzat unes anàlisis no 

paramètriques prenent com a variable dependent el nombre de pics d’F0 i com a 

variable independent el nombre de síl·labes del GAE. Els resultats obtinguts indiquen 

que no hi ha cap influència d’una variable sobre l’altra per a cap dels dos locutors 

(locutor JT, p= 0,067; locutor PC, p= 0,225). 

 

4.1.1.5. Discussió dels resultats 

 

Els resultats presentats fins ara indiquen que el nombre de pics d’F0 en el GAE, que va 

de 0 a 2 pics, està relacionat amb la posició del GAE en el GE. Així, el GAE únicament 

presenta casos en què no apareix cap pic d’F0 quan aquest no constitueix un GE, és a 

dir, quan es troba en posició inicial, final o interior de GE; en canvi, quan el GAE 

constitueix un GE (posició inicial-final) no s’ha observat cap cas en què es realitzi 

sense pics d’F0. 

 

La tendència general del GAE, independentment de la posició en el GE, és la presència 

d’1 pic d’F0, tot i que quan el GAE constitueix un GE aquest percentatge és més elevat 

(locutor JT: 80% i locutor PC: 87%) que quan el GAE no coincideix amb un GE (locutor 

JT: entre el 47% i el 60%, i locutor PC: entre el 51% i el 68%). 

 

Finalment, també s’han trobat GAE que consten de 2 pics d’F0 en totes les posicions, 

malgrat que el percentatge de casos és més elevat quan el GAE constitueix un GE 

(locutor JT: 19% i locutor PC: 13%) que quan no es dóna la coincidència entre GAE i 

GE (locutor JT: entre el 2% i el 5%, i locutor PC: entre l’1% i el 4%). 

 

Per a cada posició del GAE en el GE s’ha estudiat la influència de tres factors sobre el 

nombre de pics d’F0 del GAE: el nombre de síl·labes del GAE, el nombre del síl·labes 

dels GAE adjacents, i la presència o absència de pic d’F0 en els GAE adjacents. 
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En posició inicial de GE s’ha observat una influència del nombre de síl·labes del GAE 

sobre el nombre de pics. Així, en aquells casos en què el GAE en posició inicial de GE 

consta de 2 o menys síl·labes, la tendència general és l’absència de pic d’F0 en el GAE 

(vegeu l’exemple que apareix a la figura 31). 

 

 

[ ‘k O m u ][ ‘f a n l @ s p @ rr ][ ‘s o n @ s i B i l i ][ ‘dz a D @ s ] 

[    M      L ][       T             L    ][ U  H           D      ][     D        B ] 

 

 

Figura 31. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “com ho fan 

les persones civilitzades” realitzat pel locutor PC. 

 

Es poden trobar exemples, però, en què un GAE en posició inicial de GE està constituït 

per una síl·laba àtona seguida d’una síl·laba tònica (figura 32); en aquest cas, és difícil 

determinar si l’absència del pic d’F0 corresponent al GAE és conseqüència del nombre 

de síl·labes del primer GAE (2 o menys de 2 síl·labes) o d’un xoc accentual (presència 

de 2 síl·labes tòniques adjacents). 

 

 

[ k @ z ‘B a ][ ‘s E w r @ l ][ ‘m e w k u s ][ ‘t a t ] 

[   M           ][     T            ][    D              ][  B   S] 

 

 

Figura 32. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “que es va 

asseure al meu costat” realitzat pel locutor JT. 

 

En el marc de la fonologia mètrica, Oliva (1992) explicaria aquest darrer cas 

mitjançant l’aplicació d’una regla d’absorció de batecs (RAB) que li permet resoldre els 

xocs màxims12 en virtut del principi d’alternança rítmica (PAR). A la figura 33, es pot 

observar com la síl·laba tònica del segon GAE absorbeix l’accent del primer GAE com a 

resultat de la regla d’absorció de batecs, malgrat que l’experiment de percepció 

                                          
12 Oliva (1992: 64) anomena xoc màxim els casos en què una síl·laba de tres batecs va seguida per una de 

tres o més batecs. 
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realitzat per Oliva et al. (1999) indica que en una seqüència d’aquest tipus tant pot 

desaccentuar-se la primera com la segona síl·laba. 

 

                                     

           * - > *       *       *         

           * - > *       *       *         

        *   *   *   *    *   *    *         

      [ k @ z ‘B a ][ ‘s E w r @ l ][ ‘m e w k u s ][ ‘t a t ]       

                                     

 

Figura 33. Xarxa mètrica en què es pot observar l’assignació de batecs corresponent al GE “que es va 

asseure al meu costat” .  

 

Quan el GAE consta de més de 2 síl·labes, la tendència general és, com ja s’ha vist a 

l’apartat 4.1.1.1, la presència d’1 pic d’F0. L’exemple de la figura 34 il·lustra aquests 

casos. 

 

 

[ @ n ‘l e r @ D @ l @ z ][ ‘m a k i n @ s ] 

[ M  L        H             B ][     U U       T   ] 

 

 

Figura 34. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “en l’era de 

les màquines” realitzat pel locutor PC. 

 

Finalment, s’han trobat casos aïllats en què el GAE té 2 pics (vegeu-ne un exemple a la 

figura 35). La presència de 2 pics d’F0 s’explica pel nombre de síl·labes que constitueix 

el GAE: a major nombre de síl·labes (a partir de 3), més possibilitats que el GAE 

presenti 2 pics. Aquest fenomen es pot relacionar amb l’explicació del comportament 

de les valls accentuals13 en fonologia mètrica, ja que la presència de 2 pics d’F0 només 

s’ha observat en aquelles situacions en què hi ha més de 2 síl·labes àtones adjacents 

(GAE de 3 o més síl·labes). Cal dir, però, que aquest fenomen és poc freqüent (locutor 

JT: 5% i locutor PC: 4%). 

                                          
13 Oliva (1992: 76) defineix una vall accentual com una seqüència de més de dues síl·labes dins d’un mateix 

sintagma fonològic (SF). 
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[ s @ n t i ‘r a n @ n @ l s i ][ ‘l E n s i ] 

[  M      S          H           LH ][     B     T] 

 

 

Figura 35. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “sentiran en 

el silenci” realitzat pel locutor JT. 

 

Pel que fa a la relació entre el nombre de síl·labes dels GAE adjacents14 i el nombre de 

pics d’F0 en el GAE inicial de GE, no s’ha observat cap influència del nombre de 

síl·labes del GAE posterior sobre el nombre de pics d’F0, però sí s’ha observat una 

relació entre la presència o absència de pic d’F0 en el GAE posterior i el nombre de pics 

d’F0 del GAE inicial de GE. 

 

Així, són freqüents els casos com el de l’exemple de la figura 36, en què es pot 

observar un GAE inicial amb 1 pic d’F0, seguit per un GAE sense pic (locutor JT: 85,3% 

i locutor PC: 80,9%). 

 

 

[ @ m @ l m @ ‘t e S ][ ‘p l a D @ s ][ ‘t u D i z @ m ][ k ‘E @ l ][ ‘B a n i n i ][ ‘s j a ] 

[ M        S               T ][                  ][          D       L ][     H      ][   S           ][       B ] 

 

 

Figura 36. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “amb el 

mateix pla d'estudis amb què el van iniciar” realitzat pel locutor JT. 

 

També són nombrosos, tot i que no tant com en el cas anterior, els exemples com el 

de la figura 37, en què l’absència de pic d’F0 en el GAE inicial va seguida per la 

presència d’1 pic d’F0 en el GAE posterior (locutor JT: 55,6% i locutor PC: 40,4%). 

 

                                          
14 En posició inicial de GE el GAE adjacent es troba sempre en posició posterior. 
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[ ‘e s p @ rr ][ ‘k E ][ ‘n o ][ ‘B O l @ n @ n ][ ‘t e n d r @ s ] 

[ M        U    ][     T ][       ][  D                B ][          H    S  ] 

 

 

Figura 37. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “és perquè no 

volen entendre's” realitzat pel locutor JT. 

 

En posició final de GE, el nombre de síl·labes del GAE només influeix sobre el nombre 

de pics d’F0 en el cas del locutor JT. Quan el GAE consta d’1 síl·laba, la tendència 

general observada en aquest locutor és la realització del GAE sense cap pic d’F0, 

mentre que quan el GAE consta de més d’1 síl·laba (2 o 3), la tendència general és la 

realització del GAE amb 1 pic d’F0 (vegeu un exemple de cada cas a les figures 38 i 

39). 

 

 

[ i n t @ ‘rr o m p r @ l s @ r ][ ‘B E j @ w ][ ‘n a l t r @ k l i ][ ‘e n ] 

[ M  L               T          L      ][ H          B ][          U     H     ][ L  S ] 

 

 

Figura 38. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “interrompre 

el servei a un altre client” realitzat pel locutor JT. 

 

 

[ ‘d i w k @ ][ ‘Z a ][ ‘z u n @ t @ N n u l u ][ ‘Z i @ n t i ][ ‘k w a D @ ] 

[ M            ][  T    ][                  D          L ][    U        L  ][ H            B ] 

 

 

Figura 39. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “diu que ja és 

una tecnologia antiquada” realitzat pel locutor JT. 

 

En el cas del locutor PC, en canvi, la tendència general observada és la realització del 

GAE amb 1 pic d’F0, independentment que el nombre de síl·labes sigui igual o superior 

a 1 (vegeu els exemple de les figures 40 i 41). 
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[ i ‘B a tS s @ ][ ‘G i D u rr ][ ‘m i n ] 

[ M   T     D    ][  S         L ][   H   B ] 

 

 

Figura 40. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “i vaig seguir 

dormint” realitzat pel locutor PC. 

 

 

[ ‘n o p u ][ ‘D r i @ m k u m ][ ‘b E n s @ r l u ] 

[ M U   U ][          T           L ][      H              B ] 

 

 

Figura 41. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “no podríem 

convèncer-lo” realitzat pel locutor PC. 

 

Pel que fa a la relació entre el nombre de síl·labes dels GAE adjacents15 i el nombre de 

pics d’F0 en el GAE final de GE, no s’ha apreciat cap influència del nombre de síl·labes 

del GAE anterior sobre el nombre de pics d’F0 per a cap dels dos locutors, però sí que 

s’ha observat una relació, en el cas del locutor JT, entre la presència o absència de pic 

d’F0 en el GAE anterior i el nombre de pics d’F0 del GAE final de GE, ja que el 

percentatge de realitzacions del GAE amb 1 o 2 pics d’F0 és més alt quan el GAE 

anterior no presenta cap pic d’F0 que quan el GAE anterior consta d’1 pic d’F0.  

 

En posició interior de GE, s’ha posat de manifest la influència del nombre de síl·labes 

del GAE sobre el nombre de pics d’F0 en els dos locutors. Quan el GAE consta d’1 o 2 

síl·labes, en el cas del locutor JT, o d’1, 2 o 3 síl·labes en el cas del locutor PC, el més 

freqüent és la realització del GAE sense pics d’F0 (vegeu els exemples de les figures 42 

i 43). 

 

                                          
15 En posició final de GE el GAE adjacent es troba sempre en posició anterior. 
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[ l @ ‘f E j n @ D @ ][ ‘k E s ][ ‘t O m @ ] 

[ M              T        ][           ][        B  H ] 

 

 

Figura 42. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “la feina 

d’aquest home” realitzat pel locutor JT. 

 

 

[ i ‘D E j @ l ][ ‘G u n @ s ][ ‘f r a z e s ] 

[ M        T    ][                 ][  D    D    B ] 

 

 

Figura 43. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “i deia 

algunes frases” realitzat pel locutor PC. 

 

Els exemples de les figures 42 i 43, il·lustren dos casos en què el GAE en posició 

interior de GE es realitza sense cap pic d’F0. L’absència de pic d’F0 es pot explicar pel 

nombre de síl·labes del GAE, tot i que en el primer cas (figura 42), l’absència de pic 

d’F0 en el GAE en posició interior podria interpretar-se també com una solució al xoc 

accentual que s’ha creat. 

 

Quan el GAE consta de més de 2 síl·labes, en el cas del locutor JT, o de més de 3 

síl·labes, en el cas del locutor PC, la tendència general és la realització del GAE 

mitjançant 1 pic d’F0 (vegeu l’exemple de la figura 44). 

 

 

[ ‘b a tS t u rr ][ ‘n a @ ][ ‘B E w r @ l @ k u ][ ‘m E D j @ ] 

[ M U      H     ][ D    L  ][        H                   ][ B            T ] 

 

 

Figura 44. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “vaig tornar a 

veure la comèdia” realitzat pel locutor PC. 

 

Finalment, s’han trobat alguns casos aïllats en què el GAE en posició interior de GE 

consta de 2 pics d’F0, especialment en aquells GAE en què el nombre de síl·labes és 

elevat (vegeu l’exemple de la figura 45). 
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[ p @ r @ ‘t o t @ ][ ‘l a r e @ l i N ][ ‘g w i s t i k @ k @ t @ ][ ‘l a n @ ] 

[    M    S        T   ][      D           L ][        H   L    H               ][   D     B ] 

 

 

Figura 45. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “per a tota 

l'àrea lingüística catalana” realitzat pel locutor PC. 

 

En els casos com el de l’exemple de la figura 45, la presència de 2 pics d’F0 podria 

explicar-se, com ja s’ha dit anteriorment, com una possible solució a una vall 

accentual. 

 

Pel que fa al nombre de síl·labes i de pics d’F0 dels GAE adjacents16, no s’ha observat 

cap relació entre el nombre de síl·labes dels GAE adjacents i el nombre de pics d’F0 

dels GAE en posició interior de GE, però sí entre la presència o absència de pics d’F0 en 

els GAE adjacents i el nombre de pics d’F0 (vegeu els exemple de les figures 46 i 47). 

 

 

[ ‘k O m @ l ][ ‘B a dZ D @ s k u ][ ‘B r i ] 

[    M          ][  L    T                D ][      B ] 

 

 

Figura 46. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “com el vaig 

descobrir” realitzat pel locutor PC. 

 

 

[ k @ ‘n o a t r u ][ ‘B a d m @ rr ][ s ‘j a n s ] 

[    M          T     ][                  L   ][     H   B  ] 

 

 

Figura 47. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “que no ha 

trobat marcians” realitzat pel locutor JT. 

 

Mentre que a la figura 46 es presenta un exemple en què l’absència de pic d’F0 en els 

GAE adjacents afavoreix la presència d’1 pic d’F0 en el GAE interior, a l’exemple de la 

                                          
16 En posició interior de GE trobem GAE adjacents en posició anterior i posterior. 
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figura 47 es presenta un cas en què la presència d’1 pic d’F0 en els GAE adjacents 

afavoreix l’absència de pic d’F0 en el GAE en posició interior de GE. 

 

En posició inicial-final de GE només s’han observat casos en què el GAE consti d’1 o 2 

pics d’F0, però mai de realitzacions sense pics d’F0. Malgrat tot, no s’ha detectat cap 

influència del nombre de síl·labes del GAE sobre el nombre de pics d’F0. Cal dir però, 

que no s’ha trobat cap cas en què un GAE de menys de 3 síl·labes consti de 2 pics d’F0 

(vegeu un exemple d’un GAE en posició inicial-final de GE amb 1 pic d’F0 a la figura 

48). 

 

 

[ @ m p r u ‘m E z @ s ] 

[ M     B            T     L   ] 

 

 

Figura 48. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “amb 

promeses” realitzat pel locutor JT. 

 

També cal dir que tot i que el percentatge de GAE en posició inicial-final amb 2 pics 

d’F0 és més alt que quan el GAE es troba en altres posicions dins el GE, no supera mai 

el 30% dels casos (vegeu un exemple d’un GAE en posició inicial-final de GE amb 2 

pics d’F0 a la figura 49). 

 

 

[ i l @ k r i s p @ ‘s j o ] 

[ B     H     S         T   L ] 

 

 

Figura 49. Segmentació en GAE, transcripció fonètica en SAMPA i anotació en INTSINT del GE “i la 

crispació” realitzat pel locutor JT. 

 

Finalment, donat que el GAE en posició inicial-final coincideix amb el GE, no s’ha pogut 

estudiar la influència del nombre de síl·labes o de la presència o absència de pics d’F0 

en els GAE adjacents, ja que el GE actua com un límit prosòdic. 
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A continuació (taula 26) es presenta un esquema amb les variables considerades fins 

ara i la seva influència sobre el nombre de pics d’F0 del GAE en cada una de les 

posicions possibles a l’interior del GE. 

 

GAE ≠ GE GAE = GE 

 
GAE en 

posició 

inicial 

GAE en 

posició 

final 

GAE en 

posició 

interior 

GAE en 

posició 

inicial-final 

Locutor JT influència influència influència no influència Nombre de 

síl·labes del 

GAE Locutor PC influència no influència influència no influència 

Locutor JT no influència no influència no influència - Nombre de 

síl·labes 

dels GAE 

adjacents Locutor PC no influència no influència no influència - 

Locutor JT influència influència influència - 
Presència o 

absència de 

pic d’F0 en 

els GAE 

adjacents 
Locutor PC influència no influència influència - 

 

Taula 26. Esquematització de la influència de les variables estudiades sobre el nombre de pics d’F0 del GAE 

en cada una de les posicions possibles a l’interior del GE. 

 

Podem dir doncs, com a síntesi final d’aquest apartat que, pel que fa al nombre de pics 

d’F0, el GAE presenta un comportament diferent en els casos en què constitueix un GE 

(posició inicial-final) que en els casos en què no constitueix un GE (posició inicial, 

posició final i posició interior de GE). Quan el GAE coincideix amb el GE, no s’ha 

observat cap relació entre el nombre de pics d’F0 i el nombre de síl·labes del GAE. 

Aquesta relació es dóna, en canvi, quan el GAE es situa a l’inici, a l’interior o al final 

d’un GE, excepte en el cas del locutor PC quan el GAE es troba en posició final de GE.  
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Pel que fa a la relació entre el nombre de síl·labes dels GAE adjacents i el nombre de 

pics d’F0, no s’ha observat una possible influència en cap cas. S’ha comprovat, però, 

que la presència o absència de pic d’F0 en els GAE adjacents incideix en el nombre de 

pics del GAE. Aquesta influència però, no s’ha observat en el locutor PC quan el GAE es 

troba en posició final de GE. 

 

4.1.2. Posició del pic d’F0 respecte la síl·laba accentuada 

 

Per estudiar la posició en què es troba el pic d’F0 respecte la síl·laba accentuada s’han 

tingut en compte els GAE que tenen un o més d’un pic d’F0, és a dir, 2.144 GAE que 

representen un 61,2% del total de GAE analitzats (3.506 GAE). D’aquests 2.144 GAE, 

que tenen un o més pics d’F0, 1.034 GAE han estat realitzats pel locutor JT i 1.110 

GAE has estat realitzats pel locutor PC (vegeu les dades a la taula 27). 

 

Nombre de GAE 

 sense pic 

d’F0 
amb pic d’F0 

Total 

Casos 749 1.034 1.783 
JT 

% 42,0% 58,0% 100,0% 

Casos 613 1.110 1.723 
Locutor 

PC 
% 35,6% 64,4% 100,0% 

Casos 1.362 2.144 3.506 
Total  

% 38,8% 61,2% 100,0% 

 

Taula 27. Percentatge i nombre de realitzacions del GAE amb o sense pic d’F0 segons el locutor. 

 

Les realitzacions que s’han observat en aquests 2.144 GAE pel que fa a la relació entre 

la síl·laba tònica i el pic d’F0 són de tres tipus diferents: coincidència entre el pic d’F0 i 

la síl·laba tònica, anticipació del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica (preshooting) i 

endarreriment del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica (overshooting). 

 

A les figures 50 (coincidència), 51 (anticipació) i 52 (endarreriment) podem veure un 

exemple de cada cas. 
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Figura 50. Oscil·lograma i corba melòdica corresponents al GE “i el dret d’usar-la” produït pel locutor PC. La 

síl·laba tònica del GAE “i el dret”, que coincideix amb el pic d’F0, apareix entre claudàtors. 
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Figura 51. Oscil·lograma i corba melòdica corresponents al GE “són molt superiors” produït pel locutor PC. 

Entre claudàtors apareix la síl·laba tònica del GAE “-riors” que presenta el pic d’F0 anticipat. 
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Figura 52. Oscil·lograma i corba melòdica corresponents al GE “a les nou del matí s’havien d’obrir els 

estants” produït pel locutor JT. Entre claudàtors apareix la síl·laba tònica del GAE “A les nou del ma-” que 

presenta el pic d’F0 endarrerit. 

 

Com es pot observar a la taula 28, en un 53,1% dels GAE (51,8% en el cas del locutor 

JT i 54,3% en el cas del locutor PC) no es manifesta cap desplaçament del pic d’F0 

respecte la síl·laba tònica, un 2,8% dels GAE presenten anticipació del pic d’F0 

respecte la síl·laba tònica (3,2% en el cas del locutor JT i 2,3% en el cas del locutor 

PC), i un 44,1% dels GAE mostren endarreriment del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica 

(45% en el cas del locutor JT i 43,3% en el cas del locutor PC). 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos 33 534 463 1.030 
JT 

% 3,2% 51,8% 45,0% 100,0% 

Casos 26 602 480 1.108 
Locutor 

PC 
% 2,3% 54,3% 43,3% 100,0% 

Casos 59 1.136 943 2.138 
Total  

% 2,8% 53,1% 44,1% 100,0% 

 

Taula 28. Percentatge i nombre de GAE en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la 

síl·laba tònica segons el locutor. 

 

En els casos en què s’ha observat un desplaçament del pic d’F0 cap a una posició 

pretònica, és a dir, en les anticipacions, el més usual és el desplaçament del pic d’F0 1 

síl·laba (45,5%, locutor JT i 53,8%, locutor PC) o 2 síl·labes (39,4%, locutor JT i 

30,8%, locutor PC), tot i que també s’han observat casos en què el pic d’F0 es 

desplaça 3 síl·labes (9,1%, locutor JT i 15,4%, locutor PC) i fins i tot 4 síl·labes (6,1%, 

locutor JT i 0%, locutor PC). Aquestes dades poden observar-se a la taula 29 i a la 

figura 53. 

 

Desplaçament en nombre de síl·labes 
 

-4 -3 -2 -1 
Total 

Casos 2 3 13 15 33 
JT 

% 6,1% 9,1% 39,4% 45,5% 100,0% 

Casos  4 8 14 26 
Locutor 

PC 
%  15,4% 30,8% 53,8% 100,0% 

Casos 2 7 21 29 59 
Total  

% 3,4% 11,9% 35,6% 49,2% 100,0% 

 

Taula 29. Percentatge i nombre de GAE en què el pic d’F0 s’anticipa 1, 2, 3 i 4 síl·labes respecte la síl·laba 

tònica. 
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Desplaçament del pic d'F0 en nombre de síl·labes
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Figura 53. Percentatge de GAE en què el pic d’F0 s’anticipa 1, 2, 3 i 4 síl·labes respecte la síl·laba tònica. 

 

Pel que fa als casos en què es produeix un desplaçament del pic d’F0 cap a una posició 

posttònica (endarreriment), el més usual és el desplaçament del pic d’F0 1 síl·laba 

(81,9%, locutor JT i 90,6%, locutor PC), tot i que en alguns casos el desplaçament 

arriba a les 5 síl·labes (2 síl·labes: 14,5%, locutor JT i 7,1%, locutor PC; 3 síl·labes: 

1,9%, locutor JT i 1,5%, locutor PC; 4 síl·labes: 1,5%, locutor JT i 0,4%, locutor PC; 5 

síl·labes: 0,2%, locutor JT i 0,4%, locutor PC). La taula 30 i la figura 54 recullen 

aquestes dades. 
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Desplaçament en nombre de síl·labes 
 

1 2 3 4 5 
Total 

Casos 379 67 9 7 1 463 
JT 

% 81,9% 14,5% 1,9% 1,5% 0,2% 100,0% 

Casos 435 34 7 2 2 480 
Locutor 

PC 
% 90,6% 7,1% 1,5% 0,4% 0,4% 100,0% 

 Casos 814 101 16 9 3 943 
Total 

 % 86,3% 10,7% 1,7% 1,0% 0,3% 100,0% 

 

Taula 30. Percentatge i nombre de GAE en què el pic d’F0 s’endarrereix 1, 2, 3, 4 i 5 síl·labes respecte la 

síl·laba tònica. 
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Figura 54. Percentatge de GAE en què el pic d’F0 s’endarrereix 1, 2, 3, 4 i 5 síl·labes respecte la síl·laba 

tònica. 

 

El que es pretén fer a continuació és establir l’existència d’alguna relació entre el 

desplaçament del pic d’F0 i la posició del GAE a l’interior del GE. 
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Les dades que es mostren a les figures 55 i 56 corresponen al nombre de realitzacions 

del GAE en què el pic d’F0 coincideix o apareix desplaçat (anticipació o endarreriment) 

respecte la síl·laba tònica segons la posició del GAE en el GE sigui inicial, final, interior 

o inicial-final. 

 

 

Posició Inicial (313 GAE) 

Pe
rc

en
ta

tg
e

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

62.5

29.8

7.7
 

Anticipació Coincidència Endarreriment 

 

Posició Final (276 GAE) 

Pe
rc

en
ta

tg
e

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

33.1

65.1

 
Anticipació Coincidència Endarreriment 

 

Posició Interior (378 GAE) 

Pe
rc

en
ta

tg
e

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

42.1

57.4

 
Anticipació Coincidència Endarreriment 
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Anticipació Coincidència Endarreriment 

 

Figura 55. Percentatge de GAE en què el pic d’F0 coincideix o apareix desplaçat (anticipat o endarrerit) 

respecte a la síl·laba tònica en funció de la posició del GAE en el GE (Locutor JT). 
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Anticipació Coincidència Endarreriment 
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Anticipació Coincidència Endarreriment 
 

Figura 56. Percentatge de GAE en què el pic d’F0 coincideix o apareix desplaçat (anticipat o endarrerit) 

respecte a la síl·laba tònica en funció de la posició del GAE en el GE (Locutor PC). 

 

Com es pot apreciar a les figures 55 (locutor JT) i 56 (locutor PC), que corresponen a 

les dades presentades a les taules 31 (locutor JT) i 32 (locutor PC), la distribució de 

GAE en què el pic d’F0 coincideix o apareix desplaçat (anticipació o endarreriment) 

respecte la síl·laba tònica segons la posició en el GE és similar per a ambdós locutors. 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos 24 94 195 313 
Inicial 

% 7,7% 30,0% 62,3% 100,0% 

Casos 6 179 91 276 
Final 

% 2,2% 64,9% 33,0% 100,0% 

Casos 2 217 159 378 
Interior 

% 0,5% 57,4% 42,1% 100,0% 

Casos 8 44 18 70 

Posició 

del GAE 

en el GE 

Inicial-

final % 11,4% 62,9% 25,7% 100,0% 

Casos 40 534 463 1.037 
Total  

% 3,9% 51,5% 44,6% 100,0% 

 

Taula 31. Percentatge de GAE en què el pic d’F0 coincideix o apareix desplaçat (anticipació o 

endarreriment) respecte la síl·laba tònica realitzats pel locutor JT segons la posició del GAE en el GE. 

 

Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos 19 141 156 316 
Inicial 

% 6,0% 44,6% 49,4% 100,0% 

Casos 5 192 126 323 
Final 

% 1,5% 59,4% 39,0% 100,0% 

Casos 1 232 166 399 
Interior 

% 0,3% 58,1% 41,6% 100,0% 

Casos 6 38 32 76 

Posició 

del GAE 

en el GE 

Inicial-

final % 7,9% 50,0% 42,1% 100,0% 

Casos 31 603 480 1.114 
Total  

% 2,8% 54,1% 43,1% 100,0% 

 

Taula 32. Percentatge de GAE en què el pic d’F0 coincideix o apareix desplaçat (anticipació o 

endarreriment) respecte la síl·laba tònica realitzats pel locutor PC segons la posició del GAE en el GE. 

 

La realització més freqüent dels GAE en posició inicial de GE és la del pic d’F0 

desplaçat cap a una posició posttònica (62,5%, locutor JT i 49,5%, locutor PC), 

seguida per la realització del GAE en què el pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica 
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(29,8%, locutor JT i 44,4%, locutor PC) i, amb una freqüència d’aparició notablement 

més baixa, per la realització del pic d’F0 desplaçat cap a una posició pretònica (7,7%, 

locutor JT i 6%, locutor PC). 

 

Quan el GAE es troba en posició final de GE, el més freqüent és la realització en què el 

pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica (65,1%, locutor JT i 59,3%, locutor PC), 

seguida per la realització del pic d’F0 desplaçat cap a una posició posttònica (33,1%, 

locutor JT i 39,1%, locutor PC) i, en un percentatge molt baix, per la realització del pic 

d’F0 desplaçat cap a una posició pretònica (2,2%, locutor JT i 1,5%, locutor PC).  

 

En posició interior de GE es repeteixen les mateixes tendències que en posició final de 

GE. La realització més freqüent és la realització en què el pic d’F0 coincideix amb la 

síl·laba tònica (57,4%, locutor JT i 58,1%, locutor PC), seguida per la realització del pic 

d’F0 desplaçat cap a una posició posttònica (42,1%, locutor JT i 41,6%, locutor PC) i 

per la realització del pic d’F0 desplaçat cap a una posició pretònica (0,3%, locutor JT i 

7,7%, locutor PC). 

 

Finalment, a l’igual que passava en posició final i interior de GE, quan el GAE coincideix 

amb el GE (GAE en posició inicial-final), el més freqüent és la realització del pic d’F0 

coincidint amb la síl·laba tònica (62,5%, locutor JT i 51,3%, locutor PC), seguida per la 

realització del pic d’F0 desplaçat cap a una posició posttònica (25%, locutor JT i 41%, 

locutor PC) i per la realització del pic d’F0 desplaçat cap a una posició pretònica 

(12,5%, locutor JT i 7,7%, locutor PC). 

 

Per tal d’establir si la influència de la posició del GAE en el GE sobre la posició del pic 

d’F0 que mostren les dades anteriors és estadísticament significativa, s’ha realitzat una 

anàlisi no paramètrica de les dades per a cada locutor. En aquestes anàlisis s’ha agafat 

la posició del pic d’F0 com a variable dependent i la posició del GAE en el GE com a 

variable independent. Per a tots dos locutors, els resultats obtinguts indiquen que 

existeix una influència de la posició del GAE en el GE sobre la posició del pic d’F0 

(locutor JT, p= 0,000; locutor PC, p= 0,000). 

 

Igual que en l’apartat 4.1.1. s’ha analitzat la incidència del nombre de síl·labes del GAE 

en la realització dels pics d’F0, s’estudia aquí la relació entre aquest factor i el 

desplaçament del pic, considerant per separat cadascuna de les posicions en què pot 
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aparèixer al GAE a l’interior del GE. Cal assenyalar, però, pel que fa a tot aquest 

subapartat, que els GAE de més de 6 síl·labes presenten una freqüència d’aparició molt 

baixa en el corpus considerat. 

 

4.1.2.1. Posició inicial de GE 

 

Les dades que es presenten a les taules 33 i 34 mostren el percentatge i el nombre de 

realitzacions del GAE en posició inicial de GE amb i sense desplaçament del pic d’F0 

respecte la síl·laba tònica, tenint en compte el nombre de síl·labes del GAE. 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos  4  4 
1 

%  100,0%  100,0% 

Casos  8 14 22 
2 

%  36,4% 63,6% 100,0% 

Casos 1 22 47 70 
3 

% 1,4% 31,4% 67,1% 100,0% 

Casos 3 31 53 87 
4 

% 3,4% 35,6% 60,9% 100,0% 

Casos 3 14 44 61 
5 

% 4,9% 23,0% 72,1% 100,0% 

Casos 7 8 21 36 
6 

% 19,4% 22,2% 58,3% 100,0% 

Casos 6 5 10 21 
7 

% 28,6% 23,8% 47,6% 100,0% 

Casos 3 1 5 9 
8 

% 33,3% 11,1% 55,6% 100,0% 

Casos 1  1 2 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 

9 
% 50,0%  50,0% 100,0% 

Casos 24 93 195 312 
Total  

% 7,7% 29,8% 62,5% 100,0% 

 

Taula 33. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa segons el nombre de 

síl·labes. 
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Posició del pic d’F0 
 

Anticipació CoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos  7  7 
1 

%  100,0%  100,0% 

Casos  18 13 31 
2 

%  58,1% 41,9% 100,0% 

Casos 3 40 41 84 
3 

% 3,6% 47,6% 48,8% 100,0% 

Casos 4 28 44 76 
4 

% 5,3% 36,8% 57,9% 100,0% 

Casos 3 22 31 56 
5 

% 5,4% 39,3% 55,4% 100,0% 

Casos 4 16 15 35 
6 

% 11,4% 45,7% 42,9% 100,0% 

Casos 3 5 9 17 
7 

% 17,6% 29,4% 52,9% 100,0% 

Casos 2 2 3 7 
8 

% 28,6% 28,6% 42,9% 100,0% 

Casos  1  1 
9 

%  100,0%  100,0% 

Casos  1  1 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 

10 
%  100,0%  100,0% 

Casos 19 140 156 315 
Total  

% 6,0% 44,4% 49,5% 100,0% 

 

Taula 34. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa segons el nombre de 

síl·labes. 

 

Com es pot observar a les taules 33 i 34, en els GAE en posició inicial de GE el 

percentatge global de realitzacions en què el pic d’F0 apareix desplaçat cap a una 

posició posttònica (62,5%, locutor JT i 49,5%, locutor PC) és superior al percentatge 

de realitzacions en què el pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica (29,8%, locutor JT i 

44,4%, locutor PC) i al percentatge de realitzacions en què el pic d’F0 està desplaçat a 

una posició pretònica (7,7%, locutor JT i 6%, locutor PC). 
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Si es té en compte el nombre de síl·labes del GAE, es pot veure que les dades són 

diferents per a cada locutor. Mentre que el locutor JT només mostra un percentatge 

superior de casos en què el pic d’F0 i la síl·laba tònica coincideixen quan el GAE consta 

d’1 síl·laba (100%), el locutor PC mostra un percentatge superior d’aquest tipus de 

realització quan el GAE consta d’1 (100%), 2 (58,1%), 6 (45,7%), 9 (100%) i 10 

síl·labes (100%). 

 

Pel que fa als casos en què el pic d’F0 és posterior a la síl·laba tònica, el locutor JT 

presenta un percentatge superior a la resta de realitzacions quan el GAE té més d’1 

síl·laba (2 síl·labes: 63,5%, 3 síl·labes: 67,1%, 4 síl·labes: 60,9%, 5 síl·labes: 72,1%, 

6 síl·labes: 58,3%, 7 síl·labes: 47,6%, 8 síl·labes: 55,6%, 9 síl·labes: 50%). En canvi, 

en el locutor PC només es dóna un percentatge superior a la resta de realitzacions 

quan el GAE té 3 (48,8%), 4 (57,9%), 5 (55,4%), 7 (52,9%) i 8 síl·labes (42,9%). 

 

Finalment, pel que fa a les realitzacions en què hi ha un avançament del pic d’F0 

respecte la síl·laba tònica, el percentatge de realitzacions no és mai superior a la resta 

de casos; malgrat tot, s’observa un cert augment del percentatge de casos a mesura 

que augmenta el nombre de síl·labes del GAE tant en les realitzacions del locutor JT (3 

síl·labes: 1,4%, 4 síl·labes: 3,4%, 5 síl·labes: 4,9%, 6 síl·labes: 19,4%, 7 síl·labes: 

28,6%, 8 síl·labes: 33,3%, 9 síl·labes: 50%) com en les realitzacions del locutor PC (3 

síl·labes: 3,6%, 4 síl·labes: 5,3%, 5 síl·labes: 5,4%, 6 síl·labes: 11,4%, 7 síl·labes: 

17,6%, 8 síl·labes: 28,6%). 

 

Per tal de determinar si existeix una influència estadísticament significativa del nombre 

de síl·labes del GAE sobre la posició del pic d’F0, s’ha realitzat una anàlisi no 

paramètrica de les dades per a cada un dels locutors. En ambdós casos s’ha agafat la 

posició del pic d’F0 com a variable dependent i el nombre de síl·labes del GAE com a 

variable independent. Els resultats obtinguts indiquen que hi ha una influència del 

nombre de síl·labes del GAE sobre la posició del pic d’F0 (locutor JT, p= 0,000; locutor 

PC= 0,023). 

 

Cal tenir en compte, però, que la combinació accentual del GAE en posició inicial de GE 

no sempre segueix els mateixos patrons del GAE en posició interior o final. Així, 

mentre que en posició interior o final el GAE s’inicia sempre amb una síl·laba tònica, en 

posició inicial i en posició inicial-final el GAE pot iniciar-se amb una o més síl·labes 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ 

 

115

àtones precedint la síl·laba tònica que encapçala el GAE. Per tant, caldrà observar per 

separat tant la influència que tenen la síl·laba tònica i les síl·labes àtones posteriors 

com la de les síl·labes àtones anteriors a la síl·laba tònica. 

 

A continuació es presenten les taules 35 (locutor JT) i 36 (locutor PC) amb el 

percentatge de realitzacions en què el pic d’F0 s’anticipa, coincideix o s’endarrereix 

respecte la síl·laba tònica tenint únicament en compte el nombre de síl·labes del GAE 

des de la síl·laba tònica —inclosa aquesta— fins a la darrera síl·laba del GAE. 

 

Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos 5 17  22 
1 

% 22,7% 77,3%  100,0% 

Casos 9 34 56 99 
2 

% 9,1% 34,3% 56,6% 100,0% 

Casos 4 27 81 112 
3 

% 3,6% 24,1% 72,3% 100,0% 

Casos 5 13 36 54 
4 

% 9,3% 24,1% 66,7% 100,0% 

Casos 1 1 18 20 
5 

% 5,0% 5,0% 90,0% 100,0% 

Casos  1 3 4 
6 

%  25,0% 75,0% 100,0% 

Casos   1 1 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE a 

partir de 

la síl·laba 

tònica 

7 
%   100,0% 100,0% 

Casos 24 93 195 312 
Total  

% 7,7% 29,8% 62,5% 100,0% 

 

Taula 35. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa segons el nombre de 

síl·labes del GAE des de la síl·laba tònica. 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos 6 36  42 
1 

% 14,3% 85,7%  100,0% 

Casos 5 46 44 95 
2 

% 5,3% 48,4% 46,3% 100,0% 

Casos 3 37 61 101 
3 

% 3,0% 36,6% 60,4% 100,0% 

Casos 2 14 34 50 
4 

% 4,0% 28,0% 68,0% 100,0% 

Casos 3 4 15 22 
5 

% 13,6% 18,2% 68,2% 100,0% 

Casos  1 2 3 
6 

%  33,3% 66,7% 100,0% 

Casos  1  1 
7 

%  100,0%  100,0% 

Casos  1  1 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE a 

partir de 

la síl·laba 

tònica 

8 
%  100,0%  100,0% 

Casos 19 140 156 315 
Total  

% 6,0% 44,4% 49,5% 100,0% 

 

Taula 36. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa segons el nombre de 

síl·labes del GAE des de la síl·laba tònica. 

 

Com es pot observar, les dades continuen mostrant tendències diferents per a cada 

locutor. En el cas del locutor JT, quan el GAE consta de més d’1 síl·laba començant a 

comptar des de la síl·laba tònica, el més freqüent és la realització del pic d’F0 

desplaçat cap a una posició posttònica (2 síl·labes: 56,6%, 3 síl·labes: 72,3%, 4 

síl·labes: 66,7%, 5 síl·labes: 90%, 6 síl·labes: 75%, 7 síl·labes: 100%). En canvi, en el 

cas del locutor PC aquesta tendència només s’observa quan el GAE té entre 3 i 6 

síl·labes des de la síl·laba tònica fins al final del GAE (3 síl·labes: 60,4%, 4 síl·labes: 

68%, 5 síl·labes: 68,2%, 6 síl·labes: 66,7%). 
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Pel que fa als casos en què el pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica, el locutor JT 

presenta un percentatge superior a la resta de realitzacions únicament quan el GAE no 

té cap síl·laba després de la tònica. En canvi, en el cas del locutor PC, el percentatge 

de realitzacions en què el pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica és superior a la 

resta de realitzacions quan el GAE consta d’1 o 2 síl·labes a partir de la tònica (1 

síl·laba: 85,7%, 2 síl·labes: 48,4%), o de 7 o 8 síl·labes a partir de la tònica (100%). 

 

Finalment, el percentatge de realitzacions en què el pic d’F0 s’avança respecte la 

síl·laba tònica no supera en cap cas la resta de realitzacions. 

 

Els resultats obtinguts al realitzar una anàlisi no paramètrica de les dades prenent la 

posició del pic d’F0 com a variable dependent i el nombre de síl·labes del GAE des de la 

síl·laba tònica com a variable independent, indiquen que hi ha una influència 

estadísticament significativa del nombre de síl·labes del GAE en posició inicial de GE 

des de la síl·laba tònica sobre la posició del pic d’F0 (locutor JT, p= 0,000; locutor PC, 

p= 0,000). 

 

A continuació es presenten les taules 37 (locutor JT) i 38 (locutor PC) amb el 

percentatge de realitzacions en què el pic d’F0 s’anticipa, coincideix o s’endarrereix 

respecte la síl·laba tònica tenint únicament en compte el nombre de síl·labes del GAE 

anteriors a la síl·laba tònica. 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos  11 47 58 
0 

%  19,0% 81,0% 100,0% 

Casos  47 88 135 
1 

%  34,8% 65,2% 100,0% 

Casos 4 20 43 67 
2 

% 6,0% 29,9% 64,2% 100,0% 

Casos 9 9 12 30 
3 

% 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

Casos 5 2 3 10 
4 

% 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

Casos 4 4 2 10 
5 

% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Casos 2   2 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE 

anteriors 

a la 

síl·laba 

tònica 

6 
% 100,0%   100,0% 

Casos 24 93 195 312 
Total  

% 7,7% 29,8% 62,5% 100,0% 

 

Taula 37. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa segons el nombre de 

síl·labes del GAE abans de la síl·laba tònica. 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos  14 49 63 
0 

%  22,2% 77,8% 100,0% 

Casos 1 68 69 138 
1 

% 0,7% 49,3% 50,0% 100,0% 

Casos 6 39 23 68 
2 

% 8,8% 57,4% 33,8% 100,0% 

Casos 9 12 13 34 
3 

% 26,5% 35,3% 38,2% 100,0% 

Casos 2 3 1 6 
4 

% 33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 

Casos 1 3 1 5 
5 

% 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 

Casos  1  1 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE 

anteriors 

a la 

síl·laba 

tònica 

6 
%  100,0%  100,0% 

 Casos 19 140 156 315 
Total 

 % 6,0% 44,4% 49,5% 100,0% 

 

Taula 38. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa segons el nombre de 

síl·labes del GAE abans de la síl·laba tònica. 

 

Com es pot apreciar a les taules 37 (locutor JT) i 38 (locutor PC), ambdós locutors 

mostren de nou un comportament diferent. Si bé en ambdós casos s’observa un 

endarreriment del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica quan el GAE té poques síl·labes 

abans de la tònica (0 síl·labes: 81%, locutor JT i 77,8%, locutor PC; 1 síl·laba: 65,2%, 

locutor JT i 50%, locutor PC; 2 síl·labes: 64,2%, locutor JT i 33,8%, locutor PC; 3 

síl·labes: 40%, locutor JT i 38,2%, locutor PC), quan el GAE té més de 3 síl·labes 

abans de la tònica el locutor JT tendeix a realitzar el pic d’F0 en una posició pretònica 

(4 síl·labes: 50%, 5 síl·labes: 40%, 6 síl·labes: 100%), mentre que el locutor PC 

tendeix a realitzar el pic d’F0 en la síl·laba tònica (4 síl·labes: 50%, 5 síl·labes: 60%, 6 

síl·labes: 100%). 
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Com en el cas anterior, s’ha realitzat una anàlisi no paramètrica de les dades 

obtingudes per a cada locutor prenent com a variable dependent la posició del pic d’F0 

i com a variable independent el nombre de síl·labes del GAE anteriors a la síl·laba 

tònica. Els resultats obtinguts en aquestes proves indiquen que existeix una influència 

estadísticament significativa de la posició del pic d’F0 sobre el nombre de síl·labes del 

GAE en posició inicial de GE anteriors a la síl·laba tònica (locutor JT, p= 0,000; locutor 

PC, p= 0,000). 

 

Un cop comprovada la influència del nombre de síl·labes del GAE anteriors i posteriors 

a la síl·laba tònica sobre la posició del pic d’F0, s’han realitzat unes anàlisis no 

paramètriques per tal d’establir si la posició del pic d’F0 també varia en funció de: 

 

a) el nombre de síl·labes del GAE posterior 

b) la presència o absència de pic d’F0 en el GAE posterior 

 

En aquestes anàlisis s’ha pres com a variable dependent la posició del pic d’F0 i com a 

variable independent el nombre de síl·labes i la presència o absència de pic d’F0 en el 

GAE posterior. Els resultats mostren que la realització del pic d’F0 en una o altra 

posició no varia significativament en funció del nombre de síl·labes del GAE posterior 

per a cap dels dos locutors (locutor JT, p= 0,068; locutor PC, p= 0,440), però sí que 

varia, en el cas del locutor JT, en funció de la presència de pic d’F0 en el GAE posterior 

(locutor JT, p= 0,015 locutor PC, p= 0,221). 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos 10 53 133 196 
No 

% 5,1% 27,0% 67,9% 100,0% 

Casos 14 40 62 116 

Presència 

de pic 

d’F0 en el 

GAE 

posterior 
Sí 

% 12,1% 34,5% 53,4% 100,0% 

Casos 24 93 195 312 
Total  

% 7,7% 29,8% 62,5% 100,0% 

 

Taula 39. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa segons la presència o 

absència de pic d’F0 en el GAE posterior. 

 

Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos 7 62 82 151 
No 

% 4,6% 41,1% 54,3% 100,0% 

Casos 12 78 74 164 

Presència 

de pic 

d’F0 en el 

GAE 

posterior 
Sí 

% 7,3% 47,6% 45,1% 100,0% 

Casos 19 140 156 315 
Total  

% 6,0% 44,4% 49,5% 100,0% 

 

Taula 40. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa segons la presència o 

absència de pic d’F0 en el GAE posterior. 

 

Com es pot apreciar a les taules 39 i 40, si bé el locutor JT presenta un percentatge 

major de GAE en què el pic d’F0 apareix endarrerit respecte la síl·laba tònica tant en 

els casos en què el GAE anterior presenta un pic d’F0 (53,4%) com en els casos en què 

no (67,9%), en el cas del locutor PC, el percentatge de realitzacions del GAE amb el 

pic d’F0 endarrerit només supera el 50% dels casos quan el GAE posterior no presenta 

cap pic d’F0 (54,3%), però no quan el GAE posterior presenta un pic d’F0 (45,1%). 
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4.1.2.2. Posició final de GE 

 

Les dades que es resumeixen a les taules 41 i 42 corresponen al percentatge i el 

nombre de realitzacions del GAE en posició final de GE amb i sense desplaçament del 

pic d’F0 respecte la síl·laba tònica, tenint en compte el nombre de síl·labes del GAE. 

 

Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos 4 120  124 
1 

% 3,2% 96,8%  100,0% 

Casos 1 56 83 140 
2 

% 0,7% 40,0% 59,3% 100,0% 

Casos  3 8 11 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 
3 

%  27,3% 72,7% 100,0% 

Casos 5 179 91 275 
Total  

% 1,8% 65,1% 33,1% 100,0% 

 

Taula 41. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, en posició final de GE d’oració enunciativa segons el nombre de 

síl·labes. 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos 2 158  160 
1 

% 1,3% 98,8%  100,0% 

Casos 3 31 118 152 
2 

% 2,0% 20,4% 77,6% 100,0% 

Casos  2 8 10 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 
3 

%  20,0% 80,0% 100,0% 

Casos 5 191 126 322 
Total  

% 1,6% 59,3% 39,1% 100,0% 

 

Taula 42. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, en posició final de GE d’oració enunciativa segons el nombre de 

síl·labes. 

 

Les dades corresponents a cada locutor apunten, com es mostra a les taules 41 i 42, 

cap a la mateixa direcció. En ambdós casos, el percentatge global de realitzacions 

indica que la coincidència entre el pic d’F0 i la síl·laba tònica és la realització més 

freqüent (65,1%, locutor JT i 59,3%, locutor PC).  

 

Tenint en compte el nombre de síl·labes del GAE, s’observa que el pic d’F0 coincideix 

majoritàriament amb la síl·laba tònica quan el GAE consta d’una síl·laba (96,8%, 

locutor JT i 98,8%, locutor PC), tot i que en algun cas també s’ha observat una 

anticipació del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica (3,2%, locutor JT i 1,3%, locutor PC). 

 

Quan el GAE consta de 2 o 3 síl·labes, la realització més freqüent és la de 

l’endarreriment del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica (2 síl·labes: 59,3%, locutor JT i 

77,6%, locutor PC; 3 síl·labes: 72,7%, locutor JT i 80%, locutor PC), tot i que també 

s’observa un percentatge considerable de casos en què el pic d’F0 coincideix amb la 

síl·laba tònica (2 síl·labes: 40%, locutor JT i 20,4%, locutor PC; 3 síl·labes: 27,3%, 

locutor JT i 20%, locutor PC) i algun cas en què hi ha una anticipació del pic d’F0 

respecte la síl·laba tònica (2 síl·labes: 0,7%, locutor JT i 2%, locutor PC; 3 síl·labes: 

0%, locutor JT i 0%, locutor PC). 

 

Per tal de saber si existeix una influència estadísticament significativa del nombre de 

síl·labes del GAE sobre la posició del pic d’F0 s’ha realitzat una anàlisi no paramètrica 
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de les dades obtingudes per a cada locutor prenent com a variable dependent la 

posició del pic d’F0 i com a variable independent el nombre de síl·labes del GAE. Els 

resultats indiquen que hi ha una influència molt significativa del nombre de síl·labes del 

GAE en posició final de GE sobre la posició del pic d’F0 (locutor JT, p= 0,000; locutor 

PC, p= 0,000). 

 

Un cop comprovada la influència del nombre de síl·labes del GAE sobre la posició del 

pic d’F0, s’han realitzat unes anàlisis no paramètriques per tal d’establir si la posició 

del pic d’F0 també varia en funció de: 

 

a) el nombre de síl·labes del GAE anterior 

b) la presència o absència de pic d’F0 en el GAE anterior 

 

En aquestes anàlisis s’ha pres com a variable dependent la posició del pic d’F0 i com a 

variable independent el nombre de síl·labes i la presència o absència de pic d’F0 en el 

GAE anterior. Els resultats mostren que, en el cas dels GAE en posició final de GE, la 

realització del pic d’F0 en una o altra posició no varia significativament ni en funció del 

nombre de síl·labes del GAE anterior (locutor JT, p= 0,734; locutor PC, p= 0,425), ni 

en funció de la presència o absència de pic d’F0 en el GAE anterior (locutor JT, p= 

0,058; locutor PC, p= 0,165). 

 

4.1.2.3. Posició interior de GE 

 

Les dades que es recullen a les taules 43 i 44 corresponen al percentatge i el nombre 

de realitzacions del GAE en posició interior de GE amb i sense desplaçament del pic 

d’F0 respecte la síl·laba tònica, tenint en compte el nombre de síl·labes del GAE. 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos  47  47 
1 

%  100,0%  100,0% 

Casos 2 102 57 161 
2 

% 1,2% 63,4% 35,4% 100,0% 

Casos 2 81 102 185 
3 

% 1,1% 43,8% 55,1% 100,0% 

Casos 8 72 97 177 
4 

% 4,5% 40,7% 54,8% 100,0% 

Casos 4 29 66 99 
5 

% 4,0% 29,3% 66,7% 100,0% 

Casos 9 15 32 56 
6 

% 16,1% 26,8% 57,1% 100,0% 

Casos 6 8 12 26 
7 

% 23,1% 30,8% 46,2% 100,0% 

Casos 3 1 5 9 
8 

% 33,3% 11,1% 55,6% 100,0% 

Casos 1  1 2 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 

9 
% 50,0%  50,0% 100,0% 

Casos 35 355 372 762 
Total  

% 4,6% 46,6% 48,8% 100,0% 

 

Taula 43. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, en posició interior de GE d’oració enunciativa segons el nombre de 

síl·labes. 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos  57  57 
1 

%  100,0%  100,0% 

Casos 1 100 61 162 
2 

% 0,6% 61,7% 37,7% 100,0% 

Casos 3 115 102 220 
3 

% 1,4% 52,3% 46,4% 100,0% 

Casos 6 68 97 171 
4 

% 3,5% 39,8% 56,7% 100,0% 

Casos 4 40 57 101 
5 

% 4,0% 39,6% 56,4% 100,0% 

Casos 7 20 24 51 
6 

% 13,7% 39,2% 47,1% 100,0% 

Casos 3 8 10 21 
7 

% 14,3% 38,1% 47,6% 100,0% 

Casos 2 2 3 7 
8 

% 28,6% 28,6% 42,9% 100,0% 

Casos  1  1 
9 

%  100,0%  100,0% 

Casos  1  1 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 

10 
%  100,0%  100,0% 

Casos 26 412 354 792 
Total  

% 3,3% 52,0% 44,7% 100,0% 

 

Taula 44. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, en posició interior de GE d’oració enunciativa segons el nombre de 

síl·labes. 

 

Com s’observa a les taules 43 i 44, els percentatges globals de realitzacions del pic 

d’F0 mostren tendències diferents segons el locutor. Mentre que el locutor JT presenta 

un percentatge majoritari de realitzacions en què el pic d’F0 apareix desplaçat cap a 

una posició posttònica (48,8%), el locutor PC presenta un percentatge més elevat de 

realitzacions en què el pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica (52%). De tota 

manera, cal assenyalar que les diferències en els percentatges no són extremadament 
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marcades, sobretot pel que fa al locutor JT: 46,6% de casos de coincidència i 48,8% 

de casos d’endarreriment en el locutor JT i 52% de casos de coincidència i 44,7% de 

casos d’endarreriment en el locutor PC. 

 

Pel que fa a les dades en relació al nombre de síl·labes del GAE, es pot observar que el 

pic d’F0 es realitza majoritàriament sense desplaçament quan el GAE consta d’1 o 2 

síl·labes, en el cas del locutor JT (1 síl·laba: 100%, 2 síl·labes: 63,4%), o d’1 a 3 

síl·labes, en el cas del locutor PC (1 síl·laba: 100%, 2 síl·labes: 61,7%, 3 síl·labes: 

52,3%). 

 

La realització més freqüent, en canvi, és la del desplaçament del pic cap a una posició 

posttònica quan el GAE consta de 3 a 8 síl·labes, en el cas del locutor JT (3 síl·labes: 

55,1%, 4 síl·labes: 54,8%, 5 síl·labes: 66,7%, 6 síl·labes: 57,1%, 7 síl·labes: 46,2%, 

8 síl·labes: 55,6%), o de 4 a 8 síl·labes, en el cas del locutor PC (4 síl·labes: 56,7%, 5 

síl·labes: 56,4%, 6 síl·labes: 47,1%, 7 síl·labes: 47,6%, 8 síl·labes: 42,9%). 

 

Finalment, quan el GAE consta de més de 8 síl·labes, el locutor JT (9 síl·labes, 50% 

anticipació i 50% endarreriment) presenta un comportament diferent que el locutor PC 

(9 síl·labes, 100% coincidència i 10 síl·labes: 100% coincidència); cal dir però, que en 

aquests casos el nombre de GAE analitzats és molt baix (9 síl·labes: 2 GAE, locutor JT i 

1 GAE, locutor PC; 10 síl·labes: 1 GAE, locutor PC). 

 

Per tal de determinar si existeix una influència del nombre de síl·labes del GAE sobre la 

posició del pic d’F0, s’ha realitzat una anàlisi no paramètrica de les dades per a cada 

un dels locutor. En aquestes anàlisis s’ha pres com a variable dependent la posició del 

pic d’F0 i com a variable independent el nombre de síl·labes del GAE en posició interior 

de GE. Tant en un cas com en l’altre, els resultats obtinguts indiquen que hi ha una 

influència del nombre de síl·labes del GAE sobre la posició del pic d’F0 (locutor JT, p= 

0,000; locutor PC, p= 0,000). 
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Un cop comprovada la influència del nombre de síl·labes del GAE sobre la posició del 

pic d’F0, s’han realitzat unes anàlisis no paramètriques de les dades per tal de 

determinar si la posició del pic d’F0 varia en funció de: 

 

a) el nombre de síl·labes del GAE anterior 

b) la presència o absència de pic d’F0 en el GAE anterior 

c) el nombre de síl·labes del GAE posterior 

d) la presència o absència de pic d’F0 en el GAE 

 

Pel que fa a la influència del nombre de síl·labes i de la presència o absència del pic 

d’F0 en el GAE anterior, el valor de significació obtingut en les proves no 

paramètriques indica l’existència d’una influència significativa en el GAE interior de GE 

de la realització del GAE anterior amb o sense pic d’F0 sobre la posició del pic en el cas 

del locutor JT (p= 0,000), però no en el cas del locutor PC (p= 0,057); en canvi, pel 

que fa al nombre de síl·labes del GAE anterior en relació a la posició del pic, no s’ha 

observat una influència significativa d’una variable sobre l’altra per a cap dels dos 

locutors (locutor JT, p= 0,429; locutor PC, p= 0,617). 

 

A les taules 45 i 46 es mostren els percentatges i el nombre de realitzacions del GAE 

amb anticipació, coincidència o endarreriment del pic segons el GAE anterior es realitzi 

amb o sense pic d’F0. 

 

Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos  163 78 241 
No 

%  67,6% 32,4% 100,0% 

Casos 2 54 81 137 

Presència 

de pic 

d’F0 en el 

GAE 

anterior 
Sí 

% 1,5% 39,4% 59,1% 100,0% 

 Casos 2 217 159 378 
Total 

 % 0,5% 57,4% 42,1% 100,0% 

 

Taula 45. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició interior de GE d’oració enunciativa segons la presència o 

absència de pic d’F0 en el GAE anterior. 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos  129 74 203 
No 

%  63,5% 36,5% 100,0% 

Casos 1 103 92 196 

Presència 

de pic 

d’F0 en el 

GAE 

anterior 
Sí 

% 0,5% 52,6% 46,9% 100,0% 

 Casos 1 232 166 399 
Total 

 % 0,3% 58,1% 41,6% 100,0% 

 

Taula 46. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició interior de GE d’oració enunciativa segons la presència o 

absència de pic d’F0 en el GAE anterior. 

 

Les taules 45 i 46 permeten observar que el locutor PC presenta un percentatge 

superior de realitzacions en què el pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica que de 

realitzacions en què s’observa un desplaçament, tant en els casos en què el GAE 

anterior presenta un pic d’F0 (63,5%) com en els casos en què no en presenta cap 

(52,6%); en el cas del locutor JT, en canvi, el percentatge de realitzacions en què el 

pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica només és superior al 50% dels casos quan el 

GAE anterior no consta de cap pic d’F0 (67,6%), però no en aquells casos en què el 

GAE anterior es realitza amb un pic (39,4%). 

 

Pel que fa a la influència del nombre de síl·labes i de la presència o absència del pic 

d’F0 en el GAE posterior, el valor de significació obtingut en les proves no 

paramètriques indica que en els GAE en posició interior de GE no es dóna una 

influència significativa ni de la realització del GAE posterior amb o sense pic d’F0 sobre 

la posició del pic (locutor JT, p= 0,445; locutor PC, p= 0,667), ni del nombre de 

síl·labes del GAE posterior en relació a la posició del pic (locutor JT, p= 0,216; locutor 

PC, p= 0,534). 

 

4.1.2.4. Posició inicial-final de GE 
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Les dades de les taules 47 i 48 corresponen al percentatge i el nombre de realitzacions 

del GAE en posició inicial-final de GE amb i sense desplaçament del pic d’F0 respecte la 

síl·laba tònica, tenint en compte el nombre de síl·labes del GAE. 

Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos  14 6 20 
2 

%  70,0% 30,0% 100,0% 

Casos 1 15 4 20 
3 

% 5,0% 75,0% 20,0% 100,0% 

Casos 5 11 2 18 
4 

% 27,8% 61,1% 11,1% 100,0% 

Casos 1 4 3 8 
5 

% 12,5% 50,0% 37,5% 100,0% 

Casos 2 1 2 5 
6 

% 40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

Casos   1 1 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 

7 
%   100,0% 100,0% 

Casos 9 45 18 72 
Total  

% 12,5% 62,5% 25,0% 100,0% 

 

Taula 47. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, en posició inicial-final de GE d’oració enunciativa segons el nombre 

de síl·labes. 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos  4  4 
1 

%  100,0%  100,0% 

Casos  11 10 21 
2 

%  52,4% 47,6% 100,0% 

Casos  12 10 22 
3 

%  54,5% 45,5% 100,0% 

Casos 2 10 7 19 
4 

% 10,5% 52,6% 36,8% 100,0% 

Casos 1 2 3 6 
5 

% 16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 

Casos 3 1 2 6 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 

6 
% 50,0% 16,7% 33,3% 100,0% 

Casos 6 40 32 78 
Total  

% 7,7% 51,3% 41,0% 100,0% 

 

Taula 48. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què el pic d’F0 coincideix, s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, en posició inicial-final de GE d’oració enunciativa segons el nombre 

de síl·labes. 

 

Com es pot observar a les taules 47 i 48, en els GAE en posició inicial-final el 

percentatge global de realitzacions en què el pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica 

és més alt (locutor JT: 62,5%; locutor PC: 51,3%) que el percentatge de realitzacions 

en què el pic es desplaça cap a una posició pretònica (locutor JT: 12,5%; locutor PC: 

7,7%) o posttònica (locutor JT: 25%; locutor PC: 41%). 

 

Analitzant les dades segons el nombre de síl·labes del GAE es pot veure que la 

tendència general, quan el GAE consta de menys de 5 síl·labes, és la realització del pic 

d’F0 a la síl·laba tònica (1 síl·laba: 100%, locutor PC; 2 síl·labes: 70%, locutor JT i 

52,4%, locutor PC; 3 síl·labes: 75%, locutor JT i 54,5%, locutor PC; 4 síl·labes: 

61,1%, locutor JT i 52,6%, locutor PC), tot i que també s’observa un percentatge 

elevat de casos en què hi ha endarreriment del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica (2 

síl·labes: 30%, locutor JT i 47,6%, locutor PC; 3 síl·labes: 20%, locutor JT i 45,5%, 

locutor PC; 4 síl·labes: 11,1%, locutor JT i 36,8%, locutor PC). 
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Quan el GAE consta de 5 o més de 5 síl·labes, el percentatge de realitzacions varia en 

cada cas i per a cada locutor. Així, quan el GAE consta de 5 síl·labes, la realització més 

freqüent en el cas del locutor JT és la realització del pic d’F0 sense desplaçament 

(50%), mentre que la realització majoritària en el cas del locutor PC és la del 

desplaçament del pic d’F0 cap a una posició posttònica (50%). Quan el GAE consta de 

6 síl·labes, la realització més freqüent del locutor JT és la realització del pic d’F0 amb 

desplaçament cap a una posició pretònica (40%) i posttònica (40%), i la del locutor PC 

és la del desplaçament del pic d’F0 cap a una posició prettònica (50%). Finalment, 

només s’ha analitzat un GAE de 7 síl·labes, corresponent al locutor JT, realitzat amb 

desplaçament del pic d’F0 cap a una posició posttònica. 

 

La influència del nombre de síl·labes del GAE sobre la posició del pic d’F0 s’ha 

determinat a partir d’una anàlisi no paramètrica de les dades prenent com a variable 

dependent la posició del pic d’F0 i com a variable independent el nombre de síl·labes 

del GAE en posició inicial-final de GE. Els resultats obtinguts indiquen que només hi ha 

una influència estadísticament significativa del nombre de síl·labes del GAE sobre la 

posició del pic d’F0 en el cas del locutor PC (p= 0,007), però no en el cas del locutor JT 

(p= 0,057). 

 

Cal tenir en compte, però, que a l’igual que passava amb el GAE en posició inicial, la 

combinació accentual del GAE en posició inicial-final de GE no sempre segueix els 

mateixos patrons accentuals del GAE en posició interior o final. Mentre que en posició 

interior o final el GAE s’inicia amb una síl·laba tònica, en posició inicial i en posició 

inicial-final el GAE pot iniciar-se amb una o més síl·labes àtones. Així doncs, caldrà 

observar per separat tant la influència que tenen la síl·laba tònica i les síl·labes àtones 

posteriors, com les síl·labes àtones anteriors a la síl·laba tònica. 

 

A continuació es presenten les taules 49 (locutor JT) i 50 (locutor PC) amb el 

percentatge de realitzacions en què el pic d’F0 s’anticipa, coincideix o s’endarrereix 

respecte la síl·laba tònica tenint únicament en compte el nombre de síl·labes del GAE 

comptant des de la síl·laba tònica fins a la darrera síl·laba del GAE. 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos 7 30  37 
1 

% 18,9% 81,1%  100,0% 

Casos 2 14 17 33 
2 

% 6,1% 42,4% 51,5% 100,0% 

Casos  1 1 2 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE a 

partir de 

la síl·laba 

tònica 
3 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

Casos 9 45 18 72 
Total  

% 12,5% 62,5% 25,0% 100,0% 

 

Taula 49. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què el pic d’F0 coincideix s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, en posició inicial-final de GE d’oració enunciativa segons el nombre 

de síl·labes del GAE des de la síl·laba tònica. 

 

Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos 3 33  36 
1 

% 8,3% 91,7%  100,0% 

Casos 3 6 30 39 
2 

% 7,7% 15,4% 76,9% 100,0% 

Casos  1 2 3 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE a 

partir de 

la síl·laba 

tònica 
3 

%  33,3% 66,7% 100,0% 

Casos 6 40 32 78 
Total  

% 7,7% 51,3% 41,0% 100,0% 

 

Taula 50. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què el pic d’F0 coincideix s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, en posició inicial-final de GE d’oració enunciativa segons el nombre 

de síl·labes del GAE des de la síl·laba tònica. 

 

Com es pot observar a les taules 49 i 50, quan el GAE només consta d’una síl·laba 

comptant des de la síl·laba tònica, els dos locutors realitzen majoritàriament el pic d’F0 

sense desplaçament respecte la síl·laba tònica (1 síl·laba: 81,1%, locutor JT i 91,7%, 

locutor PC). 
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En canvi, quan el GAE consta de 2 o 3 síl·labes a partir de la tònica, la tendència dels 

dos locutors és la realització del pic d’F0 desplaçat cap a una posició posttònica (2 

síl·labes: 51,5%, locutor JT i 76,9%, locutor PC; 3 síl·labes: 50%, locutor JT i 66,7%, 

locutor PC). 

 

Els resultats obtinguts al realitzar una anàlisi no paramètrica prenent com a variable 

dependent la posició del pic d’F0 i com a variable independent el nombre de síl·labes 

del GAE des de la síl·laba tònica indiquen que, en el GAE en posició inicial-final, hi ha 

una influència estadísticament significativa del nombre de síl·labes de què consta el 

GAE comptant a partir de la síl·laba tònica sobre la posició del pic d’F0 (locutor JT, p= 

0,000; locutor PC, p= 0,000). 

 

Les taules 51 i 52 recullen el percentatge de realitzacions en què el pic d’F0 s’anticipa, 

coincideix o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica tenint únicament en compte el 

nombre de síl·labes del GAE abans de la síl·laba tònica. 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos  1 7 8 
0 

%  12,5% 87,5% 100,0% 

Casos  21 3 24 
1 

%  87,5% 12,5% 100,0% 

Casos 1 12 2 15 
2 

% 6,7% 80,0% 13,3% 100,0% 

Casos 6 7 3 16 
3 

% 37,5% 43,8% 18,8% 100,0% 

Casos 1 4 2 7 
4 

% 14,3% 57,1% 28,6% 100,0% 

Casos 1  1 2 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE 

anteriors 

a la 

síl·laba 

tònica 

5 
% 50,0%  50,0% 100,0% 

Casos 9 45 18 72 
Total  

% 12,5% 62,5% 25,0% 100,0% 

 

Taula 51. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què el pic d’F0 coincideix s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, en posició inicial-final de GE d’oració enunciativa segons el nombre 

de síl·labes del GAE abans de la síl·laba tònica. 
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Posició del pic d’F0 
 

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment
Total 

Casos  4 10 14 
0 

%  28,6% 71,4% 100,0% 

Casos  15 11 26 
1 

%  57,7% 42,3% 100,0% 

Casos 1 11 7 19 
2 

% 5,3% 57,9% 36,8% 100,0% 

Casos 2 7 2 11 
3 

% 18,2% 63,6% 18,2% 100,0% 

Casos 1 3 2 6 
4 

% 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

Casos 2   2 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE 

anteriors 

a la 

síl·laba 

tònica 

5 
% 100,0%   100,0% 

Casos 6 40 32 78 
Total  

% 7,7% 51,3% 41,0% 100,0% 

 

Taula 52. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què el pic d’F0 coincideix s’anticipa o 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, en posició inicial-final de GE d’oració enunciativa segons el nombre 

de síl·labes del GAE abans de la síl·laba tònica. 

 

Es pot apreciar a les taules 51 i 52 que ambdós locutors mostren un comportament 

similar: quan el GAE no té cap síl·laba abans de la síl·laba tònica, s’observa un 

endarreriment del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica (0 síl·labes: 87,5%,locutor JT i 

71,4%, locutor PC). 

 

En canvi, en els casos en què el GAE té entre 1 i 4 síl·labes àtones abans de la síl·laba 

tònica el pic d’F0 tendeix a coincidir amb la síl·laba tònica (1 síl·labes: 87,5%, locutor 

JT i 57,7%, locutor PC; 2 síl·labes: 80%,locutor JT i 57,9%, locutor PC; 3 síl·labes: 

43,8%,locutor JT i 63,6%, locutor PC; 4 síl·labes: 57,1%,locutor JT i 50%, locutor PC). 

 

Finalment, quan el GAE té 5 síl·labes àtones abans de la síl·laba tònica el locutor JT 

presenta un 50% dels casos amb desplaçament del pic cap a una síl·laba pretònica i un 

50% dels casos amb desplaçament del pic cap a una síl·laba posttònica, mentre que el 

locutor PC presenta un 100% dels casos amb desplaçament del pic cap a una síl·laba 
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pretònica. Tot i això, cal dir que en aquesta posició només s’han localitzat en el corpus 

2 GAE per a cada locutor. 

 

Per tal d’establir si existeix una influència estadísticament significativa del nombre de 

síl·labes del GAE abans de la síl·laba tònica sobre la posició del pic d’F0, s’ha realitzat 

una anàlisi no paramètrica per a cada locutor prenent com a variable dependent la 

posició del pic d’F0 i com a variable independent el nombre de síl·labes del GAE abans 

de la síl·laba tònica. Els resultats obtinguts indiquen que, en el GAE en posició inicial-

final, hi ha una influència d’una variable sobre l’altre per a ambdós locutors (locutor JT, 

p= 0,000; locutor PC, p= 0,000). 

 

4.1.2.5. Discussió dels resultats 

 

Com es desprèn de les dades presentades a l’apartat 4.1.2, el més general és que hi 

hagi una coincidència entre el pic d’F0 i la síl·laba tònica (53%). Cal dir però, que en 

un percentatge molt elevat dels casos (44%) es dóna un endarreriment del pic d’F0 

respecte la síl·laba tònica. L’anticipació, en canvi, s’observa només en un 3% dels 

casos. 

 

Estruch (2000) ha analitzat el desplaçament del pic d’F0 en català estudiant un corpus 

de paràgrafs llegits per dos locutors (un de masculí i un de femení) i ha observat 

resultats diferents per a cada un dels locutors: en el cas del locutor femení el 

percentatge d’aparició més alt correspon als casos d’endarreriment (57,45%), mentre 

que en el locutor masculí correspon als casos en què es dóna una coincidència entre el 

pic d’F0 i la síl·laba tònica (51,45%). 

 

Aquest endarreriment, que acostuma a ser d’1 o 2 síl·labes, també s’ha observat en 

altres llengües (Navarro 1944; Fant 1984; Garrido 1991; Garrido et al. 1993; Prieto, 

Van Santen i Hirschberg 1994, 1995; Llisterri et al. 1995; Toledo et al. 2001).  

 

Els resultats obtinguts en aquest treball mostren que quan es dóna un desplaçament 

del pic d’F0 cap a una posició posttònica, acostuma a ser d’1 síl·laba en la majoria dels 

casos (86,3%), tot i que s’han trobat exemples en què el pic d’F0 es desplaça fins a 5 
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síl·labes. En el treball d’Estruch (2000), en canvi, aquest desplaçament es dóna, com a 

màxim, 4 síl·labes després de la tònica. 

 

Tenint en compte aquests resultats, podem dir que, pel que fa a les oracions 

enunciatives del català, el GAE acostuma a iniciar-se amb un pic d’F0 que, o bé 

coincideix amb la síl·laba tònica o bé coincideix amb la síl·laba immediatament 

posterior. Aquesta descripció pot relacionar-se amb el patró tonal de l’anglès —llengua 

que tindria el grup accentual amb el nucli a l’esquerra, com s’explica a l’apartat 2.1— 

proposat per Hirst i Di Cristo (2000) que s’inicia, també, amb un to alt (High). Per 

contra, el patró tonal que descriuen Hirst i Di Cristo (2000) per al francès i que estaria 

relacionat amb el grup accentual amb el nucli a la dreta (GAD) es caracteritza per la 

localització del pic d’F0 al final de la unitat. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 57. Localització del pic d’F0 en les unitats tonals de l’anglès (GAE) i del francès (GAD) segons Hirst i 

Di Cristo (2000).  

 

Com es pot observar a la figura 57, mentre que el patró tonal del GAE en anglès, i 

també en català, s’inicia amb el pic d’F0, en francès el pic d’F0 es localitza al final de la 

unitat (GAD). 

 

Analitzant les dades segons la posició del GAE en el GE, també s’ha observat 

diferències en el seu comportament. Quan el GAE es troba en posició inicial de GE, el 

més habitual és que hi hagi un desplaçament del pic d’F0 cap a les síl·labes posteriors, 

mentre que en les altres posicions (final, interior i inicial-final), la coincidència entre el 

pic i la síl·laba tònica és el més freqüent. Per altra banda, també es desprèn de les 
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dades observades que els casos d’anticipació del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica són 

més habituals quan el GAE està en posició inicial o inicial-final que quan el GAE està en 

posició interior o final. Aquests resultats poden relacionar-se amb el fet que el patró 

accentual del GAE en posició inicial i inicial-final pot estar constituït per una o més 

síl·labes àtones abans de la síl·laba tònica, mentre que en posició interior o final, el 

GAE sempre s’inicia amb una síl·laba tònica. Per tant, es podria concloure que el fet 

que apareguin síl·labes àtones abans de la tònica dins el mateix GAE afavoreix 

l’anticipació del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica. 

 

En cada una de les posicions del GAE en el GE s’ha tingut en compte el nombre de 

síl·labes del GAE en relació a la posició del pic d’F0. 

 

En posició inicial i inicial-final de GE, si considerem la influència del nombre de síl·labes 

del GAE comptant a partir de la síl·laba tònica, el més general és que el pic d’F0 

s’endarrereixi quan el nombre de síl·labes és igual o superior a dues, i que coincideixi 

quan és inferior a dues. Pel que fa a la influència del nombre de síl·labes àtones 

anteriors a la síl·laba tònica, el comportament és invers: a menor nombre de síl·labes 

més casos d’anticipació, i a major nombre de síl·labes més casos de coincidència o 

endarreriment. Això porta a pensar que l’endarreriment ve afavorit per un major 

nombre de síl·labes àtones a la dreta de la síl·laba tònica, i l’anticipació o la 

coincidència, per un major nombre de síl·labes àtones a l’esquerra de la tònica. 

 

En posició final i en posició interior de GE, el nombre de síl·labes del GAE també 

influeix sobre la posició del pic d’F0, ja que a major nombre de síl·labes del GAE, més 

casos d’endarreriment del pic, i a menor nombre de síl·labes del GAE, més casos de 

coincidència. 

 

Finalment, pel que fa a la influència dels GAE en contacte amb el GAE objecte d’estudi, 

s’ha considerat la influència del nombre de síl·labes i de la presència o absència de pic 

d’F0 sobre la posició del pic. Quant a la primera variable, els resultats indiquen que no 

hi ha una influència del nombre de síl·labes dels GAE adjacents en cap de les posicions 

considerades. En canvi, sí que s’ha observat la influència de la presència o absència de 

pic d’F0 dels GAE en contacte sobre la posició del pic, tot i que aquesta influència 

depèn del locutor: el locutor JT presenta una influència significativa en els GAE en 
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posició inicial i interior, mentre que en el locutor PC aquesta influència no es dóna en 

cap posició. 

 

A la taula 53 es presenta un esquema de les variables considerades a l’apartat 4.1.2 i 

la seva influència sobre la posició del pic d’F0 en cada una de les posicions possibles a 

l’interior del GE. 

 

GAE ≠ GE GAE = GE 

 
GAE en 

posició 

inicial 

GAE en 

posició 

final 

GAE en 

posició 

interior 

GAE en 

posició 

inicial-final 

Locutor JT influència influència influència influència Nombre de 

síl·labes del 

GAE Locutor PC influència influència influència no influència 

Locutor JT no influència no influència no influència - Nombre de 

síl·labes 

dels GAE en 

contacte Locutor PC no influència no influència no influència - 

Locutor JT influència no influència no influència - 
Presència o 

absència de 

pic d’F0 en 

els GAE en 

contacte 
Locutor PC no influència no influència no influència - 

 

Taula 53. Esquematització de la influència de les variables estudiades sobre la posició del pic d’F0 en cada 

una de les posicions possibles a l’interior del GE. 

 

Podem dir doncs, com a síntesi final d’aquest apartat, que pel que fa a la posició del 

pic d’F0 els resultats obtinguts són similars independentment de la posició que ocupi el 

GAE a l’interior del GE. L’única variable que incideix en tots els casos —excepte en el 

cas del locutor PC en posició inicial-final de GE— sobre la posició del pic d’F0 és el 

nombre de síl·labes del GAE. En canvi, el nombre de síl·labes dels GAE en contacte no 
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influeix mai sobre la posició del pic, i la presència o absència de pic d’F0 en els GAE en 

contacte només influeix en el locutor JT quan el GAE es troba en posició inicial de GE.  

 

4.1.3. Posició de l’inici de la pujada corresponent al pic d’F0 

respecte la síl·laba accentuada 

 

En aquest subapartat es presenta una anàlisi de la posició de l’inici de la pujada de la 

corba melòdica que correspon al pic d’F0 en el GAE i s’estudia la relació entre el 

començament d’aquest moviment tonal i la síl·laba accentuada. Es considera que la 

pujada s’inicia en el primer punt d’inflexió anterior al pic d’F0 etiquetat o bé com a M 

(Mid), B (Bottom) L (Lower), D (Downstepped), o bé com a S (Same) precedit per un 

dels quatre punts d’inflexió anteriors (M, B, L o D). 

 

A l’igual que a l’apartat anterior, s’han tingut en compte per aquesta anàlisi els GAE 

que tenen un o més pics d’F0, és a dir, 2.144 GAE (vegeu les dades a la taula 27, 

apartat 4.1.2), en els quals s’han observat tres tipus diferents de realitzacions: 

coincidència de l’inici de la pujada corresponent al pic d’F0 amb la síl·laba tònica 

(figura 58), anticipació de l’inici de la pujada corresponent al pic d’F0 respecte la 

síl·laba tònica (figura 59) i endarreriment de l’inici de la pujada corresponent al pic 

d’F0 respecte la síl·laba tònica (figura 60). 
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Figura 58. Oscil·lograma i corba melòdica corresponents al GE “També hi ha persones capaces d’oblidar” 

produït pel locutor JT. La síl·laba tònica del GAE “-paces d’obli-”, que coincideix amb l’inici del pic d’F0, 

apareix entre claudàtors. 
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Figura 59. Oscil·lograma i corba melòdica corresponents al GE “que sense haver de servir a l’escenari un fil 

argumental” produït pel locutor PC. Entre claudàtors apareix la síl·laba tònica del GAE “que sense ha-” que 

presenta l’inici de la pujada del pic d’F0 en una posició pretònica. 
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Figura 60. Oscil·lograma i corba melòdica corresponents al GE “que tingui certes obsessions malaltisses” 

produït pel locutor JT. Entre claudàtors apareix la síl·laba tònica del GAE “certes obses-” que presenta l’inici 

de la pujada del pic d’F0 en una posició posttònica. 

 

Com es pot observar a la taula 54 un 24,6% dels GAE (27,2%, locutor JT i 22,3%, 

locutor PC) no presenten desplaçament de l’inici de la pujada corresponent al pic d’F0 

respecte la síl·laba tònica, un 71,2% dels GAE presenten l’inici de la pujada del pic d’F0 

desplaçat cap a una posició pretònica (66,6%, locutor JT i 75,5%, locutor PC), i un 

4,1% dels GAE presenten l’inici de la pujada del pic d’F0 desplaçat cap a una posició 

posttònica (6,2%, locutor JT i 2,2%, locutor PC). 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 686 280 64 1.030 
JT 

% 66,6% 27,2% 6,2% 100,0% 

Casos 837 247 24 1.108 
Locutor 

PC 
% 75,5% 22,3% 2,2% 100,0% 

Casos 1.523 527 88 2.138 
Total  

% 71,2% 24,6% 4,1% 100,0% 

 

Taula 54. Percentatge i nombre de GAE en què l’inici de la pujada corresponent al pic d’F0 coincideix, 

s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica segons el locutor. 

 

Pel que fa als casos en què es produeix un desplaçament de l’inici de la pujada del pic 

d’F0 cap a una posició pretònica, el més usual és el desplaçament de l’inici de la 

pujada del pic d’F0 1 síl·laba (65,9%, locutor JT i 71,9%, locutor PC), tot i que també 

s’han observat casos en què l’inici de la pujada del pic d’F0 es desplaça fins a 8 

síl·labes (2 síl·labes: 24,5%, locutor JT i 18,6%, locutor PC; 3 síl·labes: 6,6%, locutor 

JT i 6,6%, locutor PC; 4 síl·labes: 1,9%, locutor JT i 1,2%, locutor PC; 5 síl·labes: 

0,9%, locutor JT i 0,8%, locutor PC; 6 síl·labes: 0,1%, locutor JT i 0,7%, locutor PC; 7 

síl·labes: 0%, locutor JT i 0,1%, locutor PC; i 8 síl·labes: 0,1%, locutor JT i 0%, locutor 

PC). Cal observar, però, que el nombre de casos en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

es desplaça més de 3 síl·labes és molt reduït. Aquestes dades es recullen a la taula 55 

i a la figura 61. 
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Desplaçament en nombre de síl·labes 
 

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 
Total 

Casos 1  1 6 13 45 168 452 686 
JT 

% 0,1%  0,1% 0,9% 1,9% 6,6% 24,5% 65,9%100,0%

Casos  1 6 7 10 55 156 602 837 
Locutor

PC 
%  0,1% 0,7% 0,8% 1,2% 6,6% 18,6% 71,9%100,0%

Casos 1 1 7 13 23 100 324 1.054 1.523 
Total  

% 0,1% 0,1% 0,5% 0,9% 1,5% 6,6% 21,3% 69,2%100,0%

 

Taula 55. Percentatge i nombre de GAE en què l’inici de la pujada corresponent al pic d’F0 s’anticipa 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 i 8 síl·labes respecte la síl·laba tònica. 

 

Desplaçament de l'inici de la pujada corresponent al pic d'F0

-1-2-3-4-5-6-7-8

Pe
rc

en
ta

tg
e

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

Locutor

    JT

    PC

 

 

Figura 61. Percentatge de GAE en què l’inici de la pujada corresponent al pic d’F0 s’anticipa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 i 8 síl·labes respecte la síl·laba tònica. 

 

Quan es dóna un desplaçament de l’inici de la pujada corresponent al pic d’F0 cap a 

una posició posttònica, el més usual és el desplaçament de l’inici de la pujada del pic 

d’F0 1 síl·laba després de la tònica (87,5%, locutor JT i 70,8%, locutor PC), tot i que 

en alguns casos el desplaçament és de 2 síl·labes (2 síl·labes: 9,4%, locutor JT i 
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29,2%, locutor PC) o de 3 síl·labes (3,1%, locutor JT i 0%, locutor PC). Aquestes 

dades es resumeixen a la taula 56 i a la figura 62. 

 

Desplaçament en nombre de 

síl·labes  

1 2 3 

Total 

Casos 56 6 2 64 
JT 

% 87,5% 9,4% 3,1% 100,0% 

Casos 17 7  24 
Locutor 

PC 
% 70,8% 29,2%  100,0% 

 Casos 73 13 2 88 
Total 

 % 83,0% 14,8% 2,3% 100,0% 

 

Taula 56. Percentatge i nombre de GAE en què l’inici de la pujada corresponent al pic d’F0 s’endarrereix 1, 

2 i 3 síl·labes respecte la síl·laba tònica. 

 

Desplaçament de l'inici de la pujada corresponent  al pic d'F0

321

Pe
rc

en
ta

tg
e

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

Locutor

    JT

    PC

29.2

70.8

9.4

87.5

 
 

Figura 62. Percentatge de GAE en què l’inici de la pujada corresponent al pic d’F0 s’endarrereix 1, 2 i 3 

síl·labes respecte la síl·laba tònica. 
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Finalment, a la taula 57 i a la figura 63 es presenten les dades corresponents a la 

distància en nombre de síl·labes entre l’inici de la pujada del pic d’F0 i el pic d’F0 

independentment que l’inici de la pujada del pic s’anticipi, coincideixi o s’endarrereixi 

respecte la síl·laba tònica. 

 

Distància en nombre de síl·labes entre l’inici de la 

pujada del pic i el pic d’F0  

0 1 2 3 4 5 6 7 9 

Total 

Casos 153 453 303 92 21 4 3  1 1.030 
JT 

% 14,9%44,0%29,4% 8,9% 2,0% 0,4% 0,3%  0,1% 100,0%

Casos 94 540 348 88 20 6 9 2  1.107 
Locutor

PC 
% 8,5% 48,8%31,4% 7,9% 1,8% 0,5% 0,8% 0,2%  100,0%

Casos 247 993 651 180 41 10 12 2 1 2.137 
Total  

% 11,6%46,5%30,5% 8,4% 1,9% 0,5% 0,6% 0,1% 0% 100,0%

 

Taula 57. Percentatge i nombre de GAE en què la distància sil·làbica entre l’inici de la pujada corresponent 

al pic d’F0 i el pic d’F0 és de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 síl·labes. 
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Distància sil·làbica entre l'inici de la pujada del pic i el pic
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Figura 63. Percentatge de GAE en què la distància sil·làbica entre l’inici de la pujada corresponent al pic 

d’F0 i el pic d’F0 és de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 síl·labes. 

 

Com es pot observar a la taula 57 i a la figura 63, la distància entre l’inici de la pujada 

del pic d’F0 i el pic d’F0 oscil·la entre 0 i 9 síl·labes, tot i que el més usual és que hi 

hagi entre 017 i 3 síl·labes de distància (0 síl·labes: 14,9%, locutor JT i 8,5%, locutor 

PC; 1 síl·laba: 44%, locutor JT i 48,8%, locutor PC; 2 síl·labes: 29,4%, locutor JT i 

31,4%, locutor PC; 3 síl·labes: 8,9%, locutor JT i 7,9%, locutor PC). 

 

El que es pretén fer a continuació és establir si existeix o no alguna relació entre el 

desplaçament de l’inici de la pujada del pic d’F0 i la posició del GAE dins del GE. 

 

Es presenten, en primer lloc, les dades globals corresponents al nombre de 

realitzacions del GAE en què l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix o apareix 

desplaçat (anticipació o endarreriment) respecte la síl·laba tònica segons la posició del 

GAE en el GE sigui inicial, final, interior o inicial-final (taules 58 i 59, i figures 64 i 65). 

 

                                          
17 Els casos en què la distància és de 0 síl·labes l’inici de la pujada i el pic d’F0 coincideixen. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 233 74 6 313 
Inicial 

% 74,4% 23,6% 1,9% 100,0% 

Casos 121 121 28 270 
Final 

% 44,8% 44,8% 10,4% 100,0% 

Casos 279 71 26 376 
Interior 

% 74,2% 18,9% 6,9% 100,0% 

Casos 52 14 4 70 

Posició 

del GAE 

en el GE 

Inicial-

final % 74,3% 20,0% 5,7% 100,0% 

 Casos 686 280 64 1.030 
Total 

 % 66,6% 27,2% 6,2% 100,0% 

 

Taula 58. Percentatge de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix o 

apareix desplaçat (anticipació o endarreriment) respecte la síl·laba tònica segons la posició del GAE en el GE. 
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Anticipació Coincidència Endarreriment 

 

Figura 64. Percentatge de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix o 

apareix desplaçat (anticipació o endarreriment) respecte la síl·laba tònica segons la posició del GAE en el GE. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 239 74 2 315 
Inicial 

% 75,9% 23,5% 0,6% 100,0% 

Casos 210 102 7 319 
Final 

% 65,8% 32,0% 2,2% 100,0% 

Casos 337 48 13 398 
Interior 

% 84,7% 12,1% 3,3% 100,0% 

Casos 51 23 2 76 

Posició 

del GAE 

en el GE 

Inicial-

final % 67,1% 30,3% 2,6% 100,0% 

Casos 837 247 24 1.108 
Total  

% 75,5% 22,3% 2,2% 100,0% 

 

Taula 59. Percentatge de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix o 

apareix desplaçat (anticipació o endarreriment) respecte la síl·laba tònica segons la posició del GAE en el GE. 
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Anticipació Coincidència Endarreriment 

 

Figura 65. Percentatge de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix o 

apareix desplaçat (anticipació o endarreriment) respecte la síl·laba tònica segons la posició del GAE en el GE. 

 

Les figures 64 (locutor JT) i 65 (locutor PC), que corresponen a les dades presentades 

a les taules 58 (locutor JT) i 59 (locutor PC), mostren que la distribució de GAE en què 

l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix o apareix desplaçat (anticipació o 

endarreriment) respecte la síl·laba tònica segons la posició en el GE és similar per a 

ambdós locutors. 
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Pel que fa als GAE en posició inicial de GE, la realització més freqüent és el 

desplaçament de l’inici de la pujada del pic d’F0 cap a una posició pretònica (74,4%, 

locutor JT i 75,9%, locutor PC), seguida per la realització en què l’inici de la pujada del 

pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica (23,6%, locutor JT i 23,5%, locutor PC) i per 

la realització de l’inici de la pujada del pic d’F0 desplaçat cap a una posició posttònica 

(1,9%, locutor JT i 0,6%, locutor PC). 

 

Quan el GAE es troba en posició final de GE, la realització més freqüent és, també, el 

desplaçament de l’inici de la pujada del pic d’F0 cap a una posició pretònica (45%, 

locutor JT i 65,8%, locutor PC), seguida per la realització en què l’inici de la pujada del 

pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica (44,6%, locutor JT i 32%, locutor PC) i per la 

realització de l’inici de la pujada del pic d’F0 desplaçat cap a una posició posttònica 

(10,3%, locutor JT i 2,2%, locutor PC). Cal destacar que tot i que ambdós locutors 

segueixen les mateixes tendències, el locutor JT presenta uns percentatges molt 

similars de realitzacions en què l’inici de la pujada s’anticipa o coincideix amb la 

síl·laba tònica. 

 

En posició interior de GE, es repeteixen una vegada més les mateixes tendències que 

en posició inicial i final de GE. La realització més freqüent és el desplaçament de l’inici 

de la pujada del pic d’F0 cap a una posició pretònica (74,2%, locutor JT i 84,7%, 

locutor PC), seguida per la realització en què l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix 

amb la síl·laba tònica (18,9%, locutor JT i 12,1%, locutor PC) i per la realització de 

l’inici de la pujada del pic d’F0 desplaçat cap a una posició posttònica (6,9%, locutor JT 

i 3,3%, locutor PC). 

 

Finalment, quan el GAE coincideix amb el GE (GAE en posició inicial-final), la realització 

més freqüent és el desplaçament de l’inici de la pujada del pic d’F0 cap a una posició 

pretònica (74,3%, locutor JT i 67,1%, locutor PC), seguida per la realització en què 

l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica (20%, locutor JT i 

30,3%, locutor PC) i per la realització de l’inici de la pujada del pic d’F0 desplaçat cap a 

una posició posttònica (5,7%, locutor JT i 2,6%, locutor PC). 

 

Per tal d’establir si existeix alguna influència de la posició del GAE en el GE sobre la 

posició de l’inici de la pujada pic d’F0, s’ha realitzat una anàlisi no paramètrica de les 

dades per a cada locutor. En aquestes anàlisis s’ha agafat la posició de l’inici de la 
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pujada pic d’F0 com a variable dependent i la posició del GAE en el GE com a variable 

independent. Per a tots dos locutors, els resultats obtinguts indiquen que existeix una 

influència de la posició del GAE en el GE sobre la posició de l’inici de la pujada pic d’F0 

(locutor JT, p= 0,000; locutor PC, p= 0,000). 

 

En els apartats següents es pretén establir si per a cada una de les posicions del GAE 

en el GE existeix alguna relació entre el desplaçament de l’inici de la pujada de pic i: 

 

a) el nombre de síl·labes del GAE 

b) la posició del pic d’F0 

 

4.1.3.1. Posició inicial de GE 

 

Les dades que es presenten a les taules 60 i 61 mostren el percentatge i el nombre de 

realitzacions del GAE en posició inicial de GE amb i sense desplaçament de l’inici de la 

pujada del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica, tenint en compte el nombre de síl·labes 

del GAE. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos  4  4 
1 

%  100,0%  100,0% 

Casos 4 18 1 23 
2 

% 17,4% 78,3% 4,3% 100,0% 

Casos 44 25 1 70 
3 

% 62,9% 35,7% 1,4% 100,0% 

Casos 72 12 3 87 
4 

% 82,8% 13,8% 3,4% 100,0% 

Casos 50 11  61 
5 

% 82,0% 18,0%  100,0% 

Casos 32 3 1 36 
6 

% 88,9% 8,3% 2,8% 100,0% 

Casos 20 1  21 
7 

% 95,2% 4,8%  100,0% 

Casos 9   9 
8 

% 100,0%   100,0% 

Casos 2   2 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 

9 
% 100,0%   100,0% 

Casos 233 74 6 313 
Total  

% 74,4% 23,6% 1,9% 100,0% 

 

Taula 60. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa 

segons el nombre de síl·labes. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos  7  7 
1 

%  100,0%  100,0% 

Casos 14 17  31 
2 

% 45,2% 54,8%  100,0% 

Casos 55 29  84 
3 

% 65,5% 34,5%  100,0% 

Casos 64 11  75 
4 

% 85,3% 14,7%  100,0% 

Casos 50 7  57 
5 

% 87,7% 12,3%  100,0% 

Casos 33 2  35 
6 

% 94,3% 5,7%  100,0% 

Casos 14 1 2 17 
7 

% 82,4% 5,9% 11,8% 100,0% 

Casos 7   7 
8 

% 100,0%   100,0% 

Casos 1   1 
9 

% 100,0%   100,0% 

Casos 1   1 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 

10 
% 100,0%   100,0% 

Casos 239 74 2 315 
Total  

% 75,9% 23,5% 0,6% 100,0% 

 

Taula 61. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què en què l’inici de la pujada pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa 

segons el nombre de síl·labes. 

 

Com indiquen les dades recollides a les taules 60 i 61, el percentatge global de 

realitzacions en què el pic d’F0 del GAE en posició inicial de GE apareix desplaçat cap a 

una posició pretònica (74,4%, locutor JT i 75,9%, locutor PC) és superior al 

percentatge de realitzacions en què el pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica 
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(23,6%, locutor JT i 23,5%, locutor PC) i al percentatge de realitzacions en què el pic 

d’F0 està desplaçat cap a una posició posttònica (1,9%, locutor JT i 0,6%, locutor PC). 

 

Analitzant les dades segons el nombre de síl·labes del GAE, es pot veure que les 

tendències són molt similars per a ambdós locutors. En ambdós casos, quan el GAE 

consta d’1 o 2 síl·labes el percentatge de realitzacions en què l’inici de la pujada del pic 

d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica (1 síl·laba: 100%, locutor JT i 100%, locutor PC; 

2 síl·labes: 78,3%, locutor JT i 54,8%, locutor PC) és superior al percentatge de 

realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa (1 síl·laba: 0%, locutor JT 

i 0%, locutor PC; 2 síl·labes: 17,4%, locutor JT i 45,2%, locutor PC) o s’endarrereix (1 

síl·laba: 0%, locutor JT i 0%, locutor PC; 2 síl·labes: 4,3%, locutor JT i 0%, locutor PC) 

respecte la síl·laba tònica. 

 

Quan el GAE consta de més de 2 síl·labes, ambdós locutors presenten un percentatge 

superior de realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 és anterior a la síl·laba 

tònica (3 síl·labes: 62,9%, locutor JT i 65,5%, locutor PC; 4 síl·labes: 82,8%, locutor 

JT i 85,3%, locutor PC; 5 síl·labes: 82%, locutor JT i 87,7%, locutor PC; 6 síl·labes: 

88,9%, locutor JT i 94,3%, locutor PC; 7 síl·labes: 95,2%, locutor JT i 94,3%, locutor 

PC; 8 síl·labes: 100%, locutor JT i 100%, locutor PC; 9 síl·labes: 100%, locutor JT i 

100%, locutor PC; 10 síl·labes: 100%, locutor PC) respecte al percentatge de 

realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix (3 síl·labes: 35,7%, 

locutor JT i 34,5%, locutor PC; 4 síl·labes: 13,8%, locutor JT i 14,7%, locutor PC; 5 

síl·labes: 18%, locutor JT i 12,3%, locutor PC; 6 síl·labes: 8,3%, locutor JT i 5,7%, 

locutor PC; 7 síl·labes: 4,8%, locutor JT i 5,9%, locutor PC; 8 síl·labes: 0%, locutor JT i 

0%, locutor PC; 9 síl·labes: 0%, locutor JT i 0%, locutor PC; 10 síl·labes: 0%, locutor 

PC) o s’endarrereix (3 síl·labes: 1,4%, locutor JT i 0%, locutor PC; 4 síl·labes: 3,4%, 

locutor JT i 0%, locutor PC; 5 síl·labes: 0%, locutor JT i 0%, locutor PC; 6 síl·labes: 

2,8%, locutor JT i 0%, locutor PC; 7 síl·labes: 0%, locutor JT i 11,8%, locutor PC; 8 

síl·labes: 0%, locutor JT i 0%, locutor PC; 9 síl·labes: 0%, locutor JT i 0%, locutor PC; 

10 síl·labes: 0%, locutor PC) respecte la síl·laba tònica. 

 

Per tal d’establir l’existència d’una influència estadísticament significativa del nombre 

de síl·labes del GAE sobre la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0, s’ha realitzat 

una anàlisi no paramètrica per a cada un dels locutors. En ambdós casos s’ha agafat la 

posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 com a variable dependent i el nombre de 
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síl·labes del GAE com a variable independent. Els resultats obtinguts indiquen que hi 

ha una influència del nombre de síl·labes del GAE en posició inicial de GE sobre la 

posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 (locutor JT, p= 0,000; locutor PC= 0,000). 

 

Cal tenir en compte, com ja hem vist en apartats anteriors, que el patró accentual del 

GAE en posició inicial de GE no segueix la mateixa estructura que el del GAE en posició 

interior o final. Per tant, caldrà observar per separat tant la influència que tenen la 

síl·laba tònica i les síl·labes àtones posteriors, com les síl·labes àtones anteriors a la 

síl·laba tònica. 

 

A continuació es presenten les taules 62 (locutor JT) i 63 (locutor PC) amb el 

percentatge de realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa, coincideix 

i s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, tenint únicament en compte el nombre de 

síl·labes del GAE comptant des de la síl·laba tònica fins a la darrera síl·laba del GAE. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 17 6  23 
1 

% 73,9% 26,1%  100,0% 

Casos 79 19 1 99 
2 

% 79,8% 19,2% 1,0% 100,0% 

Casos 75 34 3 112 
3 

% 67,0% 30,4% 2,7% 100,0% 

Casos 45 7 2 54 
4 

% 83,3% 13,0% 3,7% 100,0% 

Casos 12 8  20 
5 

% 60,0% 40,0%  100,0% 

Casos 4   4 
6 

% 100,0%   100,0% 

Casos 1   1 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE a 

partir de 

la síl·laba 

tònica 

7 
% 100,0%   100,0% 

Casos 233 74 6 313 
Total  

% 74,4% 23,6% 1,9% 100,0% 

 

Taula 62. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa 

segons el nombre de síl·labes del GAE des de la síl·laba tònica. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 36 7  43 
1 

% 83,7% 16,3%  100,0% 

Casos 72 22  94 
2 

% 76,6% 23,4%  100,0% 

Casos 74 27  101 
3 

% 73,3% 26,7%  100,0% 

Casos 37 13  50 
4 

% 74,0% 26,0%  100,0% 

Casos 16 5 1 22 
5 

% 72,7% 22,7% 4,5% 100,0% 

Casos 2  1 3 
6 

% 66,7%  33,3% 100,0% 

Casos 1   1 
7 

% 100,0%   100,0% 

Casos 1   1 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE a 

partir de 

la síl·laba 

tònica 

8 
% 100,0%   100,0% 

Casos 239 74 2 315 
Total  

% 75,9% 23,5% 0,6% 100,0% 

 

Taula 63. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa 

segons el nombre de síl·labes del GAE des de la síl·laba tònica. 

 

Les dades que s’observen a les taules 62 i 63 indiquen que la realització més freqüent 

és la de l’inici de la pujada del pic d’F0 desplaçat cap a una posició pretònica, sigui quin 

sigui el nombre de síl·labes que té el GAE a partir de la síl·laba tònica (1 síl·laba: 

83,7%, locutor JT i 73,9%, locutor PC; 2 síl·labes: 76,6%, locutor JT i 79,8%, locutor 

PC; 3 síl·labes: 73,3%, locutor JT i 67%, locutor PC; 4 síl·labes: 74%, locutor JT i 

83,8%, locutor PC; 5 síl·labes: 72,7%, locutor JT i 60%, locutor PC; 6 síl·labes: 

66,7%, locutor JT i 100%, locutor PC; 7 síl·labes: 100%, locutor JT i 100%, locutor 

PC; 8 síl·labes: 100%, locutor JT).  
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Els resultats obtinguts al realitzar una anàlisi no paramètrica de les dades prenent la 

posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 com a variable dependent i el nombre de 

síl·labes del GAE a partir de la síl·laba tònica com a variable independent, mostren que 

hi ha una influència estadísticament significativa del nombre de síl·labes del GAE en 

posició inicial de GE a partir de la síl·laba tònica sobre la posició de l’inici de la pujada 

del pic d’F0 en el cas del locutor PC (p= 0,000), però no en el cas del locutor JT (p= 

0,273). 

 

A les taules 64 (locutor JT) i 65 (locutor PC) es presenta el percentatge de realitzacions 

en què l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa, coincideix i s’endarrereix respecte la 

síl·laba tònica tenint únicament en compte el nombre de síl·labes del GAE anteriors a la 

síl·laba tònica. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 1 53 4 58 
0 

% 1,7% 91,4% 6,9% 100,0% 

Casos 121 14 1 136 
1 

% 89,0% 10,3% 0,7% 100,0% 

Casos 61 6  67 
2 

% 91,0% 9,0%  100,0% 

Casos 28 1 1 30 
3 

% 93,3% 3,3% 3,3% 100,0% 

Casos 10   10 
4 

% 100,0%   100,0% 

Casos 10   10 
5 

% 100,0%   100,0% 

Casos 2   2 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE 

anteriors 

a la 

síl·laba 

tònica 

6 
% 100,0%   100,0% 

Casos 233 74 6 313 
Total  

% 74,4% 23,6% 1,9% 100,0% 

 

Taula 64. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa 

segons el nombre de síl·labes del GAE abans de la síl·laba tònica. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos  63  63 
0 

%  100,0%  100,0% 

Casos 130 7 1 138 
1 

% 94,2% 5,1% 0,7% 100,0% 

Casos 64 2 1 67 
2 

% 95,5% 3,0% 1,5% 100,0% 

Casos 32 2  34 
3 

% 94,1% 5,9%  100,0% 

Casos 7   7 
4 

% 100,0%   100,0% 

Casos 5   5 
5 

% 100,0%   100,0% 

Casos 1   1 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE 

anteriors 

a la 

síl·laba 

tònica 

6 
% 100,0%   100,0% 

Casos 239 74 2 315 
Total  

% 75,9% 23,5% 0,6% 100,0% 

 

Taula 65. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa 

segons el nombre de síl·labes del GAE abans de la síl·laba tònica. 

 

Com es pot observar a les taules 64 (locutor JT) i 65 (locutor PC), ambdós locutors 

mostren un comportament similar. Quan el GAE no té cap síl·laba abans de la síl·laba 

tònica, l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix majoritàriament amb la síl·laba tònica 

(0 síl·labes: 91,4%, locutor JT i 100%, locutor PC). 
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Quan el GAE té 1 o més síl·labes abans de la síl·laba tònica, en canvi, l’inici de la 

pujada del pic d’F0 es troba habitualment en una posició pretònica (1 síl·laba: 89%, 

locutor JT i 94,2%, locutor PC; 2 síl·labes: 91%, locutor JT i 95,5%, locutor PC; 3 

síl·labes: 93,3%, locutor JT i 94,1%, locutor PC; 4 síl·labes: 100%, locutor JT i 100%, 

locutor PC; 5 síl·labes: 100%, locutor JT i 100%, locutor PC; 6 síl·labes: 100%, locutor 

JT i 100%, locutor PC). 

 

Com en el cas anterior, s’ha realitzat una anàlisi no paramètrica de les dades 

obtingudes per a cada locutor prenent com a variable dependent la posició de l’inici de 

la pujada del pic d’F0 i com a variable independent el nombre de síl·labes del GAE 

anteriors a la síl·laba tònica. Els resultats d’aquestes proves indiquen que existeix una 

influència estadísticament significativa del nombre de síl·labes del GAE en posició 

inicial de GE anteriors a la síl·laba tònica sobre la posició de l’inici de la pujada del pic 

d’F0 (locutor JT, p= 0,000; locutor PC, p= 0,000). 

 

Les taules 66 i 67 resumeixen les dades corresponents a la posició de l’inici de la 

pujada del pic d’F0 segons la posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica per als GAE 

en posició inicial de GE. 

 

Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 23   23 
Anticipació 

% 100,0%   100,0%

Casos 78 16  94 
Coincidència 

% 83,0% 17,0%  100,0%

Casos 132 58 6 196 

Posició 

del pic 

d’F0 

Endarreriment
% 67,3% 29,6% 3,1% 100,0%

Casos 233 74 6 313 
Total  

% 74,4% 23,6% 1,9% 100,0%

 

Taula 66. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa 

segons la posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 17   17 
Anticipació 

% 100,0%   100,0%

Casos 125 15  140 
Coincidència 

% 89,3% 10,7%  100,0%

Casos 97 59 2 158 

Posició 

del pic 

d’F0 

Endarreriment
% 61,4% 37,3% 1,3% 100,0%

Casos 239 74 2 315 
Total  

% 75,9% 23,5% 0,6% 100,0%

 

Taula 67. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial de GE d’oració enunciativa 

segons la posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica. 

 

Es mostra clarament a les taules 66 i 67 que l’inici de la pujada del pic d’F0 es realitza 

majoritàriament en una posició pretònica en tots els casos, fins i tot quan el pic d’F0 

coincideix (83%, locutor JT i 89,3%, locutor PC) o s’endarrereix (67,3%, locutor JT i 

61,4%, locutor PC) respecte la síl·laba tònica. 

 

Els resultats de les anàlisis no paramètriques en què s’ha pres com a variable 

dependent la posició de l’inici de la pujada del pic i com a variable independent la 

posició del pic d’F0 indiquen que l’inici del pic d’F0 influeix significativament sobre l’inici 

de la pujada del pic (p= 0,001, locutor JT i p= 0,000, locutor PC) en els GAE inicials de 

GE. 

 

A la taula 68 i a la figura 66 es presenten les dades corresponents a la distància en 

nombre de síl·labes entre l’inici de la pujada del pic d’F0 i el pic d’F0 del GAE en posició 

inicial de GE pertanyent a una oració enunciativa. 
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Distància en nombre de síl·labes entre l’inici de 

la pujada del pic i el pic d’F0  

0 1 2 3 4 5 6 

Total 

Casos 19 123 119 41 9 1 1 313 
JT 

% 6,1% 39,3% 38,0% 13,1% 2,9% 0,3% 0,3% 100,0%

Casos 16 154 114 25 4  2 315 
Locutor

PC 
% 5,1% 48,9% 36,2% 7,9% 1,3%  0,6% 100,0%

Casos 35 277 233 66 13 1 3 628 
Total  

% 5,6% 44,1% 37,1% 10,5% 2,1% 0,2% 0,5% 100,0%

 

Taula 68. Percentatge i nombre de GAE en què la distància sil·làbica entre l’inici de la pujada corresponent 

al pic d’F0 i el pic d’F0 és de 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 síl·labes en posició inicial de GE d’oració enunciativa. 
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Figura 66. Percentatge de GAE en què la distància sil·làbica entre l’inici de la pujada corresponent al pic 

d’F0 i el pic d’F0 és de 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 síl·labes en posició inicial de GE d’oració enunciativa. 

 

Com s’aprecia a la taula 68 i a la figura 66, la distància entre l’inici de la pujada del pic 

d’F0 i el pic d’F0 oscil·la entre 0 i 6 síl·labes, tot i que el més usual és que hi hagi 1 o 2 
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síl·labes de distància (1 síl·labes: 39,3%, locutor JT i 48,9%, locutor PC; 2 síl·labes: 

38%, locutor JT i 36,2%, locutor PC). 

 

Un cop comprovada la influència del nombre de síl·labes del GAE anteriors a la síl·laba 

tònica, del nombre de síl·labes del GAE a partir de la síl·laba tònica, i de la posició del 

pic d’F0 sobre l’inici de la pujada del pic, s’han realitzat unes anàlisis no paramètriques 

per tal d’establir si la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 també varia en funció 

de: 

 

a) el nombre de síl·labes del GAE posterior 

b) la presència o absència de pic d’F0 en el GAE posterior 

 

En aquestes proves s’ha pres com a variable dependent la posició de l’inici de la pujada 

del pic d’F0 i com a variable independent el nombre de síl·labes i la presència o 

absència de pic d’F0 en el GAE posterior. Els resultats mostren que, per als GAE en 

posició inicial de GE, la realització de l’inici de la pujada del pic d’F0 no varia 

significativament ni en funció del nombre de síl·labes del GAE posterior (locutor JT, p= 

0,470; locutor PC, p= 0,996), ni en funció de la presència de pic d’F0 en el GAE 

posterior (locutor JT, p= 0,407; locutor PC, p= 0,372). 

 

4.1.3.2. Posició final de GE 

 

Les dades que es presenten a les taules 69 i 70 corresponen al percentatge i el nombre 

de realitzacions del GAE en posició final de GE amb i sense desplaçament de l’inici de 

la pujada del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica, tenint en compte el nombre de 

síl·labes del GAE. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 59 61  120 
1 

% 49,2% 50,8%  100,0% 

Casos 58 56 25 139 
2 

% 41,7% 40,3% 18,0% 100,0% 

Casos 4 4 3 11 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 
3 

% 36,4% 36,4% 27,3% 100,0% 

Casos 121 121 28 270 
Total  

% 44,8% 44,8% 10,4% 100,0% 

 

Taula 69. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, en posició final de GE d’oració enunciativa 

segons el nombre de síl·labes. 

 

Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 114 44  158 
1 

% 72,2% 27,8%  100,0% 

Casos 89 54 6 149 
2 

% 59,7% 36,2% 4,0% 100,0% 

Casos 7 3 1 11 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 
3 

% 63,6% 27,3% 9,1% 100,0% 

Casos 210 101 7 318 
Total  

% 66,0% 31,8% 2,2% 100,0% 

 

Taula 70. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, en posició final de GE d’oració enunciativa 

segons el nombre de síl·labes. 

 

Com es pot observar a les taules 69 i 70, les dades corresponents a la realització de 

l’inici de la pujada del pic d’F0 en funció del nombre de síl·labes del GAE en posició 

final de GE d’oració enunciativa varien per a cada un dels locutors. El percentatge 

global de realitzacions indica que el locutor JT presenta el mateix nombre de casos en 
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què l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica (44,8%), que de 

casos en què l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa respecte la síl·laba tònica 

(44,8%), mentre que en el cas del locutor PC l’inici del pic d’F0 s’anticipa respecte la 

síl·laba tònica en la majoria de realitzacions del GAE (66%). 

 

Analitzant els resultats segons el nombre de síl·labes del GAE, es pot veure que quan 

el GAE consta d’1 síl·laba el locutor JT presenta un percentatge de GAE en què l’inici de 

la pujada del pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica (50,8%) lleugerament major que 

el percentatge de GAE en què l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa respecte la 

síl·laba tònica (49,2%); en canvi, el locutor PC presenta un percentatge de GAE en què 

l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa respecte la síl·laba tònica (72,2%) clarament 

més elevat que el percentatge de GAE en què l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix 

amb la síl·laba tònica (27,8%). 

 

Quan el GAE consta de 2 síl·labes, ambdós locutors mostren un percentatge de GAE en 

què l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa respecte la síl·laba tònica (41,7%, locutor 

JT i 59,7%, locutor PC) més elevat que el de la resta de realitzacions. 

 

Finalment, quan el GAE consta de 3 síl·labes, el locutor JT mostra un percentatge de 

realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa respecte la síl·laba tònica 

(36,4%) igual al de realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix amb 

la síl·laba tònica (36,4%); el locutor PC, en canvi, continua presentant un percentatge 

de realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa respecte la síl·laba 

tònica (63,6%) major que la resta de realitzacions. 

 

Per tal de saber si existeix una influència estadísticament significativa del nombre de 

síl·labes del GAE sobre la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 s’ha realitzat una 

anàlisi no paramètrica de les dades obtingudes per a cada locutor prenent com a 

variable dependent la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 i com a variable 

independent el nombre de síl·labes del GAE. Els resultats indiquen que hi ha una 

influència significativa del nombre de síl·labes del GAE final de GE sobre la posició de 

l’inici de la pujada del pic d’F0 (locutor JT, p= 0,000; locutor PC, p= 0,020). 
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Les dades corresponents a la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 segons la 

posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica en els GAE finals de GE es presenten a 

les taules 71 i 72. 

 

Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 108 70  178 
Coincidència 

% 60,7% 39,3%  100,0%

Casos 13 51 28 92 

Posició 

del pic 

d’F0 Endarreriment
% 14,1% 55,4% 30,4% 100,0%

Casos 121 121 28 270 
Total  

% 44,8% 44,8% 10,4% 100,0%

 

Taula 71. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició final de GE d’oració enunciativa 

segons la posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica. 

 

Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 146 46  192 
Coincidència 

% 76,0% 24,0%  100,0%

Casos 64 55 7 126 

Posició 

del pic 

d’F0 Endarreriment
% 50,8% 43,7% 5,6% 100,0%

Casos 210 101 7 318 
Total  

% 66,0% 31,8% 2,2% 100,0%

 

Taula 72. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició final de GE d’oració enunciativa 

segons la posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica. 

 

Com es pot observar a les taules 71 i 72, les tendències pel que fa a l’inici de la pujada 

del pic d’F0 en funció de la posició del pic d’F0 varien per a cada locutor. Així, si bé en 

els casos en què el pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica ambdós locutors presenten 

un percentatge majoritari de realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 
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s’anticipa respecte la síl·laba tònica (60,7%, locutor JT i 76%, locutor PC), en els casos 

en què el pic d’F0 s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, la realització de l’inici de la 

pujada del pic d’F0 és diferent per a cada locutor, ja que el locutor JT presenta un 

percentatge major de casos en què l’inici de la pujada coincideix amb la síl·laba tònica 

(55,4%) i el locutor PC presenta un percentatge major de casos en què l’inici de la 

pujada s’endarrereix respecte la síl·laba tònica (50,8%). 

 

Per determinar la incidència de la posició del pic d’F0 en l’inici de la pujada del pic, s’ha 

realitzat una anàlisi no paramètrica de les dades corresponents a cada un dels locutors 

prenent la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 com a variable dependent i la 

posició del pic d’F0 com a variable independent. El valor de significació obtingut en 

aquestes anàlisis indica que existeix una influència significativa de la posició del pic 

d’F0 sobre la posició de l’inici de la pujada del pic per a ambdós locutors (locutor JT, 

p= 0,000; locutor PC, p= 0,000) en els GAE en posició final de GE. 

 

A la taula 73 i a la figura 67 es presenten les dades corresponents a la distància en 

nombre de síl·labes entre l’inici de la pujada del pic d’F0 i el pic d’F0 en posició final de 

GE pertanyent a una oració enunciativa. 

 

Distància en nombre de síl·labes entre l’inici de 

la pujada del pic i el pic d’F0  

0 1 2 3 4 5 6 

Total 

Casos 95 132 31 8 4   270 
JT 

% 35,2% 48,9% 11,5% 3,0% 1,5%   100,0%

Casos 52 170 63 22 5 2 4 318 
Locutor

PC 
% 16,4% 53,5% 19,8% 6,9% 1,6% 0,6% 1,3% 100,0%

Casos 147 302 94 30 9 2 4 588 
Total  

% 25,0% 51,4% 16,0% 5,1% 1,5% 0,3% 0,7% 100,0%

 

Taula 73. Percentatge i nombre de GAE en què la distància sil·làbica entre l’inici de la pujada corresponent 

al pic d’F0 i el pic d’F0 és de 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 síl·labes en posició final de GE d’oració enunciativa. 
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Figura 67. Percentatge de GAE en què la distància sil·làbica entre l’inici de la pujada corresponent al pic 

d’F0 i el pic d’F0 és de 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 síl·labes en posició final de GE d’oració enunciativa. 

 

Com es reflecteix a la taula 73 i a la figura 67, la distància entre l’inici de la pujada del 

pic d’F0 i el pic d’F0 oscil·la entre 0 i 6 síl·labes, tot i que el més usual és que hi hagi 

entre 0 i 2 síl·labes de distància (0 síl·labes: 35,2%, locutor JT i 16,4%, locutor PC; 1 

síl·laba: 48,9%, locutor JT i 53,5%, locutor PC; 2 síl·labes: 11,5%, locutor JT i 16%, 

locutor PC). 

 

Un cop comprovada la influència del nombre de síl·labes del GAE i de la posició del pic 

d’F0 sobre la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0, s’han realitzat unes anàlisis no 

paramètriques per tal d’establir si la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 també 

varia en funció de: 

 

a) el nombre de síl·labes del GAE anterior 

b) la presència o absència de pic d’F0 en el GAE anterior 

 

En aquestes anàlisis s’ha pres com a variable dependent la posició de l’inici de la 

pujada del pic d’F0 i com a variable independent el nombre de síl·labes i la presència o 
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absència de pic d’F0 en el GAE anterior. Els resultats mostren que la realització del pic 

d’F0 en una o altra posició en els GAE finals de GE no varia significativament en funció 

del nombre de síl·labes del GAE anterior (locutor JT, p= 0,680; locutor PC, p= 0,936), 

però sí en funció de la presència o absència de pic d’F0 en el GAE anterior (locutor JT, 

p= 0,000; locutor PC, p= 0,001). 

 

A les taules 74 i 75 es presenten les dades corresponents a la posició de l’inici de la 

pujada del pic d’F0 en funció de la presència o absència de pic d’F0 en el GAE anterior. 

 

Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 77 36 7 120 
No 

% 64,2% 30,0% 5,8% 100,0% 

Casos 44 85 21 150 

Presència 

de pic 

d’F0 en el 

GAE 

anterior 
Sí 

% 29,3% 56,7% 14,0% 100,0% 

Casos 121 121 28 270 
Total  

% 44,8% 44,8% 10,4% 100,0% 

 

Taula 74. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició final de GE d’oració enunciativa 

segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE anterior. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 98 26 4 128 
No 

% 76,6% 20,3% 3,1% 100,0% 

Casos 111 75 3 189 

Presència 

de pic 

d’F0 en el 

GAE 

anterior 
Sí 

% 58,7% 39,7% 1,6% 100,0% 

Casos 209 101 7 317 
Total  

% 65,9% 31,9% 2,2% 100,0% 

 

Taula 75. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició final de GE d’oració enunciativa 

segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE anterior. 

 

Les dades recollides a les taules 74 i 75 referents a la posició de l’inici de la pujada del 

pic d’F0 mostren l’existència de tendències diferents per a cada locutor. Si bé el locutor 

JT presenta una tendència diferent quan en el GAE anterior es troba un pic d’F0 

(anticipació: 29,3%, coincidència: 56,7%, endarreriment 14%) que quan en el GAE 

anterior no es realitza cap pic (anticipació: 64,2%, coincidència: 30%, endarreriment 

5,8%), el locutor PC presenta les mateixes tendències tant si el GAE anterior conté un 

pic d’F0 (anticipació: 58,7%, coincidència: 39,7%, endarreriment 1,6%) com si no en 

presenta cap (anticipació: 76,6%, coincidència: 20,3%, endarreriment 3,1%). 

 

4.1.3.3. Posició interior de GE 

 

Les dades que es presenten a les taules 76 i 77 corresponen al percentatge i el nombre 

de realitzacions del GAE en posició interior de GE amb i sense desplaçament de l’inici 

de la pujada del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica, tenint en compte el nombre de 

síl·labes del GAE. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 37 6  43 
1 

% 86,0% 14,0%  100,0% 

Casos 98 18 1 117 
2 

% 83,8% 15,4% 0,9% 100,0% 

Casos 66 26 3 95 
3 

% 69,5% 27,4% 3,2% 100,0% 

Casos 50 12 10 72 
4 

% 69,4% 16,7% 13,9% 100,0% 

Casos 15 5 10 30 
5 

% 50,0% 16,7% 33,3% 100,0% 

Casos 9 4 2 15 
6 

% 60,0% 26,7% 13,3% 100,0% 

Casos 4   4 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 

7 
% 100,0%   100,0% 

Casos 279 71 26 376 
Total  

% 74,2% 18,9% 6,9% 100,0% 

 

Taula 76. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, en posició interior de GE d’oració enunciativa 

segons el nombre de síl·labes. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 42 4  46 
1 

% 91,3% 8,7%  100,0% 

Casos 99 10  109 
2 

% 90,8% 9,2%  100,0% 

Casos 95 15 4 114 
3 

% 83,3% 13,2% 3,5% 100,0% 

Casos 63 11 2 76 
4 

% 82,9% 14,5% 2,6% 100,0% 

Casos 26 8 5 39 
5 

% 66,7% 20,5% 12,8% 100,0% 

Casos 8 1 1 10 
6 

% 80,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

Casos 4   4 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 

7 
% 100,0%   100,0% 

Casos 337 49 12 398 
Total  

% 84,7% 12,3% 3,0% 100,0% 

 

Taula 77. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica, en posició interior de GE d’oració enunciativa 

segons el nombre de síl·labes. 

 

Com es pot observar a les taules 76 i 77, el percentatge global de realitzacions en què 

l’inici de la pujada del pic d’F0 apareix desplaçat cap a una posició pretònica (74,2%, 

locutor JT i 84,7%, locutor PC) és superior al percentatge de realitzacions en què l’inici 

de la pujada del pic d’F0 coincideix (18,9%, locutor JT i 12,3%, locutor PC) o 

s’endarrereix (6,9%, locutor JT i 3%, locutor PC) respecte la síl·laba tònica. 

 

Pel que fa al nombre de síl·labes del GAE, es pot observar que el pic d’F0 es realitza 

majoritàriament amb desplaçament de l’inici de la pujada del pic d’F0 cap a una posició 

pretònica en tots els casos (1 síl·laba: 86%, locutor JT i 91,3%, locutor PC; 2 síl·labes: 

83,8%, locutor JT i 90,8%, locutor PC; 3 síl·labes: 69,5%, locutor JT i 83,3%, locutor 

PC; 4 síl·labes: 69,4%, locutor JT i 82,9%, locutor PC; 5 síl·labes: 50%, locutor JT i 
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66,7%, locutor PC; 6 síl·labes: 60%, locutor JT i 80%, locutor PC; 7 síl·labes: 100%, 

locutor JT i 100%, locutor PC). 

 

Per examinar la influència del nombre de síl·labes del GAE sobre la posició de l’inici de 

la pujada corresponent al pic d’F0, s’ha realitzat una anàlisi no paramètrica de les 

dades per a cada un dels locutor. En aquestes anàlisis s’ha pres com a variable 

dependent la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 i com a variable independent el 

nombre de síl·labes del GAE. Tant en un cas com en l’altre, els resultats obtinguts 

indiquen que hi ha una influència del nombre de síl·labes del GAE en posició interior de 

GE sobre la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 (locutor JT, p= 0,000; locutor PC, 

p= 0,012). 

 

A les taules 78 i 79 es mostren les dades corresponents a la posició de l’inici de la 

pujada del pic d’F0 en funció de la posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica en els 

GAE en posició interior. 

 

Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 193 24  217 
Coincidència 

% 88,9% 11,1%  100,0%

Casos 86 47 26 159 

Posició 

del pic 

d’F0 Endarreriment
% 54,1% 29,6% 16,4% 100,0%

Casos 279 71 26 376 
Total  

% 74,2% 18,9% 6,9% 100,0%

 

Taula 78. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició interior de GE d’oració enunciativa 

segons la posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 220 12  232 
Coincidència 

% 94,8% 5,2%  100,0%

Casos 117 37 12 166 

Posició 

del pic 

d’F0 Endarreriment
% 70,5% 22,3% 7,2% 100,0%

Casos 337 49 12 398 
Total  

% 84,7% 12,3% 3,0% 100,0%

 

Taula 79. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició interior de GE d’oració enunciativa 

segons la posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica. 

 

Les dades corresponents a l’inici de la pujada del pic en funció de la posició del pic d’F0 

són, com s’aprecia a les taules 78 i 79 similars per a ambdós locutors. Tant en els 

casos en què el pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica, com en els casos en què el 

pic d’F0 es desplaça cap a una posició posttònica, ambdós locutors presenten un 

percentatge majoritari de casos en què l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa 

respecte la síl·laba tònica, tot i que aquest percentatge és més alt quan el pic d’F0 

coincideix amb la síl·laba tònica (88,9%, locutor JT i 94,8%, locutor PC), que quan el 

pic d’F0 s’endarrereix respecte la síl·laba tònica (54,1%, locutor JT i 70,5%, locutor 

PC). 

 

Per tal d’establir si es dóna una influència significativa de la posició del pic d’F0 sobre 

l’inici de la pujada del pic, s’ha realitzat una anàlisi no paramètrica de les dades 

corresponents a cada un dels locutors prenent com a variable dependent la posició de 

l’inici de la pujada del pic d’F0 i com a variable independent la posició del pic d’F0. El 

valor de significació obtingut en aquestes anàlisis indica que la posició del pic d’F0 

influeix significativament en la posició de l’inici de la pujada del pic per a ambdós 

locutors (locutor JT, p= 0,000; locutor PC, p= 0,000). 

 

A la taula 80 i a la figura 68 es presenten les dades corresponents a la distància en 

nombre de síl·labes entre l’inici de la pujada del pic d’F0 i el pic d’F0 en posició interior 

de GE pertanyent a una oració enunciativa. 
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Distància en nombre de síl·labes entre l’inici de la 

pujada del pic i el pic d’F0  

0 1 2 3 4 5 6 7 9 

Total 

Casos 28 160 136 38 8 3 2  1 376 
JT 

% 7,4% 42,6%36,2%10,1% 2,1% 0,8% 0,5%  0,3% 100,0%

Casos 12 180 152 34 11 4 3 2  398 
Locutor

PC 
% 3,0% 45,2%38,2% 8,5% 2,8% 1,0% 0,8% 0,5%  100,0%

Casos 40 340 288 72 19 7 5 2 1 774 
Total  

% 5,2% 43,9%37,2% 9,3% 2,5% 0,9% 0,6% 0,3% 0,1% 100,0%

 

Taula 80. Percentatge i nombre de GAE en què la distància sil·làbica entre l’inici de la pujada corresponent 

al pic d’F0 i el pic d’F0 és de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 síl·labes en posició interior de GE d’oració enunciativa. 
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Figura 68. Percentatge de GAE en què la distància sil·làbica entre l’inici de la pujada corresponent al pic 

d’F0 i el pic d’F0 és de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 síl·labes en posició interior de GE d’oració enunciativa. 

 

Com es pot observar a la taula 80 i a la figura 68, la distància entre l’inici de la pujada 

del pic d’F0 i el pic d’F0 oscil·la entre 0 i 9 síl·labes, tot i que el més usual és que hi 
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hagi 1 o 2 síl·labes de distància (1 síl·labes: 42,6%, locutor JT i 45,2%, locutor PC; 2 

síl·laba: 36,2%, locutor JT i 38,2%, locutor PC). 

 

Un cop comprovada la influència del nombre de síl·labes del GAE i de la posició del pic 

d’F0 sobre la posició de l’inici pic, s’han realitzat unes anàlisis no paramètriques de les 

dades per tal de determinar si la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 en el GAE en 

posició interior de GE varia, també, en funció de: 

 

a) el nombre de síl·labes del GAE anterior 

b) la presència o absència de pic d’F0 en el GAE anterior 

c) el nombre de síl·labes del GAE posterior 

d) la presència o absència de pic d’F0 en el GAE posterior 

 

Pel que fa a la influència del nombre de síl·labes i de la presència o absència del pic 

d’F0 en el GAE anterior, el valor de significació obtingut en les proves no 

paramètriques indica l’existència d’una influència significativa de la realització del GAE 

anterior amb o sense pic d’F0 sobre la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 (p= 

0,000, locutor JT i p= 0,000, locutor PC), però no del nombre de síl·labes del GAE 

anterior en relació a la posició de l’inici de la pujada del pic (locutor JT, p= 0,234; 

locutor PC, p= 0,691). 

 

Els percentatges i el nombre de realitzacions del GAE en posició interior de GE amb 

anticipació, coincidència o endarreriment de l’inici de la pujada del pic d’F0 segons el 

GAE anterior es realitzi amb o sense pic d’F0 es presenten a les taules 81 i 82. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 207 28 6 241 
No 

% 85,9% 11,6% 2,5% 100,0% 

Casos 72 43 20 135 

Realització

del pic 

d’F0 en el 

GAE 

anterior 
Sí 

% 53,3% 31,9% 14,8% 100,0% 

Casos 279 71 26 376 
Total  

% 74,2% 18,9% 6,9% 100,0% 

 

Taula 81. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició interior de GE d’oració enunciativa 

segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE anterior. 

 

Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 187 10 6 203 
No 

% 92,1% 4,9% 3,0% 100,0% 

Casos 150 39 6 195 

Realització

del pic 

d’F0 en el 

GAE 

anterior 
Sí 

% 76,9% 20,0% 3,1% 100,0% 

Casos 337 49 12 398 
Total  

% 84,7% 12,3% 3,0% 100,0% 

 

Taula 82. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició interior de GE d’oració enunciativa 

segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE anterior. 

 

Les dades recollides a les taules 81 i 82 mostren que el percentatge de realitzacions en 

què l’inici de la pujada del pic d’F0 es desplaça cap a una posició pretònica és superior 

al percentatge de realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 no es desplaça o 

es desplaça cap a una posició posttònica, tant en els casos en què no es realitza cap 

pic d’F0 en el GAE anterior (85,9%, locutor JT i 92,1%, locutor PC), com en els casos 

en què sí es realitza un pic d’F0 en el GAE anterior (53,3%, locutor JT i 76,9%, locutor 
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PC). Tot i així, el percentatge de realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 es 

desplaça cap a una posició pretònica és més alt quan en el GAE anterior no apareix cap 

pic d’F0 que quan el GAE anterior conté un pic d’F0. 

 

Pel que fa a la influència del nombre de síl·labes i de la presència o absència del pic 

d’F0 en el GAE posterior, el valor de significació obtingut en les proves no 

paramètriques indica que no existeix una influència significativa del nombre de 

síl·labes del GAE posterior (locutor JT, p= 0,240; locutor PC, p= 0,675), però sí, en el 

cas del locutor PC, de la realització del GAE posterior amb o sense pic d’F0 sobre la 

posició del pic (locutor JT, p= 0,056; locutor PC, p= 0,046). 

 

A les taules 83 i 84 es poden observar els percentatges i el nombre de realitzacions del 

GAE en posició interior amb anticipació, coincidència o endarreriment de l’inici de la 

pujada del pic d’F0, segons el GAE posterior es realitzi amb o sense pic d’F0. 

 

Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 149 44 9 202 
No 

% 73,8% 21,8% 4,5% 100,0% 

Casos 130 27 17 174 

Presència 

de pic 

d’F0 en el 

GAE 

posterior 
Sí 

% 74,7% 15,5% 9,8% 100,0% 

Casos 279 71 26 376 
Total  

% 74,2% 18,9% 6,9% 100,0% 

 

Taula 83. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició interior de GE d’oració enunciativa 

segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE posterior. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 143 30 5 178 
No 

% 80,3% 16,9% 2,8% 100,0% 

Casos 194 19 7 220 

Presència 

de pic 

d’F0 en el 

GAE 

posterior 
Sí 

% 88,2% 8,6% 3,2% 100,0% 

Casos 337 49 12 398 
Total  

% 84,7% 12,3% 3,0% 100,0% 

 

Taula 84. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició interior de GE d’oració enunciativa 

segons la presència o absència d’un pic d’F0 en el GAE posterior. 

 

S’observa a les taules 83 i 84 que el percentatge de realitzacions en què l’inici de la 

pujada del pic d’F0 es desplaça cap a una posició pretònica és superior al percentatge 

de realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 no es desplaça o es desplaça cap 

a una posició posttònica, tant en els casos en què no es realitza cap pic d’F0 en el GAE 

posterior (73,8%, locutor JT i 80,3%, locutor PC), com en els casos en què sí es 

realitza un pic d’F0 en el GAE posterior (74,4%, locutor JT i 88,2%, locutor PC). Tot i 

així, el percentatge de realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 es desplaça 

cap a una posició pretònica és lleugerament més alt quan el GAE anterior presenta un 

pic d’F0 que quan en el GAE anterior no es troba cap pic d’F0. 

 

4.1.3.4. Posició inicial-final de GE 

 

Les dades de les taules 85 i 86 mostren el percentatge i el nombre de realitzacions del 

GAE en posició inicial-final de GE amb i sense desplaçament de l’inici de la pujada del 

pic d’F0 respecte la síl·laba tònica en funció del nombre de síl·labes del GAE. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 10 7 2 19 
2 

% 52,6% 36,8% 10,5% 100,0% 

Casos 16 3 1 20 
3 

% 80,0% 15,0% 5,0% 100,0% 

Casos 16 2  18 
4 

% 88,9% 11,1%  100,0% 

Casos 7  1 8 
5 

% 87,5%  12,5% 100,0% 

Casos 3 2  5 
6 

% 60,0% 40,0%  100,0% 

Casos 1   1 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 

7 
% 100,0%   100,0% 

Casos 53 14 4 71 
Total  

% 74,6% 19,7% 5,6% 100,0% 

 

Taula 85. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial-final de GE d’oració 

enunciativa segons el nombre de síl·labes. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos  4  4 
1 

%  100,0%  100,0% 

Casos 8 13  21 
2 

% 38,1% 61,9%  100,0% 

Casos 17 4 1 22 
3 

% 77,3% 18,2% 4,5% 100,0% 

Casos 17 1 1 19 
4 

% 89,5% 5,3% 5,3% 100,0% 

Casos 5   5 
5 

% 100,0%   100,0% 

Casos 5 1  6 

Nombre 

de 

síl·labes 

per GAE 

6 
% 83,3% 16,7%  100,0% 

Casos 52 23 2 77 
Total  

% 67,5% 29,9% 2,6% 100,0% 

 

Taula 86. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què en què l’inici de la pujada pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial-final de GE d’oració 

enunciativa segons el nombre de síl·labes. 

 

Com es pot observar a les taules 85 i 86, el percentatge global de realitzacions en què 

el pic d’F0 apareix desplaçat cap a una posició pretònica (74,6%, locutor JT i 67,5%, 

locutor PC) és superior al percentatge de realitzacions en què el pic d’F0 coincideix 

amb la síl·laba tònica (19,7%, locutor JT i 29,9%, locutor PC) i al percentatge de 

realitzacions en què el pic d’F0 està desplaçat a una posició posttònica (5,6%, locutor 

JT i 2,6%, locutor PC). 

 

Estudiant les dades segons el nombre de síl·labes del GAE, es pot veure que els dos 

locutors presenten comportaments diferents. En el locutor JT el percentatge de 

realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa respecte la síl·laba tònica 

(2 síl·labes: 52,6%, 3 síl·labes:80%, 4 síl·labes: 88,9%, 5 síl·labes: 87,5%, 6 

síl·labes: 60%, 7 síl·labes: 100%) és sempre superior a la resta de realitzacions, 

mentre que en el locutor PC s’observen 2 tendències diferents: per una banda, els GAE 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ 

 

187

d’1 i 2 síl·labes mostren un percentatge majoritari de realitzacions en què l’inici de la 

pujada del pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica (1 síl·laba: 100%, 2 síl·labes: 

61,9%); per altra banda, els GAE de 3 a 6 síl·labes presenten un percentatge 

majoritari de realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa respecte la 

síl·laba tònica (3 síl·labes: 77,3%, 4 síl·labes:89,5%, 5 síl·labes: 100%, 6 síl·labes: 

83,3%). 

 

Per posar de manifest una possible influència estadísticament significativa del nombre 

de síl·labes del GAE sobre la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0, s’ha realitzat 

una anàlisi no paramètrica per a cada un dels locutors. En ambdós casos s’ha agafat la 

posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 com a variable dependent i el nombre de 

síl·labes del GAE com a variable independent. Els resultats obtinguts indiquen que 

existeix una influència del nombre de síl·labes del GAE inicial-final sobre la posició de 

l’inici de la pujada del pic d’F0 en el cas del locutor PC (p= 0,001), però no en el cas 

del locutor JT (p= 0,313). 

 

Cal tenir en compte, com ja hem vist en apartats anteriors, que el patró accentual del 

GAE en posició inicial-final de GE no segueix els mateixos patrons del GAE en posició 

interior o final. Per tant, caldrà observar per separat tant la influència que tenen la 

síl·laba tònica i les síl·labes àtones posteriors com les síl·labes àtones anteriors a la 

síl·laba tònica. 

 

A continuació es presenten les taules 87 (locutor JT) i 88 (locutor PC) amb el 

percentatge de realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa, coincideix 

i s’endarrereix respecte la síl·laba tònica tenint únicament en compte el nombre de 

síl·labes del GAE des de la síl·laba tònica fins a la darrera síl·laba del GAE. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 32 4  36 
1 

% 88,9% 11,1%  100,0% 

Casos 21 8 4 33 
2 

% 63,6% 24,2% 12,1% 100,0% 

Casos  2  2 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE a 

partir de 

la síl·laba 

tònica 
3 

%  100,0%  100,0% 

Casos 53 14 4 71 
Total  

% 74,6% 19,7% 5,6% 100,0% 

 

Taula 87. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial-final de GE d’oració 

enunciativa segons el nombre de síl·labes del GAE des de la síl·laba tònica. 

 

Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 24 11  35 
1 

% 68,6% 31,4%  100,0% 

Casos 26 12 1 39 
2 

% 66,7% 30,8% 2,6% 100,0% 

Casos 2  1 3 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE a 

partir de 

la síl·laba 

tònica 
3 

% 66,7%  33,3% 100,0% 

Casos 52 23 2 77 
Total  

% 67,5% 29,9% 2,6% 100,0% 

 

Taula 88. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial-final de GE d’oració 

enunciativa segons el nombre de síl·labes del GAE des de la síl·laba tònica. 
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Les dades que s’observen a les taules 87 i 88 pel que fa a la posició de l’inici de la 

pujada del pic d’F0 segons el nombre de síl·labes del GAE posen de manifest les 

diferències entre els dos locutors.  

 

Quan el GAE consta d’1 o 2 síl·labes comptant des de la síl·laba tònica, ambdós 

locutors presenten un percentatge superior de GAE en què l’inici de la pujada del pic 

d’F0 s’anticipa respecte la síl·laba tònica (1 síl·laba: 88,9%, locutor JT i 68,6%, locutor 

PC; 2 síl·labes: 63,6%, locutor JT i 66,7%, locutor PC), que de GAE en què l’inici de la 

pujada coincideix o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica. 

 

Quan el GAE consta de 3 síl·labes, en canvi, ambdós locutors presenten tendències 

diferents, tot i que el nombre de realitzacions que s’han observat per a cada locutor és 

molt baix (2 GAE, locutor JT i 3 GAE, locutor PC). En el cas del locutor JT, l’inici de la 

pujada del pic d’F0 coincideix amb la síl·laba tònica en un 100% dels casos, mentre 

que en el cas del locutor PC, la realització majoritària és la del desplaçament cap a una 

posició pretònica de l’inici de la pujada del pic d’F0 (66,7%). 

 

Els resultats obtinguts en realitzar una anàlisi no paramètrica de les dades prenent la 

posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 com a variable dependent i el nombre de 

síl·labes del GAE a partir de la síl·laba tònica com a variable independent, indiquen que 

hi ha una influència estadísticament significativa del nombre de síl·labes a partir de la 

tònica del GAE inicial-final sobre la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 (locutor 

JT, p= 0,003; locutor PC, p= 0,012). 

 

Tot seguit es presenten les taules 89 (locutor JT) i 90 (locutor PC) amb el percentatge 

de realitzacions en què l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa, coincideix i 

s’endarrereix respecte la síl·laba tònica tenint únicament en compte el nombre de 

síl·labes abans de la síl·laba tònica del GAE inicial-final. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos  6 2 8 
0 

%  75,0% 25,0% 100,0% 

Casos 18 4 1 23 
1 

% 78,3% 17,4% 4,3% 100,0% 

Casos 14 1  15 
2 

% 93,3% 6,7%  100,0% 

Casos 14 1 1 16 
3 

% 87,5% 6,3% 6,3% 100,0% 

Casos 5 2  7 
4 

% 71,4% 28,6%  100,0% 

Casos 2   2 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE 

anteriors 

a la 

síl·laba 

tònica 

5 
% 100,0%   100,0% 

Casos 53 14 4 71 
Total  

% 74,6% 19,7% 5,6% 100,0% 

 

Taula 89. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial-final de GE d’oració 

enunciativa segons el nombre de síl·labes del GAE abans de la síl·laba tònica. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos  14  14 
0 

%  100,0%  100,0% 

Casos 21 3 2 26 
1 

% 80,8% 11,5% 7,7% 100,0% 

Casos 14 5  19 
2 

% 73,7% 26,3%  100,0% 

Casos 11   11 
3 

% 100,0%   100,0% 

Casos 4 1  5 
4 

% 80,0% 20,0%  100,0% 

Casos 2   2 

Nombre 

de 

síl·labes 

del GAE 

anteriors 

a la 

síl·laba 

tònica 

5 
% 100,0%   100,0% 

Casos 52 23 2 77 
Total  

% 67,5% 29,9% 2,6% 100,0% 

 

Taula 90. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial-final de GE d’oració 

enunciativa segons el nombre de síl·labes del GAE abans de la síl·laba tònica. 

 

Com es reflecteix a les taules 89 (locutor JT) i 90 (locutor PC), ambdós locutors 

mostren un comportament similar. Quan el GAE no té cap síl·laba abans de la síl·laba 

tònica, l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix majoritàriament amb la síl·laba tònica 

(0 síl·labes: 75%, locutor JT i 100%, locutor PC). 

 

Quan el GAE té 1 o més síl·labes abans de la síl·laba tònica, en canvi, l’inici de la 

pujada del pic d’F0 es troba majoritàriament en una posició pretònica (1 síl·laba: 

78,3%, locutor JT i 80,8%, locutor PC; 2 síl·labes: 93,3%, locutor JT i 73,7%, locutor 

PC; 3 síl·labes: 87,5%, locutor JT i 100%, locutor PC; 4 síl·labes: 71,4%, locutor JT i 

80%, locutor PC; 5 síl·labes: 100%, locutor JT i 100%, locutor PC). 

 

Com en el cas anterior, s’ha realitzat una anàlisi no paramètrica de les dades 

obtingudes per a cada locutor prenent com a variable dependent la posició de l’inici de 
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la pujada del pic d’F0 i com a variable independent el nombre de síl·labes del GAE 

anteriors a la síl·laba tònica. Els resultats confirmen l’existència d’una influència 

estadísticament significativa de la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 sobre el 

nombre de síl·labes anteriors a la síl·laba tònica del GAE inicial-final (locutor JT, p= 

0,001; locutor PC, p= 0,000). 

 

Les dades corresponents a la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 segons la 

posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica del GAE inicial-final es presenten a les 

taules 91 i 92. 

 

Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 9   9 
Anticipació 

% 100,0%   100,0%

Casos 38 6  44 
Coincidència 

% 86,4% 13,6%  100,0%

Casos 6 8 4 18 

Posició 

del pic 

d’F0 

Endarreriment
% 33,3% 44,4% 22,2% 100,0%

Casos 53 14 4 71 
Total  

% 74,6% 19,7% 5,6% 100,0%

 

Taula 91. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor JT en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial-final de GE d’oració 

enunciativa segons la posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica. 
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Posició de l’inici de la pujada 

corresponent al pic d’F0  

AnticipacióCoincidènciaEndarreriment

Total 

Casos 6   6 
Anticipació 

% 100,0%   100,0%

Casos 27 12  39 
Coincidència 

% 69,2% 30,8%  100,0%

Casos 19 11 2 32 

Posició 

del pic 

d’F0 

Endarreriment
% 59,4% 34,4% 6,3% 100,0%

Casos 52 23 2 77 
Total  

% 67,5% 29,9% 2,6% 100,0%

 

Taula 92. Percentatge i nombre de GAE realitzats pel locutor PC en què l’inici de la pujada del pic d’F0 

coincideix, s’anticipa o s’endarrereix respecte la síl·laba tònica en posició inicial-final de GE d’oració 

enunciativa segons la posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica. 

 

Com es pot observar, les dades de les taules 91 i 92 mostren les mateixes tendències 

per a un i altre locutor excepte quan la posició del pic d’F0 s’endarrereix respecte la 

síl·laba tònica. En els casos en què el pic d’F0 s’anticipa o coincideix amb la síl·laba 

tònica, els dos locutors desplacen l’inici de la pujada del pic d’F0 cap a una posició 

pretònica (anticipació: 100%, locutor JT i 100%, locutor PC; coincidència: 86,4%, 

locutor JT i 69,2%, locutor PC). En canvi, quan el pic d’F0 es realitza endarrerit 

respecte la síl·laba tònica, el locutor JT presenta un percentatge major de casos en què 

l’inici de la pujada del pic coincideix amb la síl·laba tònica (44,4%), mentre que el 

locutor PC presenta un percentatge major de casos en què l’inici de la pujada es 

realitza abans de la síl·laba tònica (59,4%). 

 

Els resultats de les anàlisis no paramètriques, en què s’ha pres com a variable 

dependent la posició de l’inici de la pujada del pic i com a variable independent la 

posició del pic d’F0, indiquen que en els GAE en posició inicial-final l’inici del pic d’F0 

influeix significativament sobre l’inici de la pujada del pic en el cas del locutor JT (p= 

0,000), però no en el cas del locutor PC (p= 0,192). 

 

A la taula 93 i a la figura 69 es presenten les dades corresponents a la distància en 

nombre de síl·labes entre l’inici de la pujada del pic d’F0 i el pic d’F0 del GAE en posició 

inicial-final de GE pertanyent a una oració enunciativa. 
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Distància en nombre de síl·labes entre 

l’inici de la pujada del pic i el pic d’F0  

0 1 2 3 

Total 

Casos 11 38 17 5 71 
JT 

% 15,5% 53,5% 23,9% 7,0% 100,0% 

Casos 14 37 19 7 77 
Locutor 

PC 
% 18,2% 48,1% 24,7% 9,1% 100,0% 

Casos 25 75 36 12 148 
Total  

% 16,9% 50,7% 24,3% 8,1% 100,0% 

 

Taula 93. Percentatge i nombre de GAE en què la distància sil·làbica entre l’inici de la pujada corresponent 

al pic d’F0 i el pic d’F0 és de 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 síl·labes en posició inicial-final de GE d’oració enunciativa. 
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Figura 69. Percentatge de GAE en què la distància sil·làbica entre l’inici de la pujada corresponent al pic 

d’F0 i el pic d’F0 és de 0, 1, 2 i 3 síl·labes en posició inicial-final de GE d’oració enunciativa. 

 

Com es pot observar a la taula 93 i a la figura 69, la distància entre l’inici de la pujada 

del pic d’F0 i el pic d’F0 oscil·la entre 0 i 3 síl·labes, tot i que el més usual és que hi 

hagi 1 o 2 síl·labes de distància (1 síl·labes: 53,5%, locutor JT i 48,1%, locutor PC; 2 

síl·labes: 23,9%, locutor JT i 24,7%, locutor PC). 
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4.1.3.5. Discussió dels resultats 

 

Es desprèn de les dades presentades a l’apartat 4.1.3 que el més habitual és que la 

pujada del pic d’F0 comenci en la síl·laba pretònica (71,2%), tot i que també s’han 

observat alguns casos en què l’inici de la pujada del pic d’F0 coincideix (24,6%) o fins i 

tot s’endarrereix (4,1%) respecte la síl·laba tònica. 

 

En els casos en què l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa respecte la síl·laba tònica, 

el més freqüent és que aquesta anticipació sigui d’1 síl·laba (69,2%), malgrat que 

s’han observat exemples en què l’inici de la pujada s’anticipa fins a 8 síl·labes respecte 

la síl·laba tònica. Pel que fa a la distància sil·làbica entre l’inici de la pujada del pic d’F0 

i el pic d’F0, aquesta acostuma a ser d’1 síl·laba (46,5%) o de 2 síl·labes (30,5%).  

 

Estruch (2000) ha analitzat també aquest fenomen en català. En el seu estudi, ja 

comentat a l’apartat 4.1.2.5, els resultats obtinguts indiquen un comportament 

diferent entre els 2 locutors. Mentre que el locutor femení presenta uns percentatges 

molt similars entre els casos en què l’inici de la pujada recau sobre la síl·laba tònica 

(34,61%) i els casos en què l’inici de la pujada recau sobre la síl·laba anterior 

(33,76%), el locutor masculí presenta un major percentatge de casos en què l’inici de 

la pujada recau sobre la síl·laba immediatament anterior a la tònica (43,01%) en front 

dels casos en què hi ha coincidència entre l’inici de la pujada i la síl·laba tònica 

(26,97%). Pel que fa a la distància sil·làbica entre el pic d’F0 i l’inici de la pujada, els 

resultats obtinguts per a ambdós locutors mostren que el més habitual és que hi hagi 1 

síl·laba (locutor femení: 41,56%; locutor masculí: 44,67%) o 2 síl·labes (locutor 

femení: 31,21%; locutor masculí: 27,11%) de distància. 

 

Partint d’aquests resultats, podem dir que pel que fa a les oracions enunciatives del 

català, en general l’inici de la pujada del pic d’F0 no coincideix amb l’inci del GAE, sinó 

que coincideix amb el final del GAE anterior. Hirst i Di Cristo (2000) descriuen també el 

patró tonal de la unitat tonal de l’anglès (GAE) amb un to baix al final de la unitat 

(Low). Pel que fa a la unitat tonal del francès (GAD), en canvi, l’inici de la pujada del 

pic d’F0 coincidiria amb el començament de la unitat tonal. 
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Figura 70. Localització de l’inici de la pujada del pic d’F0 en les unitats tonals de l’anglès (GAE) i del francès 

(GAD) segons Hirst i Di Cristo (2000).  

 

Com es pot observar a la figura 70, mentre que el patró tonal del GAE en anglès i en 

català finalitza amb l’inici de la pujada del pic d’F0; en el patró tonal del GAD l’inici de 

la pujada es localitza justament a l’inici de la unitat. 

 

L’anàlisi realitzada en funció de la posició del GAE en el GE permet observar que en 

tots els casos es dóna majoritàriament una anticipació de l’inici de la pujada del pic 

d’F0 respecte la síl·laba tònica, excepte en el cas de les realitzacions del GAE en 

posició final de GE del locutor JT en què tan freqüent és l’anticipació com la 

coincidència de l’inici de la pujada del pic respecte la síl·laba tònica. 

 

En posició inicial de GE, el nombre reduït de síl·labes dins del GAE (2 o menys de 2) 

afavoreix la coincidència entre l’inici de la pujada del pic d’F0 i la síl·laba tònica, 

mentre que un nombre superior de síl·labes afavoreix l’anticipació.  

 

La posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica constitueix un factor important per 

explicar la coincidència o l’endarreriment de l’inici de la pujada del pic en els GAE en 

posició inicial de GE. La distància sil·làbica entre l’inici de la pujada i el pic d’F0 

acostuma a ser d’1 (44,1%) o 2 síl·labes (37,1%). Finalment, el nombre de síl·labes 

del GAE posterior o la presència o absència de pic d’F0 en el GAE posterior no influeix 

sobre la posició de l’inici de la pujada. 
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En posició final de GE, l’inici de la pujada del pic d’F0 s’anticipa o coincideix amb la 

síl·laba tònica en funció del locutor. Així, mentre que el locutor PC presenta un 

percentatge majoritari de casos en què l’inici de la pujada s’anticipa respecte la síl·laba 

tònica, en el cas del locutor PC tan freqüent és l’anticipació de l’inici de la pujada com 

la coincidència.  

 

Per altra banda, la posició del pic d’F0 en els GAE finals condiciona en ambdós locutors 

la posició de l’inici de la pujada: l’endarreriment del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica 

afavoreix un major nombre de casos en què l’inici de la pujada coincideix amb la 

síl·laba tònica, mentre que la coincidència del pic d’F0 amb la síl·laba tònica afavoreix 

els casos d’anticipació de l’inici de la pujada.  

 

La distància entre l’inici de la pujada i el pic d’F0 sol ser de 0 a 2 síl·labes, tot i que 

s’ha arribat a trobar algun cas de GAE final en què la distància és de fins a 6 síl·labes. 

 

Quant a la influència del nombre de síl·labes del GAE anterior i de la presència o 

absència de pic d’F0 en el GAE anterior, només s’ha observat una influència de la 

presència o absència de pic d’F0 en el GAE anterior sobre la posició de l’inici de la 

pujada, però no del nombre de síl·labes del GAE anterior. Així, en els casos en què en 

el GAE anterior no es realitza cap pic d’F0 hi ha un afavoriment dels casos en què l’inici 

de la pujada s’anticipa, mentre que en els casos en què es realitza un pic d’F0 en el 

GAE anterior s’afavoreix un major nombre de casos de coincidència. 

 

En posició interior de GE, el més general és que l’inici de la pujada del pic d’F0 

s’anticipi respecte la síl·laba tònica independentment del nombre de síl·labes del GAE. 

Així mateix, l’anticipació de l’inici de la pujada del pic d’F0 és també més freqüent que 

els casos de coincidència o endarreriment tant si el pic d’F0 coincideix amb la síl·laba 

tònica com si s’endarrereix, tot i que la coincidència del pic d’F0 amb la síl·laba tònica 

afavoreix en un major nombre de casos l’anticipació de l’inici de la pujada. 

 

La distància sil·làbica entre l’inici de la pujada i el pic d’F0 és d’1 o 2 síl·labes en la 

majoria dels casos, tot i que també s’han observat casos en què la distància sil·làbica 

arriba a ser de fins a 9 síl·labes. 

Quant a la influència en els GAE interiors de GE del nombre de síl·labes o de la 

presència o absència de pic d’F0 en els GAE adjacents, només s’ha observat una 
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influència de la presència o absència de pic d’F0 en els GAE adjacents sobre l’inci de la 

pujada del pic d’F0 objecte d’estudi. Tant en el cas del GAE anterior com en el cas del 

GAE posterior, l’absència de pic d’F0 dóna lloc a un major nombre de casos en què 

l’inici de la pujada s’anticipa respecte la síl·laba tònica. 

 

En posició inicial-final de GE, la realització més freqüent continua essent la de l’inici de 

la pujada amb anticipació respecte la síl·laba tònica. Aquesta realització varia en el cas 

del locutor PC, però no en el cas del locutor JT, segons el nombre de síl·labes del GAE: 

a menor nombre de síl·labes (menys de 3), més freqüent és la coincidència de l’inici de 

la pujada amb la síl·laba tònica, mentre que a major nombre de síl·labes (3 o més de 3 

síl·labes), més freqüent és l’anticipació de l’inici del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica. 

 

Pel que fa a la posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica és un factor que, en els 

GAE en posició inicial-final, influeix sobre la posició de l’inici de la pujada del pic 

únicament en el cas del locutor JT, en què l’endarreriment del pic d’F0 respecte la 

síl·laba tònica afavoreix un major nombre de casos en què l’inici de la pujada 

coincideix amb la síl·laba tònica, mentre que la coincidència o anticipació del pic d’F0 

afavoreix l’anticipació de l’inici de la pujada.  

 

Finalment, en els GAE en posició inicial-final, la distància sil·làbica entre l’inici de la 

pujada i el pic d’F0 és generalment d’1 o 2 síl·labes, tot i que també hi ha algun cas en 

què la distància és de 3 síl·labes com a màxim. 

 

A la taula 94 es presenta un esquema amb les variables considerades i la seva 

influència sobre l’inici de la pujada del pic d’F0 del GAE en cada una de les posicions 

possibles a l’interior del GE. 
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GAE ≠ GE GAE = GE 

 
GAE en 

posició 

inicial 

GAE en 

posició 

final 

GAE en 

posició 

interior 

GAE en 

posició 

inicial-final 

Locutor JT influència influència influència influència Nombre de 

síl·labes del 

GAE Locutor PC influència influència influència no influència 

Locutor JT influència influència influència influència 
Posició del 

pic d’F0 

respecte la 

síl·laba 

tònica 
Locutor PC influència influència influència no influència 

Locutor JT no influència no influència no influència - Nombre de 

síl·labes 

dels GAE 

adjacents Locutor PC no influència no influència no influència - 

Locutor JT no influència influència influència - 
Presència o 

absència de 

pic d’F0 en 

els GAE 

adjacents 
Locutor PC no influència influència influència - 

 

Taula 94. Esquematització de la influència de les variables estudiades sobre l’inici de la pujada del pic d’F0 

en cada una de les posicions possibles a l’interior del GE. 

 

Podem dir doncs, com a síntesi final, que pel que fa a l’inici de la pujada del pic d’F0 

els resultats obtinguts per al GAE en posició final i interior són diferents en certs 

aspectes dels que s’observen per al GAE en posició inicial o inicial-final.  

 

Tant en posició final com en posició interior s’ha detectat una influència del nombre de 

síl·labes del GAE, de la posició del pic d’F0 i de la presència o absència de pic d’F0 en 

els GAE adjacents sobre la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0. En canvi, en 

posició inicial, la presència o absència de pic d’F0 en els GAE en contacte no influeix 
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sobre la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0, i en posició inicial-final només en el 

cas del locutor JT s’observa una influència del nombre de síl·labes del GAE i de la 

posició del pic d’F0 sobre la posició de l’inici de la pujada. 

 

4.2. Les realitzacions tonals del GAE de les oracions enunciatives 

del català 

 

En aquest apartat es descriuen les realitzacions tonals més freqüents del GAE de les 

oracions enunciatives del català, entenent per realització tonal el to o la seqüència de 

tons corresponent a un determinat contorn d’F0. Seguint la metodologia exposada a 

l’apartat 3, les realitzacions tonals que s’analitzen tot seguit s’han obtingut a partir de 

la codificació mitjançant el sistema de transcripció INTSINT del corpus analitzat. Els 

resultats de l’apartat 4.1 s’han tingut en compte per tal de classificar les realitzacions 

tonals més freqüents del GAE de les oracions enunciatives del català. 

 

Com ja s’ha explicat a l’apartat 1.2.3, el sistema de transcripció INTSINT consta de 8 

tons: T (Top), M (Mid), B (Bottom), H (Higher), S (Same), L (Lower), U (Upstepped) i 

D (Downstepped). Com es resumeix a la figura 71, d’aquests 8 tons, 3 són absoluts i 5 

són relatius, i 3 són positius (T, H i U), 2 són neutres (M i S) i 3 són negatius (B, L i 

D). 

 

  Positius Neutres Negatius 

ABSOLUTS  T ⇑ M ⇒ B ⇓ 

RELATIUS no iteratius H ↑ S → L ↓ 

 iteratius U <  D > 

 

Figura 71. Símbols ortogràfics i icònics del sistema de transcripció INTSINT 

(adaptat de Hirst, Di Cristo i Espesser 2000). 

 

Malgrat tot, a l’hora d’analitzar les diferents realitzacions tonals del GAE de les 

oracions enunciatives, aquests 8 tons s’han reduït a 6 (M, H, S, L, U i D), ja que els 

tons absoluts T i B són equivalents als tons H i L, respectivament, si no es fa 

referència al rang freqüencial del locutor, i aquesta diferenciació només té sentit quan 

s’analitza el GE, però no per al GAE. 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ 

 

201

Així mateix, els tons U i D s’han recodificat a H i L, en aquells casos en què, tot i no 

representar un màxim (H) o un mínim (L) local, van seguits i precedits per un punt 

d’inflexió de valor freqüencial inferior en el cas de U o superior en el cas de D; s’han 

mantingut quan representen un punt en una seqüència ascendent (U) o descendent 

(D). 

 

Les dades que es presenten a la taula 96 corresponen al nombre de GAE analitzats per 

a cada locutor segons la posició en el GE. 

 

Posició del GAE en el GE 

 
Inicial Final Interior 

Inicial-

final 

Total 

Casos 478 478 756 72 1.784 
JT 

% 26,8% 26,8% 42,4% 4,0% 100,0% 

Casos 453 452 741 77 1.723 
Locutor 

PC 
% 26,3% 26,2% 43,0% 4,5% 100,0% 

Casos 931 930 1.497 149 3.507 
Total  

% 26,5% 26,5% 42,7% 4,2% 100,0% 

 

Taula 96. Nombre i percentatge de GAE analitzats per a cada locutor segons la posició del GAE en el GE. 

 

Com es pot observar a la taula 96, s’han analitzat un total de 3.507 GAE, 1.784 dels 

quals corresponen al locutor JT i 1.723 al locutor PC. Segons la posició del GAE en el 

GE s’han analitzat 931 GAE en posició inicial de GE (locutor JT: 478 GAE, locutor PC: 

453 GAE), 931 GAE en posició final de GE (locutor JT: 478 GAE, locutor PC: 453 GAE), 

1.497 GAE en posició interior de GE (locutor JT: 756 GAE, locutor PC: 741 GAE) i 149 

GAE en posició inicial-final de GE (locutor JT: 72 GAE, locutor PC: 77 GAE). 

 

A continuació s’estudiaran les realitzacions tonals del GAE per a cada una de les quatre 

posicions considerades. 
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4.2.1. Realitzacions tonals del GAE en posició inicial de GE 

 

Com ja s’ha assenyalat a l’apartat 4.1.1.1, la realització més freqüent en posició inicial 

de GE és la del GAE amb 1 pic d’F0 (60,5%, locutor JT i 65,4%, locutor PC), tot i que 

també s’han observat casos en què el GAE es realitza sense cap pic d’F0 (34,7%, 

locutor JT i 30,4%, locutor PC) i, en una proporció molt més baixa, amb 2 pics d’F0 

(4,8%, locutor JT i 4,2%, locutor PC).  

 

Així mateix, els resultats obtinguts indiquen que el més habitual és la realització del 

GAE sense cap pic d’F0 quan consta d’1 o 2 síl·labes, i amb 1 pic d’F0 quan consta de 

més de 2 síl·labes18, tot i que la presència o absència de pic d’F0 en el GAE inicial està 

determinada, també, per la presència o absència de pic d’F0 en el GAE posterior.  

 

Hem vist igualment (apartat 4.1.2.1) que en els casos en què el GAE consta d’1 pic 

d’F0 el més freqüent és que el pic d’F0 s’endarrereixi (62,5%, locutor JT i 49,5%, 

locutor PC) o coincideixi (29,8%, locutor JT i 44,4%, locutor PC) amb la síl·laba tònica, 

però no que s’anticipi (7,7%, locutor JT i 6%, locutor PC)19. 

 

Finalment, pel que fa a l’inici de la pujada del pic d’F0 (apartat 4.1.3.1), el més 

freqüent és que aquest inici es realitzi en una posició pretònica (74,4%, locutor JT i 

75,9%, locutor PC)20. 

 

Així, tenint en compte els resultats presentats en els apartats anteriors, caldrà 

considerar, com a mínim, dos tipus de realitzacions tonals diferents per als GAE en 

posició inicial de GE: 

 

a) realització tonal amb 1 pic d’F0 

b) realització tonal sense cap pic d’F0 

 

Cal no oblidar, però, que aquestes realitzacions tonals varien, també, en funció de les 

combinacions accentuals del GAE, és a dir, del nombre de síl·labes i de la posició de la 

                                          
18 Les dades es presenten a les taules 10 i 11 de l’apartat 4.1.1.1. 

19 Les dades es presenten a les taules 33 i 34 de l’apartat 4.1.2.1. 

20 Les dades es presenten a les taules 60 i 61 de l’apartat 4.1.3.1. 
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síl·laba tònica a l’interior del GAE. Per aquest motiu, s’examinen en aquest apartat les 

diverses combinacions accentuals identificades en el corpus. 

 

Les combinacions accentuals del GAE que s’han trobat en posició inicial de GE es 

presenten a la taula 97. 

 

 Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

T A 107 11,5 11,5 

A T A 106 11,4 22,9 

T 103 11,1 33,9 

A T A A 100 10,7 44,7 

T A A 73 7,8 52,5 

A T 61 6,6 59,1 

A T A A A 56 6,0 65,1 

A A T A 46 4,9 70,0 

A A T A A 37 4,0 74,0 

A A T 34 3,7 77,7 

T A A A 26 2,8 80,5 

A A A T A A 25 2,7 83,1 

A A T A A A 22 2,4 85,5 

A A A T A 18 1,9 87,4 

A A A T 17 1,8 89,3 

A T A A A A 15 1,6 90,9 

T A A A A 13 1,4 92,3 

A A T A A A A 12 1,3 93,6 

A A A T A A A 9 1,0 94,5 

A A A A T A 9 1,0 95,5 

A A A A A T A 8 0,9 96,3 

A A A A A T A A 6 0,6 97,0 

A A A T A A A A 4 0,4 97,4 

A T A A A A A 4 0,4 97,9 

A A A A T 4 0,4 98,3 

Combinacions 

accentuals 

A A T A A A A A 3 0,3 98,6 
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A A A A A A T A A 2 0,2 98,8 

A A A A T A A 2 0,2 99,0 

A A A A T A A A 2 0,2 99,2 

A T A A A A A A 2 0,2 99,5 

A A T A A A A A A A 2 0,2 99,7 

A A A A A T 1 0,1 99,8 

A A A T A A A A A 1 0,1 99,9 

 

A A A A A A T A 1 0,1 100,0 

 Total 931 100,0  

 

Taula 97. Percentatge i nombre de realitzacions de cada una de les combinacions accentuals corresponents 

al GAE en posició inicial de GE que s’han observat en el corpus analitzat. 

 

Com es pot apreciar a la taula 97, dels 931 GAE analitzats en posició inicial de GE, 

s’han localitzat un total de 34 combinacions accentuals diferents, entre les quals 

algunes de les més freqüents són el troqueu (TA), l’amfíbrac (ATA), la síl·laba tònica 

(T), el peó segon (ATAA), el dàctil (TAA) i el iambe (AT). 

 

Malgrat tot, aquestes 34 estructures no cobreixen totes les possibles combinacions que 

es poden trobar a la llengua. La taula 97 mostra que, dels 931 GAE analitzats en 

posició inicial de GE, no s’ha observat cap cas en què un GAE consti de més de 10 

síl·labes, ni cap cas en què la síl·laba tònica vagi precedida per més de 6 síl·labes 

àtones o seguida per més de 7 síl·labes àtones. Per tant, tenint en compte aquestes 

restriccions és possible trobar fins a 56 combinacions sil·làbiques diferents. Per tal de 

considerar el major nombre de combinacions possibles s’ha optat —com es mostra a la 

figura 72— per analitzar les realitzacions tonals del GAE en posició inicial de GE 

desglossant les combinacions accentuals del GAE en dues parts: per una banda, les 

combinacions accentuals possibles anteriors a la síl·laba tònica (combinacions 

accentuals pretòniques); per altra banda, les combinacions accentuals possibles des de 

la síl·laba tònica fins al final del GAE (combinacions accentuals tòniques). 
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Patró accentual del GAE en posició inicial de GE 

 

 [(  A     A     A   ...)   T   (  A   ...)] 
 

 Combinació 

accentual pretònica 

Combinació 

accentual tònica 

 

    

 

Figura 72. Esquema del patró accentual del GAE en posició inicial de GE. 

 

Això porta a definir cinc possibles tipus de realitzacions tonals per al GAE en posició 

inicial de GE: 

 

a) realització tonal per a les combinacions accentuals pretòniques (apartat 

4.2.1.1) 

b) realització tonal amb 1 pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques 

precedides per una combinació accentual pretònica (apartat 4.2.1.2.1.1) 

c) realització tonal sense pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques 

precedides per una combinació accentual pretònica (apartat 4.2.1.2.1.2) 

d) realització tonal amb 1 pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques no 

precedides per una combinació accentual pretònica (apartat 4.2.1.2.2.1) 

e) realització tonal sense pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques no 

precedides per una combinació accentual pretònica (apartat 4.2.1.2.2.2) 

 

4.2.1.1. Realitzacions tonals corresponents a les combinacions 

accentuals pretòniques 

 

Les dades que es mostren a la taula 98 corresponen al percentatge i el nombre de 

realitzacions de cada una de les combinacions accentuals pretòniques del GAE en 

posició inicial de GE localitzades en el corpus analitzat. 
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 Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

A 344 36,9 36,9 

Sense síl·laba àtona 322 34,6 71,5 

A A 156 16,8 88,3 

A A A 74 7,9 96,2 

A A A A 17 1,8 98,1 

A A A A A 15 1,6 99,7 

Combinacions 

accentuals 

A A A A A A 3 0,3 100,0 

 Total 931 100,0  

 

Taula 98. Percentatge i nombre de realitzacions de les combinacions accentuals pretòniques dels GAE en 

posició inicial de GE que s’han observat en el corpus analitzat. 

 

Com es pot observar a la taula 98, les combinacions accentuals pretòniques presents 

amb més freqüència són la realització del GAE amb 1 síl·laba àtona en posició 

pretònica (36,9%), seguida per la realització del GAE sense cap síl·laba àtona en 

posició pretònica (34,6%) i per la realització del GAE amb 2 síl·labes àtones en posició 

pretònica (16,8%). Altres combinacions accentuals menys freqüents són la realització 

de 3 síl·labes (7,9%), 4 síl·labes (1,8%), 5 síl·labes (1,6%) i 6 síl·labes àtones en 

posició pretònica (0,3%). Cal dir però, que el nombre de realitzacions d’aquests 

darrers casos que s’han localitzat en el corpus és bastant baix. 

 

Les realitzacions tonals corresponents a aquestes combinacions accentuals pretòniques 

són les que es presenten a la taula 99. 

 

  Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

M 312 51,2 51,2 

L 67 11,0 62,2 

ML 57 9,4 71,6 

MS 36 5,9 77,5 

MH 28 4,6 82,1 

LU 25 4,1 86,2 

Realitzacions 

tonals 

MU 22 3,6 89,8 
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MHL 7 1,1 91,0 

MHD 7 1,1 92,1 

LS 6 1,0 93,1 

LH 5 0,8 93,9 

MLH 3 0,5 94,4 

MSL 3 0,5 94,9 

MHS 2 0,3 95,2 

MHDL 2 0,3 95,6 

MDS 2 0,3 95,9 

MLHL 2 0,3 96,2 

MUU 2 0,3 96,6 

MDL 2 0,3 96,9 

MD 2 0,3 97,2 

MHLS 1 0,2 97,4 

MSH 1 0,2 97,5 

MLS 1 0,2 97,7 

MSU 1 0,2 97,9 

LHS 1 0,2 98,0 

MLU 1 0,2 98,2 

MUS 1 0,2 98,4 

MSS 1 0,2 98,5 

LSSL 1 0,2 98,7 

MDDSS 1 0,2 98,9 

MSHL 1 0,2 99,0 

LUHS 1 0,2 99,2 

MLHD 1 0,2 99,3 

LUHL 1 0,2 99,5 

MHDS 1 0,2 99,7 

MUH 1 0,2 99,8 

 

MHDD 1 0,2 100,0 

 Total 609 100,0  

 

Taula 99. Percentatge i nombre de realitzacions tonals corresponents a les combinacions accentuals 

pretòniques dels GAE en posició inicial de GE que s’han observat en el corpus analitzat. 
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A la taula 99 es pot observar que algunes de les realitzacions tonals més freqüents 

realitzades en posició inicial pretònica són: M (51,2%), L (11%), ML (9,4%) i MS 

(5,9%), tot i que també s’observen altres realitzacions tonals menys freqüents (MH, 

LU, MU, MHL, MHD, LS, LH, MLH, MSL, MHS, MHDL, MDS, MLHL, MUU, MDL, MD, 

MHLS, MSH, MLS, MSU, LHS, MLU, MUS, MSS, LSSL, MDDSS, MSHL, LUHS, 

MLHD, LUHL, MHDS, MUH, MHDD). 

 

Cal recordar, però, que els resultats obtinguts a l’apartat 4.1.2.1 indiquen que en els 

casos en què el GAE inicial consta d’1 pic d’F0 el més freqüent és que el pic 

s’endarrereixi (62,5%, locutor JT i 49,5%, locutor PC) o coincideixi (29,8%, locutor JT i 

44,4%, locutor PC) amb la síl·laba tònica, però no que s’anticipi (7,7%, locutor JT i 

6%, locutor PC). Per tant, a l’hora d’extreure les realitzacions tonals cal tenir en 

compte només les realitzacions tonals corresponents a les combinacions accentuals en 

què no s’ha observat cap pic d’F0 en posició pretònica (vegeu les dades que es 

presenten a la taula 100). 

 

  Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

M 312 57,5 57,5 

L 67 12,3 69,8 

ML 57 10,5 80,3 

MS 36 6,6 86,9 

LU 25 4,6 91,5 

MU 22 4,1 95,6 

LS 6 1,1 96,7 

MSL 3 0,6 97,2 

MDL 2 0,4 97,6 

MD 2 0,4 98,0 

MUU 2 0,4 98,3 

MDS 2 0,4 98,7 

LSSL 1 0,2 98,9 

MSS 1 0,2 99,1 

MLS 1 0,2 99,3 

Realitzacions 

tonals 

MLU 1 0,2 99,4 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ 

 

209

MDDSS 1 0,2 99,6 

MSU 1 0,2 99,8 

 

MUS 1 0,2 100,0 

 Total 543 100,0  

 

Taula 100. Percentatge i nombre de realitzacions tonals que no contenen cap pic d’F0 en posició pretònica 

corresponents a les combinacions accentuals pretòniques dels GAE en posició inicial de GE que s’han 

observat en el corpus analitzat. 

 

Com es pot observar a la taula 100, el nombre de realitzacions tonals diferents s’ha 

reduït a 20 un cop eliminades les realitzacions pretòniques que contenien un pic d’F0. 

Tot i així, les realitzacions tonals més freqüents continuen essent: M (57,5%), L 

(12,3%), ML (10,5%) i MS (6,6%). 

 

A les taules 101 (locutor JT) i 102 (locutor PC) es presenten les dades corresponents a 

aquestes realitzacions tonals en relació a les combinacions sil·làbiques pretòniques del 

GAE en posició inicial de GE. 

 

Combinacions accentuals 
 

A AA AAA AAAA AAAAA 
Total21 

Casos 142 32 2   176 
M 

% 81,1% 45,1% 9,1%   64,2% 

Casos 10 18 1 1  30 
ML 

% 5,7% 25,4% 4,5% 33,3%  10,9% 

Casos 19 3    22 
L 

% 10,9% 4,2%    8,0% 

Casos 3 10 4   17 
MS 

% 1,7% 14,1% 18,2%   6,2% 

Casos  5 4 2  11 
LU 

%  7,0% 18,2% 66,7%  4,0% 

Casos  2 5   7 

Realitzacions

tonals 

MU 
%  2,8% 22,7%   2,6% 

                                          
21 Aquesta columna presenta el percentatge i el nombre de casos en què es dóna cada realització 

independentment del nombre de síl·labes de la combinació accentual. 
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Casos 1 1    2 
LS 

% 0,6% 1,4%    0,7% 

Casos     2 2 
MSL 

%     66,7% 0,7% 

Casos   2   2 
MD 

%   9,1%   0,7% 

Casos   1   1 
MDL 

%   4,5%   0,4% 

Casos   1   1 
MUU 

%   4,5%   0,4% 

Casos   1   1 
MSS 

%   4,5%   0,4% 

Casos     1 1 
MDDSS 

%     33,3% 0,4% 

Casos   1   1 

 

MSU 
%   4,5%   0,4% 

Casos 175 71 22 3 3 274 
Total  

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 101. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

corresponents a les combinacions accentuals pretòniques que s’han observat en el corpus de GAE en posició 

inicial de GE. 

 

Combinacions accentuals 
 

A AA AAA AAAA AAAAA 
Total 

Casos 109 27    136 
M 

% 64,9% 39,7%    50,6% 

Casos 40 5    45 
L 

% 23,8% 7,4%    16,7% 

Casos 7 11 8 1  27 
ML 

% 4,2% 16,2% 29,6% 25,0%  10,0% 

Casos 7 6 6   19 
MS 

% 4,2% 8,8% 22,2%   7,1% 

Casos 2 10 3   15 

Realitzacions

tonals 

MU 
% 1,2% 14,7% 11,1%   5,6% 
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Casos 3 6 4 1  14 
LU 

% 1,8% 8,8% 14,8% 25,0%  5,2% 

Casos  2 2   4 
LS 

%  2,9% 7,4%   1,5% 

Casos   1 1  2 
MDS 

%   3,7% 25,0%  0,7% 

Casos     1 1 
MSL 

%     50,0% 0,4% 

Casos   1   1 
MDL 

%   3,7%   0,4% 

Casos  1    1 
MUU 

%  1,5%    0,4% 

Casos     1 1 
LSSL 

%     50,0% 0,4% 

Casos   1   1 
MLS 

%   3,7%   0,4% 

Casos   1   1 
MLU 

%   3,7%   0,4% 

Casos    1  1 

 

MUS 
%    25,0%  0,4% 

 Casos 168 68 27 4 2 269 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 102. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

corresponents a les combinacions accentuals pretòniques que s’han observat en el corpus de GAE en posició 

inicial de GE. 

 

A les taules 101 i 102 es pot observar que la realització més freqüent de les 

combinacions accentuals pretòniques en posició inicial de GE per a ambdós locutors és 

la realització tonal M (locutor JT: 64,2%, locutor PC: 50,6%). 

 

Quan la combinació accentual pretònica del GAE en posició inicial de GE consta d’1 o 2 

síl·labes àtones (A, AA), la realització tonal més freqüent continua essent M (1 

síl·laba: 81,1%, locutor JT i 64,9%, locutor PC; 2 síl·labes: 45,1%, locutor JT i 39,7%, 

locutor PC).  
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En canvi, si el GAE consta de més de 2 síl·labes àtones en posició pretònica, la 

realització tonal més freqüent varia en funció del locutor i del nombre de síl·labes. Cal 

dir però, que el nombre de realitzacions analitzades quan la combinació accentual 

pretònica consta de més de 2 síl·labes és molt inferior al nombre de realitzacions 

analitzades quan la combinació accentual consta de menys de 2 síl·labes, ja que 

aquest tipus d’estructura és molt menys freqüent a la llengua (combinacions 

accentuals analitzades de menys de 2 síl·labes: 246, locutor JT i 236, locutor PC; 

combinacions accentuals de més de 2 síl·labes: 33, locutor JT i 28, locutor PC). 

 

En els casos en què la combinació accentual pretònica del GAE en posició inicial de GE 

consta de 3 síl·labes àtones (AAA), la realització tonal més freqüent és MU (22,7%) 

per al locutor JT i ML (29,6%) per al locutor PC. 

 

Quan la combinació accentual pretònica del GAE en posició inicial de GE consta de 4 

síl·labes àtones (AAAA), la realització tonal més freqüent és LU (66,7%) per al locutor 

JT i ML (25%), LU (25%), MDS (25%) i MUS (25%) per al locutor PC. 

 

Finalment, quan la combinació accentual pretònica consta de 5 síl·labes àtones 

(AAAAA), la realització tonal més freqüent és MSL (66,7%) en el cas del locutor JT i 

MSL (50%) i LSSL (50%) en el cas del locutor PC. 

 

Es pot concloure, doncs, que les realitzacions tonals més freqüents corresponents a les 

combinacions accentuals pretòniques del GAE en posició inicial de GE són les que es 

presenten a la taula 103. 
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Combinació accentual 
 

A AA AAA AAAA AAAAA 

Locutor JT M M MU LU MSL 

Realitzacions 

tonals 

Locutor PC M M ML 

ML, BU, 

MDS i 

MUS 

MSL i 

LSSL 

 

Taula 103. Realitzacions tonals més freqüents corresponents a les combinacions accentuals pretòniques del 

GAE en posició inicial de GE. 

 

4.2.1.2. Realitzacions tonals corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques 

 

A continuació (taula 104) es presenten les dades corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques del GAE en posició inicial de GE localitzades en el corpus analitzat. 

 

 Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

T A 295 31,7 31,7 

T A A 245 26,3 58,0 

T 220 23,6 81,6 

T A A A 115 12,4 94,0 

T A A A A 44 4,7 98,7 

T A A A A A 8 0,9 99,6 

T A A A A A A 2 0,2 99,8 

Combinacions 

accentuals 

T A A A A A A A 2 0,2 100,0 

 Total 931 100,0  

 

Taula 104. Percentatge i nombre de realitzacions de les combinacions accentuals tòniques dels GAE en 

posició inicial de GE que s’han observat en el corpus analitzat. 
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A la taula 104 es pot observar que les combinacions accentuals tòniques corresponents 

al GAE en posició inicial de GE són el troqueu (TA: 31,7%), el dàctil (TAA: 26,3%) i la 

síl·laba tònica (T: 23,6%), tot i que també s’han localitzat altres combinacions 

accentuals menys freqüents: TAAA (12,4%), TAAAA (4,7%), TAAAAA (0,9%), 

TAAAAAA (0,2%) i TAAAAAAA (0,2%). 

 

Per altra banda, el GAE en posició inicial de GE tant pot començar amb una síl·laba 

tònica i, per tant, amb una combinació accentual tònica com amb una síl·laba àtona i, 

per tant, amb una combinació accentual pretònica. 

 

El percentatge i el nombre de realitzacions de les combinacions accentuals tòniques en 

funció de si el GAE inicial de GE s’inicia amb una síl·laba tònica (combinació accentual 

tònica) o amb una síl·laba àtona (combinació accentual pretònica) es presenten a la 

taula 105. 

 

Combinació accentual 

amb què s’inicia el GAE 

en posició inicial de GE 
 

tònica pretònica 

Total 

Casos 107 188 295 
TA 

% 36,3% 63,7% 100,0% 

Casos 73 172 245 
TAA 

% 29,8% 70,2% 100,0% 

Casos 103 117 220 
T 

% 46,8% 53,2% 100,0% 

Casos 26 89 115 
TAAA 

% 22,6% 77,4% 100,0% 

Casos 13 31 44 

Combinacions

accentuals 

TAAAA 
% 29,5% 70,5% 100,0% 
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Casos  8 8 
TAAAAA 

%  100,0% 100,0% 

Casos  2 2 
TAAAAAA 

%  100,0% 100,0% 

Casos  2 2 

 

TAAAAAAA 
%  100,0% 100,0% 

 Casos 322 609 931 
Total 

 % 34,6% 65,4% 100,0% 

 

Taula 105. Percentatge i nombre de realitzacions de combinacions accentuals tòniques dels GAE en posició 

inicial de GE segons el GAE s’iniciï amb una combinació accentual pretònica o amb una combinació accentual 

tònica. 

 

Les dades que es presenten a la taula 105 indiquen que un 34,6% dels GAE en posició 

inicial de GE s’inicien amb una combinació accentual tònica, mentre que un 65,4% dels 

GAE s’inicien amb una combinació accentual pretònica.  

 

Segons el nombre de síl·labes de la combinació accentual tònica del GAE en posició 

inicial de GE, es pot veure que, en tots els casos, és més freqüent que el GAE en 

posició inicial de GE s’iniciï amb una combinació accentual pretònica que amb una 

combinació accentual tònica. 

 

4.2.1.2.1. Realitzacions tonals corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques precedides per una combinació accentual 

pretònica 

 

A continuació (taula 106) es presenten les realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica. 

 

  Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

H 242 39,7 39,7 Realitzacions 

tonals HL 85 14,0 53,7 
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Sense realització 

tonal 
55 9,0 62,7 

HD 47 7,7 70,4 

L 21 3,4 73,9 

U 20 3,3 77,2 

UH 17 2,8 80,0 

LH 13 2,1 82,1 

D 11 1,8 83,9 

S 11 1,8 85,7 

HS 9 1,5 87,2 

HLH 7 1,1 88,3 

HDL 7 1,1 89,5 

DL 7 1,1 90,6 

UHL 5 0,8 91,5 

SH 5 0,8 92,3 

DD 4 0,7 92,9 

UHD 4 0,7 93,6 

LHL 4 0,7 94,3 

UU 3 0,5 94,7 

LHD 3 0,5 95,2 

SL 3 0,5 95,7 

HDSL 2 0,3 96,1 

DLH 2 0,3 96,4 

SHD 2 0,3 96,7 

HDD 2 0,3 97,0 

UHS 2 0,3 97,4 

DDL 1 0,2 97,5 

HDLS 1 0,2 97,7 

HSD 1 0,2 97,9 

HDDL 1 0,2 98,0 

US 1 0,2 98,2 

UHLH 1 0,2 98,4 

HLS 1 0,2 98,5 

 

DLUHL 1 0,2 98,7 
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HDS 1 0,2 98,9 

LUH 1 0,2 99,0 

UHDL 1 0,2 99,2 

HSS 1 0,2 99,3 

DS 1 0,2 99,5 

SHL 1 0,2 99,7 

SSHS 1 0,2 99,8 

 

HLHL 1 0,2 100,0 

 Total 609 100,0  

 

Taula 106. Percentatge i nombre de realitzacions tonals corresponents a les combinacions accentuals 

tòniques del GAE en posició inicial de GE que s’inicien amb una combinació accentual pretònica. 

 

Com evidencia la taula 106, les realitzacions tonals més freqüents corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques que van precedides per una combinació accentual 

pretònica són les realitzacions H (39,7%), HL (14%), la manca de realització tonal22 

(9%), HD (7,7%), L (3,4%), U (3,3%) i UH (2,8%), entre d’altres. 

 

Donat que el GAE en posició inicial de GE es realitza principalment amb 0 o 1 pic d’F0 

en funció de factors com el nombre de síl·labes del GAE i la presència o absència de pic 

d’F0 en el GAE posterior (vegeu l’apartat 4.1.1.1), cal extreure dues realitzacions 

tonals diferents corresponents a les combinacions accentuals tòniques precedides per 

una combinació accentual pretònica: una amb pic d’F0 i una altra sense pic d’F0. 

 

4.2.1.2.1.1. Realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques amb pic d’F0 precedides per 

una combinació accentual pretònica 

 

A les taules 107 (locutor JT) i 108 (locutor PC) es presenten les dades corresponents a 

les realitzacions tonals en relació a la combinació accentual tònica del GAE en posició 

                                          
22 Una combinació accentual pot no tenir associada cap realització tonal sempre i quan no es trobi en posició 

inicial o final absoluta, ja que la corba d’F0 s’obté a partir de la interpolació dels punts d’inflexió. 
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inicial de GE que s’inicia amb una combinació accentual pretònica quan el GAE consta 

d’1 pic d’F0. 

 

Combinacions accentuals 

 
T TA TAA TAAA 

TAA 

AA 

TAA 

AAA 

TAAA 

AAA 

TAAA 

AAAA 

Total 

Casos 11 55 43 14 2    125 
H 

% 91,7% 80,9% 55,1% 40,0% 15,4%    59,0% 

Casos  5 8 9 7 1   30 
HD 

%  7,4% 10,3% 25,7% 53,8% 25,0%   14,2% 

Casos  2 11 4 1 1 1  20 
HL 

%  2,9% 14,1% 11,4% 7,7% 25,0% 100,0%  9,4% 

Casos  4 2      6 
UH 

%  5,9% 2,6%      2,8% 

Casos  2 2 1  1   6 
LH 

%  2,9% 2,6% 2,9%  25,0%   2,8% 

Casos 1  4      5 
SH 

% 8,3%  5,1%      2,4% 

Casos    2 1    3 
UHD 

%    5,7% 7,7%    1,4% 

Casos   2      2 
UHS 

%   2,6%      0,9% 

Casos   1 1     2 
HDL 

%   1,3% 2,9%     0,9% 

Casos   2      2 
HS 

%   2,6%      0,9% 

Casos   1  1    2 
LHD 

%   1,3%  7,7%    0,9% 

Casos     1    1 
UHDL

%     7,7%    0,5% 

Casos    1     1 
HDD 

%    2,9%     0,5% 

Casos   1      1 

 

SHD 
%   1,3%      0,5% 
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Casos    1     1 
HSD 

%    2,9%     0,5% 

Casos    1     1 
HLS 

%    2,9%     0,5% 

Casos        1 1 
HDSL

%        100,0% 0,5% 

Casos   1      1 
SSHS

%   1,3%      0,5% 

Casos      1   1 
HDS 

%      25,0%   0,5% 

Casos    1     1 

 

LHL 
%    2,9%     0,5% 

Casos 12 68 78 35 13 4 1 1 212 
Total  

% 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

 

Taula 107. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals tòniques del GAE en posició inicial de GE iniciat 

amb una combinació accentual pretònica.  

 

 

Combinacions accentuals 

 
T TA TAA TAAA 

TAA 

AA 

TAA 

AAA 

TAAA 

AAA 

TAAA 

AAAA 

Total 

Casos 26 49 25 8 1    109 
H 

% 92,9% 68,1% 36,2% 22,9% 9,1%    49,5% 

Casos 1 12 25 16 5    59 
HL 

% 3,6% 16,7% 36,2% 45,7% 45,5%    26,8% 

Casos  5 5 4 1 1   16 
HD 

%  6,9% 7,2% 11,4% 9,1% 33,3%   7,3% 

Casos  4 4 2     10 
UH 

%  5,6% 5,8% 5,7%     4,5% 

Casos 1 1 3 1     6 
HS 

% 3,6% 1,4% 4,3% 2,9%     2,7% 

Casos   1  3  1  5 

 

HDL 
%   1,4%  27,3%  100,0%  2,3% 
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Casos   3 1 1    5 
UHL 

%   4,3% 2,9% 9,1%    2,3% 

Casos   1      1 
UHD 

%   1,4%      0,5% 

Casos      1   1 
HDSL 

%      33,3%   0,5% 

Casos  1       1 
DLH 

%  1,4%       0,5% 

Casos    1     1 
SHD 

%    2,9%     0,5% 

Casos    1     1 
HDD 

%    2,9%     0,5% 

Casos    1     1 
HDLS 

%    2,9%     0,5% 

Casos        1 1 
HDDL 

%        100,0% 0,5% 

Casos      1   1 
DLUHL

%      33,3%   0,5% 

Casos   1      1 
LUH 

%   1,4%      0,5% 

Casos   1      1 

 

HSS 
%   1,4%      0,5% 

 Casos 28 72 69 35 11 3 1 1 220 
Total

 % 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

 

Taula 108. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals tòniques del GAE en posició inicial de GE iniciat 

amb una combinació accentual pretònica. 

 

Com es reflecteix a les taules 107 i 108, la realització tonal més freqüent quan les 

combinacions accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica 

del GAE en posició inicial de GE presenten 1 pic d’F0 és H (locutor JT: 59%, locutor 

PC: 49,5%). 
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En els casos en què combinació accentual tònica consta d’1 a 4 síl·labes (T, TA, TAA, 

TAAA) la realització tonal més freqüent del locutor JT és H (1 síl·laba: 91,7%, 2 

síl·labes: 80,9%, 3 síl·labes: 48,9%, 4 síl·labes: 40%), mentre que en el cas del 

locutor PC és H quan la combinació accentual tònica consta d’1 (92,9%) i 2 síl·labes 

(68,1%), H (36,2%) i HL (36,2%) quan consta de 3 síl·labes, i HL (45,7%) quan 

consta de 4 síl·labes. 

 

Quan la combinació accentual tònica consta de 5 síl·labes (TAAAA), la realització tonal 

més freqüent amb 1 pic d’F0 és HD (53,8%) en el cas del locutor JT, i HL (45,5%) en 

el cas del locutor PC. 

 

Per a la combinació accentual tònica de 6 síl·labes (TAAAAA), les realització tonals 

observades són HD (25%), HL (25%), LH (25%) i HDS (25%) en el cas del locutor 

JT, i HD (33,3%), HDSL (33,3%) i DLUHL (33,3%) en el cas del locutor PC. 

 

Quan la combinació accentual tònica consta de 7 síl·labes (TAAAAAA), la realització 

tonal més freqüent és HL (100%) en el cas del locutor JT, i HDL (100%) en el cas del 

locutor PC. 

 

Finalment, la realització tonal més freqüent corresponent a la combinació accentual 

tònica de 8 síl·labes (TAAAAAAA) és HDSL (100%) en el cas del locutor JT, i HDDL 

(100%) en el cas del locutor PC. 

 

Com es desprèn de les dades anteriors les realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic 

d’F0 corresponents a la combinació accentual tònica precedida per una combinació 

accentual pretònica del GAE en posició inicial de GE són les que es presenten a la taula 

109. 
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Combinacions accentuals 

 
T TA TAA TAAA 

TAA 

AA 

TAA 

AAA 

TAAA 

AAA 

TAAA 

AAAA 

Locutor

JT 
H H H H HD 

HD, 

HL, LH 

i HDS 

HL HDSL 

Realitzacions 

tonals 
Locutor

PC 
H H H i HL HL HL 

HD, 

HDSL i 

DLUHL

HDL HDDL 

 

Taula 109. Realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 més freqüents corresponents a la combinació accentual 

tònica precedida per una combinació accentual pretònica del GAE en posició inicial de GE. 

 

4.2.1.2.1.2. Realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques sense cap pic d’F0 precedides 

per una combinació accentual pretònica 

 

A les taules 110 (locutor JT) i 111 (locutor PC) es presenten les dades corresponents a 

les realitzacions tonals en relació a la combinació accentual tònica del GAE en posició 

inicial de GE que s’inicia amb una combinació accentual pretònica quan en el GAE no es 

manifesta cap pic d’F0. 

 

Combinacións accentuals 
 

T TA TAA TAAA 
Total 

Casos 27 2   29 Sense 

realització

tonal 
% 69,2% 14,3%   50,0% 

Casos 7 3 1  11 
U 

% 17,9% 21,4% 33,3%  19,0% 

Casos 3 2 2  7 
L 

% 7,7% 14,3% 66,7%  12,1% 

Casos 2 2   4 

Realitzacions

tonals 

S 
% 5,1% 14,3%   6,9% 
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Casos  2   2 
UU 

%  14,3%   3,4% 

Casos  1   1 
D 

%  7,1%   1,7% 

Casos  1   1 
DL 

%  7,1%   1,7% 

Casos    1 1 
SL 

%    50,0% 1,7% 

Casos  1   1 
US 

%  7,1%   1,7% 

Casos    1 1 

 

DS 
%    50,0% 1,7% 

Casos 39 14 3 2 58 
Total  

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 110. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

sense pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals tòniques del GAE en posició inicial de GE iniciat 

amb una combinació accentual pretònica. 

 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA TAAA 
Total 

Casos 20 1   21 Sense 

realització

tonal 
% 80,0% 6,7%   47,7% 

Casos 1 7  1 9 
U 

% 4,0% 46,7%  100,0% 20,5% 

Casos 2 2 1  5 
S 

% 8,0% 13,3% 33,3%  11,4% 

Casos 2 2   4 
L 

% 8,0% 13,3%   9,1% 

Casos   2  2 
SL 

%   66,7%  4,5% 

Casos  1   1 

Realitzacions

tonals 

D 
%  6,7%   2,3% 
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Casos  1   1 
DL 

%  6,7%   2,3% 

Casos  1   1 

 

UU 
%  6,7%   2,3% 

Casos 25 15 3 1 44 
Total  

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 111. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

sense pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals tòniques del GAE en posició inicial de GE iniciat 

amb una combinació accentual pretònica. 

 

Com es pot observar a les taules 110 i 111, quan el GAE en posició inicial de GE no 

consta de cap pic d’F0, el més freqüent és que la combinació accentual tònica 

precedida per una combinació accentual pretònica no tingui cap realització tonal 

(locutor JT: 50%, locutor PC: 47,7%). 

 

Quan la combinació accentual tònica precedida per una combinació accentual pretònica 

consta d’1 síl·laba (T), el més freqüent és que no es faci cap realització tonal (locutor 

JT: 69,2%, locutor PC: 80%). 

 

En els casos en què la combinació accentual tònica té 2 síl·labes (TA), la realització 

tonal més freqüent sense cap pic d’F0 és U (locutor JT: 21,4%, locutor PC: 46,7%) per 

a ambdós locutors. 

 

Per a la combinació accentual tònica de 3 síl·labes (TAA), la realització tonal més 

freqüent sense cap pic d’F0 és L (66,7%) en el cas del locutor JT, i SL (66,7%) en el 

cas del locutor PC. 

 

Finalment, quan la combinació accentual tònica consta de 4 síl·labes (TAAA), les 

realitzacions tonals més freqüents sense cap pic d’F0 són SL (50%) i DS (50%) en el 

cas del locutor JT, i U (100%) en el cas del locutor PC. 

 

Les dades anteriors mostren, doncs, que les realitzacions tonals més freqüents sense 

cap pic d’F0 corresponents a la combinació accentual tònica precedida per una 

combinació accentual pretònica són, en els GAE en posició inicial de GE, les que es 

presenten a la taula 112. 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ 

 

225

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA TAAA 

Locutor JT 

sense 

realització 

tonal 

U L SL i DS 

Realitzacions tonals 

Locutor PC 

sense 

realització 

tonal 

U SL U 

 

Taula 112. Realitzacions tonals sense cap pic d’F0 més freqüents corresponents a la combinació accentual 

tònica precedida per una combinació accentual pretònica del GAE en posició inicial de GE. 

 

4.2.1.2.2. Realitzacions tonals corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual 

pretònica 

 

A continuació es presenta una taula general (taula 113) amb les realitzacions tonals 

dels GAE en posició inicial de GE corresponents a les combinacions accentuals tòniques 

no precedides per una combinació accentual pretònica. 

 

  Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

M 103 32,0 32,0 

MH 64 19,9 51,9 

ML 28 8,7 60,6 

MHL 18 5,6 66,1 

MS 17 5,3 71,4 

MU 13 4,0 75,5 

L 10 3,1 78,6 

LU 7 2,2 80,7 

MUH 7 2,2 82,9 

MHD 6 1,9 84,8 

Realitzacions 

tonals 

MSL 6 1,9 86,6 
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MD 5 1,6 88,2 

MDL 4 1,2 89,4 

MSH 4 1,2 90,7 

MHDL 4 1,2 91,9 

MSDL 3 0,9 92,9 

MHLH 2 0,6 93,5 

MUHD 2 0,6 94,1 

LH 2 0,6 94,7 

MHDD 2 0,6 95,3 

LS 2 0,6 96,0 

LHL 1 0,3 96,3 

LHS 1 0,3 96,6 

LUH 1 0,3 96,9 

LUU 1 0,3 97,2 

MUHS 1 0,3 97,5 

MLSHL 1 0,3 97,8 

MDD 1 0,3 98,1 

MLS 1 0,3 98,4 

MUHDL 1 0,3 98,8 

MHSS 1 0,3 99,1 

MHS 1 0,3 99,4 

MHDS 1 0,3 99,7 

 

MUU 1 0,3 100,0 

 Total 322 100,0  

 

Taula 113. Percentatge i nombre de realitzacions tonals corresponents a les combinacions accentuals 

tòniques del GAE en posició inicial de GE que no s’inicien amb una combinació accentual pretònica. 

 

Com es pot observar a la taula 113, les realitzacions tonals més freqüents 

corresponents a les combinacions accentuals tòniques no precedides per una 

combinació accentual pretònica són les realitzacions de M (32%), MH (19,9%), ML 

(8,7%), MHL (5,6%), MS (5,3%) i MU (4%), entre d’altres. 
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4.2.1.2.2.1. Realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques amb pic d’F0 no precedides 

per una combinació accentual pretònica 

 

A les taules 114 (locutor JT) i 115 (locutor PC) es mostren les dades corresponents a 

les realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 en relació a la combinació accentual tònica no 

precedida per una combinació accentual pretònica. 

 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA TAAA TAAAA 
Total 

Casos 4 15 15 1 1 36 
MH 

% 100,0% 88,2% 65,2% 12,5% 16,7% 62,1% 

Casos   1 2 1 4 
MHL 

%   4,3% 25,0% 16,7% 6,9% 

Casos  2 2   4 
MUH 

%  11,8% 8,7%   6,9% 

Casos   2 1  3 
MHD 

%   8,7% 12,5%  5,2% 

Casos   1 1  2 
MSH 

%   4,3% 12,5%  3,4% 

Casos    1 1 2 
MHDD 

%    12,5% 16,7% 3,4% 

Casos     1 1 
MHDL 

%     16,7% 1,7% 

Casos   1   1 
MUHD 

%   4,3%   1,7% 

Casos   1   1 
LHS 

%   4,3%   1,7% 

Casos     1 1 
MUHS 

%     16,7% 1,7% 

Casos    1  1 

 

MLSHL 
%    12,5%  1,7% 
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Casos     1 1 
MHSS 

%     16,7% 1,7% 

Casos    1  1 

 

MHDS 
%    12,5%  1,7% 

Casos 4 17 23 8 6 58 
Total  

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 114. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals tòniques no realitzacions tonals una combinació 

accentual pretònica, del GAE en posició inicial de GE. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA TAAA TAAAA 
Total 

Casos 6 9 11 2  28 
MH 

% 85,7% 52,9% 45,8% 25,0%  45,9% 

Casos   10 3 1 14 
MHL 

%   41,7% 37,5% 20,0% 23,0% 

Casos 1     1 
MU 

% 14,3%     1,6% 

Casos  2 1   3 
MUH 

%  11,8% 4,2%   4,9% 

Casos    2 1 3 
MHD 

%    25,0% 20,0% 4,9% 

Casos    1 2 3 
MHDL 

%    12,5% 40,0% 4,9% 

Casos  2    2 
MSH 

%  11,8%    3,3% 

Casos  1 1   2 
LH 

%  5,9% 4,2%   3,3% 

Casos  1    1 
MUHD 

%  5,9%    1,6% 

Casos  1    1 
LHL 

%  5,9%    1,6% 

Casos  1    1 

 

LUH 
%  5,9%    1,6% 
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Casos     1 1 
MUHDL 

%     20,0% 1,6% 

Casos   1   1 

 

MHS 
%   4,2%   1,6% 

 Casos 7 17 24 8 5 61 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 115. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals tòniques no precedides per una combinació 

accentual pretònica, del GAE en posició inicial de GE. 

 

Com es desprèn de les taules 114 i 115, la realització tonal més freqüent de les 

combinacions accentuals tòniques amb 1 pic d’F0 no precedides per una combinació 

accentual pretònica és la realització tonal MH (locutor JT: 62,1% i locutor PC: 45,9%). 

 

Quan la combinació accentual tònica del GAE consta d’1 a 3 síl·labes (T, TA, TAA), el 

més freqüent és la realització tonal MH (1 síl·laba: 100%, locutor JT i 85,7%, locutor 

PC; 2 síl·labes: 88,2%, locutor JT i 52,9%, locutor PC; 3 síl·labes: 65,2%, locutor JT i 

45,8%, locutor PC). 

 

En els casos en què la combinació accentual tònica del GAE consta de 4 síl·labes 

(TAAA), el més freqüent és la realització tonal MHL (locutor JT: 25%, locutor PC: 

37,5%). 

 

Finalment, per a la combinació accentual tònica del GAE de 5 síl·labes (TAAAA), les 

realitzacions tonals més freqüents són MH (16,7%), MHL (16,7%), MHDD (16,7%), 

MHDL (16,7%), MUHS (16,7%) i MHSS (16,7%) en el cas del locutor JT i MHDL 

(40%) en el cas del locutor PC. 

 

Així, les realitzacions tonals més freqüents corresponents a la combinació accentual 

tònica amb 1 pic d’F0 no precedida per una combinació accentual pretònica en el GAE 

inicial són les que es presenten a la taula 116. 
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Combinacions accentuals 
 

T TA TAA TAAA TAAAA 

Locutor JT MH MH MH MHL 

MH, MHL,

MHDD, 

MHDL, 

MUHS i 

MHSS Realitzacions 

tonals 

Locutor PC MH MH MH MHL MHDL 

 

Taula 116. Realitzacions tonals més freqüents corresponents a la combinació accentual tònica amb 1 pic 

d’F0 no precedida per una combinació accentual àtona del GAE en posició inicial de GE. 

 

4.2.1.2.2.2. Realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques sense cap pic d’F0 no 

precedides per una combinació accentual pretònica 

 

Les dades relatives a les realitzacions tonals sense cap pic d’F0 en relació a la 

combinació accentual tònica no precedida per una combinació accentual pretònica es 

recullen a les taules 117 (locutor JT) i 118 (locutor PC). 

 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA TAAA TAAAA 
Total 

Casos 41 16 1   58 
M 

% 77,4% 45,7% 7,7%   54,2% 

Casos 3 5 6 2  16 
ML 

% 5,7% 14,3% 46,2% 40,0%  15,0% 

Casos 4 3 2   9 

 

MU 
% 7,5% 8,6% 15,4%   8,4% 
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Casos 1 2 2   5 
MS 

% 1,9% 5,7% 15,4%   4,7% 

Casos 2 2    4 
L 

% 3,8% 5,7%    3,7% 

Casos 1 3    4 
LU 

% 1,9% 8,6%    3,7% 

Casos 1 2    3 
MD 

% 1,9% 5,7%    2,8% 

Casos  1 2   3 
MDL 

%  2,9% 15,4%   2,8% 

Casos    1 1 2 
MSDL 

%    20,0% 100,0% 1,9% 

Casos    1  1 
MSL 

%    20,0%  0,9% 

Casos  1    1 
LUU 

%  2,9%    0,9% 

Casos    1  1 

 

MDD 
%    20,0%  0,9% 

 Casos 53 35 13 5 1 107 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 117. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

sense pic d’F0 corresponents a les combinació accentual tòniques no precedides per una combinació 

accentual pretònica, del GAE en posició inicial de GE. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA TAAA TAAAA 
Total 

Casos 31 12 2   45 
M 

% 79,5% 31,6% 16,7%   47,9% 

Casos  6 5 1  12 
ML 

%  15,8% 41,7% 25,0%  12,8% 

Casos 3 6 3   12 
MS 

% 7,7% 15,8% 25,0%   12,8% 

Casos 2 4    6 

 

L 
% 5,1% 10,5%    6,4% 
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Casos  3 1 1  5 
MSL 

%  7,9% 8,3% 25,0%  5,3% 

Casos 2 1    3 
MU 

% 5,1% 2,6%    3,2% 

Casos  3    3 
LU 

%  7,9%    3,2% 

Casos 1 1    2 
MD 

% 2,6% 2,6%    2,1% 

Casos  1 1   2 
LS 

%  2,6% 8,3%   2,1% 

Casos    1  1 
MDL 

%    25,0%  1,1% 

Casos     1 1 
MSDL 

%     100,0% 1,1% 

Casos    1  1 
MLS 

%    25,0%  1,1% 

Casos  1    1 

 

MUU 
%  2,6%    1,1% 

 Casos 39 38 12 4 1 94 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 118. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

sense pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals tòniques no precedides per una combinació 

accentual pretònica, del GAE en posició inicial de GE. 

 

Com s’aprecia a les taules 117 i 118, la realització tonal més freqüent corresponent a 

les combinacions accentuals tòniques sense pic d’F0 no precedides per una combinació 

accentual pretònica és la realització tonal M (locutor JT: 54,2% i locutor PC: 47,9%). 

 

Quan la combinació accentual tònica del GAE consta d’1 o 2 síl·labes (T, TA), el més 

freqüent és la realització tonal M (1 síl·laba: 77,4%, locutor JT i 79,5%, locutor PC; 2 

síl·labes: 45,7%, locutor JT i 31,6%, locutor PC). 

 

En el cas que la combinació accentual tònica del GAE tingui 3 síl·labes (TAA), el més 

freqüent és la realització tonal ML (locutor JT: 46,2%, locutor PC: 41,7%). 
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Per a la combinació accentual tònica del GAE formada per 4 síl·labes (TAAA), la 

realització tonal més freqüent és ML (40%) en el cas del locutor JT i ML (25%), MSL 

(25%), MDL (25%) i MLS (25%) en el cas del locutor PC. 

 

Finalment, quan la combinació accentual tònica del GAE consta de 5 síl·labes (TAAAA), 

la realització tonal més freqüent per a tots dos locutors és MSDL (locutor JT: 100%, 

locutor PC: 100%). 

 

Per tant, les realitzacions tonals més freqüents corresponents a la combinació 

accentual tònica sense cap pic d’F0 no precedida per una combinació accentual 

pretònica en el GAE inicial són les que es presenten a la taula 119. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA TAAA TAAAA 

Locutor JT M M ML ML MSDL 

Realitzacions 

tonals 

Locutor PC M M ML 

ML, MSL, 

MDL i 

MLS 

MSDL 

 

Taula 119. Realitzacions tonals més freqüents corresponents a la combinació accentual tònica sense cap pic 

d’F0 no precedida per una combinació accentual àtona del GAE en posició inicial de GE. 

 

4.2.2. Realitzacions tonals del GAE en posició final de GE 

 

Com ja s’ha esmentat a l’apartat 4.1.1.2, la realització més freqüent en posició final de 

GE és la del GAE amb 1 pic d’F0 (51,3%, locutor JT i 68,4%, locutor PC), tot i que 

també s’han observat un nombre important de casos en què el GAE es manifesta sense 

cap pic d’F0 (43,5%, locutor JT i 30%, locutor PC) i un nombre molt baix de casos en 

què el GAE presenta 2 pics d’F0 (5,2%, locutor JT i 1,5%, locutor PC). Així mateix, els 

resultats obtinguts en aquest apartat indiquen que en el cas del locutor JT el més 

habitual és la realització del GAE sense cap pic d’F0 quan consta d’1 síl·laba, i amb 1 

pic d’F0 quan consta de més d’1 síl·laba; mentre que en el cas del locutor PC, el més 
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habitual és la realització del GAE amb 1 pic d’F0 independentment del nombre de 

síl·labes23. 

 

Hem comprovat també (apartat 4.1.2.2) que en els casos en què el GAE consta d’1 pic 

d’F0 el més freqüent és que el pic d’F0 coincideixi (65,1%, locutor JT i 59,3%, locutor 

PC) o s’endarrereixi (33,1%, locutor JT i 39,1%, locutor PC) respecte la síl·laba tònica, 

però no que s’anticipi (1,8%, locutor JT i 1,6%, locutor PC)24. 

 

Finalment, pel que fa a l’inici de la pujada del pic d’F0 (apartat 4.1.3.2), en el cas del 

locutor és igual de freqüent que es realitzi en una posició pretònica (44,8%), com que 

coincideixi amb la síl·laba tònica (44,8%); mentre que en el cas del locutor PC el més 

freqüent és que es realitzi en una posició pretònica (66%)25. 

 

Un altre factor que cal tenir en compte a l’hora d’extreure les realitzacions tonals del 

GAE en posició final com en posició inicial-final de GE és el límit sintàctic en què es 

troba, ja que, tal i com s’ha esmentat a l’apartat 2.1, la forma del moviment final de la 

corba melòdica corresponent a un enunciat pot variar en funció de la modalitat 

oracional o del límit sintàctic (Virgili 1971; Recasens 1977; Gutiérrez 1983, 1984; 

Bonet 1984 i 1986; Salcioli 1988; Estruch et al. 1994; Prieto 1995). 

 

A continuació es presenten els percentatges i el nombre de casos en què el GAE es 

realitza amb un moviment final ascendent o descendent segons el límit sintàctic 

(vegeu l’apartat 3.4 per a una descripció dels tipus de límit considerats) sigui: final 

d’oració, límit entre el subjecte i el predicat, límit entre els elements d’una enumeració, 

final d’un element parentètic, límit entre dues oracions coordinades, límit entre una 

oració principal i una oració subordinada adjectiva, límit entre una oració principal i 

una oració subordinada substantiva, o límit entre una oració principal i una 

subordinada adverbial. 

 

Cal entendre per moviment final ascendent qualsevol realització que finalitza amb un 

to T, H, U o S precedit per un to T, H o U. Per moviment final descendent s’entén 

                                          
23 Les dades es presenten a les taules 14 i 15 de l’apartat 4.1.1.2. 

24 Les dades es presenten a les taules 41 i 42 de l’apartat 4.1.2.2. 

25 Les dades es presenten a les taules 69 i 70 de l’apartat 4.1.3.2. 
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qualsevol realització que finalitza amb un to B, L, D o S que vagi precedit per un to B, 

L o D. 

 

 

Moviment final 
 

Ascendent Descendent 
Total 

Casos 13 130 143 
final d’oració 

% 9,1% 90,9% 100,0% 

Casos 40 12 52 Subjecte-

predicat % 76,9% 23,1% 100,0% 

Casos 40 8 48 
enumeració 

% 83,3% 16,7% 100,0% 

Casos 26 10 36 
parentètic 

% 72,2% 27,8% 100,0% 

Casos 4 18 22 coordinada 

adversativa % 18,2% 81,8% 100,0% 

Casos 8 8 16 coordinada 

copulativa % 50,0% 50,0% 100,0% 

Casos 3 2 5 coordinada 

disjuntiva % 60,0% 40,0% 100,0% 

Casos 4  4 coordinada 

distributiva % 100,0%  100,0% 

Casos 19 8 27 adjectiva 

especificativa % 70,4% 29,6% 100,0% 

Casos 18 6 24 adjectiva 

explicativa % 75,0% 25,0% 100,0% 

Casos 13 5 18 
substantiva 

% 72,2% 27,8% 100,0% 

Casos 8 7 15 adverbial 

causal % 53,3% 46,7% 100,0% 

Casos 5  5 adverbial 

comparativa % 100,0%  100,0% 

Casos 5 10 15 

Límit 

sintàctic 

adverbial 

concessiva % 33,3% 66,7% 100,0% 
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Casos 10 2 12 adverbial 

condicional % 83,3% 16,7% 100,0% 

Casos 9 1 10 adverbial 

consecutiva % 90,0% 10,0% 100,0% 

Casos 7 4 11 adverbial 

final % 63,6% 36,4% 100,0% 

Casos 2  2 
adverbial lloc

% 100,0%  100,0% 

Casos 7 3 10 adverbial 

mode % 70,0% 30,0% 100,0% 

Casos 8 2 10 

 

adverbial 

temps % 80,0% 20,0% 100,0% 

 Casos 249 236 485 
Total 

 % 51,3% 48,7% 100,0% 

 

Taula 120. Realització del moviment final del GAE en funció del límit sintàctic. 

 

Com es pot veure a la taula 120, la realització ascendent del moviment final del GAE 

és més freqüent en el límit entre el subjecte i el predicat (76,9%), al final d’un element 

d’una enumeració (83,3%), al final d’un element parentètic (72,2%), en el límit entre 

dues oracions coordinades disjuntives (60%) o distributives (100%), en el límit entre 

una oració principal i una subordinada adjectiva especificativa (70,4%) o explicativa 

(75%), en el límit entre una oració principal i una oració substantiva (72,2%), i en el 

límit entre una oració principal i una oració adverbial causal (53,3%), comparativa 

(100%), condicional (83,3%), consecutiva (90%), final (63,5%), de lloc (100%), de 

mode (70%), o de temps (80%). En canvi, la realització descendent del moviment final 

del GAE és més freqüent en un límit final d’oració (90,9%)26, en el límit entre dues 

oracions coordinades adversatives (81,8%), o en el límit entre una oració principal i 

una oració adverbial concessiva (66,7%). Finalment, ambdós moviments, ascendent i 

descendent, són igual de freqüents en el límit entre dues oracions coordinades 

copulatives (50%). 

 

                                          
26 Cal recordar que el corpus analitzat inclou únicament oracions enunciatives (vegeu l’apartat 3.4). 
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Aquests resultats porten a pensar que caldrà extreure tres realitzacions tonals 

diferents en posició final de GE:  

 

a) realització tonal amb pic d’F0 i final descendent (apartat 4.2.2.1) 

b) realització tonal amb pic d’F0 i final ascendent (apartat 4.2.2.2) 

c) realització tonal sense pic d’F0 (apartat 4.2.2.3) 

 

A la taula 121 es presenten les combinacions accentuals corresponents al GAE en 

posició final de GE. 

 

  Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

T 472 50,8 50,8 

T A 426 45,8 96,6 
Combinacions 

accentuals 
T A A 32 3,4 100,0 

 Total 930 100,0  

 

Taula 121. Percentatge i nombre de realitzacions de cada una de les combinacions accentuals 

corresponents al GAE en posició final de GE que s’han observat en el corpus analitzat. 

 

En posició final de GE només s’han observat tres combinacions accentuals diferents: la 

síl·laba tònica (T: 50,8%), la síl·laba tònica seguida per una síl·laba àtona (TA: 

45,8%) i, amb menor freqüència, la síl·laba tònica seguida per dues àtones (TAA: 

3,4%). 

 

A la taula 122 es recullen les realitzacions tonals que s’han observat en el corpus 

d’aquest treball corresponents a les combinacions accentuals dels GAE en posició final 

de GE presentades a la taula 121. 

 

  Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

L 201 21,6 21,6 

LH 190 20,4 42,0 

H 145 15,6 57,6 

Realitzacions 

tonals 

DL 101 10,9 68,5 
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HL 77 8,3 76,8 

UH 56 6,0 82,8 

HLH 25 2,7 85,5 

LHL 20 2,2 87,6 

LS 15 1,6 89,2 

SH 13 1,4 90,6 

DLH 11 1,2 91,8 

SL 11 1,2 93,0 

LUH 8 0,9 93,9 

HDL 6 0,6 94,5 

LHS 5 0,5 95,1 

HS 4 0,4 95,5 

HLUH 4 0,4 95,9 

UUH 3 0,3 96,2 

DDL 3 0,3 96,6 

LHLH 3 0,3 96,9 

UHL 2 0,2 97,1 

SLHL 2 0,2 97,3 

DSL 2 0,2 97,5 

SLH 2 0,2 97,7 

DLS 2 0,2 98,0 

HLS 2 0,2 98,2 

UHS 2 0,2 98,4 

SS 2 0,2 98,6 

S 2 0,2 98,8 

HDDL 1 0,1 98,9 

UL 1 0,1 99,0 

DS 1 0,1 99,1 

HSH 1 0,1 99,2 

LSH 1 0,1 99,4 

SDL 1 0,1 99,5 

DLHL 1 0,1 99,6 

 

HSS 1 0,1 99,7 
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USH 1 0,1 99,8 

LSDL 1 0,1 99,9 

 

HLHL 1 0,1 100,0 

 Total 930 100,0  

 

Taula 122. Percentatge i nombre de realitzacions tonals corresponents a les combinacions accentuals del 

GAE en posició final de GE que s’han observat en el corpus analitzat. 

 

Com es pot veure a la taula 122, en posició final de GE s’han recollit un total de 40 

realitzacions tonals diferents, corresponents als 930 GAE analitzats en posició final de 

GE. D’aquestes 40 realitzacions tonals les més freqüents són L (21,6%), LH (20,4%), 

H (15,6%), DL (10,9%) i HL (8,3%). 

 

4.2.2.1. Realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 i final descendent 

 

A les taules 123 (locutor JT) i 124 (locutor PC) es presenten les dades corresponents a 

les realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 i final descendent en relació a les combinacions 

accentuals del GAE en posició final de GE.  
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Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 
Total 

Casos 14 21 2 37 
HL 

% 77,8% 60,0% 66,7% 66,1% 

Casos 2 9 1 12 
LHL 

% 11,1% 25,7% 33,3% 21,4% 

Casos 1 2  3 
HDL 

% 5,6% 5,7%  5,4% 

Casos 1 1  2 
HLS 

% 5,6% 2,9%  3,6% 

Casos  2  2 

 

SLHL 
%  5,7%  3,6% 

 Casos 18 35 3 56 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 123. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents a les combinacions accentuals del GAE en posició final de 

GE. 
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Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 
Total 

Casos 19 19 2 40 
HL 

% 82,6% 61,3% 100,0% 71,4% 

Casos 2 6  8 
LHL 

% 8,7% 19,4%  14,3% 

Casos 1 2  3 
HDL 

% 4,3% 6,5%  5,4% 

Casos  2  2 
UHL 

%  6,5%  3,6% 

Casos 1   1 
UL 

% 4,3%   1,8% 

Casos  1  1 
DLHL 

%  3,2%  1,8% 

Casos  1  1 

 

HDDL 
%  3,2%  1,8% 

 Casos 23 31 2 56 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 124. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents a les combinacions accentuals del GAE en posició final de 

GE. 

 

Com es pot veure a les taules 123 i 124, la realització tonal més freqüent amb 1 pic 

d’F0 i final descendent corresponent a les combinacions accentuals del GAE en posició 

final de GE és HL (locutor JT: 66,1% i locutor PC: 71,4%). Aquesta realització és la 

més freqüent per a ambdós locutors independentment del nombre de síl·labes del GAE 

(1 síl·laba: 77,8%, locutor JT i 82,6%, locutor PC; 2 síl·labes: 60%, locutor JT i 61,3%, 

locutor PC; 3 síl·labes: 66,7%, locutor JT i 100%, locutor PC). 

 

Les realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents 

a les combinacions accentuals del GAE en posició final de GE es presenten a la taula 

125. 
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Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 

Locutor JT HL HL HL Realitzacions 

tonals Locutor PC HL HL HL 

 

Taula 125. Realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents a les 

combinacions accentuals del GAE en posició final de GE. 

 

4.2.2.2. Realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 i final ascendent 

 

A les taules 126 (locutor JT) i 127 (locutor PC) es mostren les dades corresponents a 

les realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 i final ascendent en relació a les combinacions 

accentuals del GAE en posició final de GE.  

 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 
Total 

Casos 55 51 4 110 
LH 

% 55,6% 63,0% 50,0% 58,5% 

Casos 31 7 1 39 
H 

% 31,3% 8,6% 12,5% 20,7% 

Casos 7 3 1 11 
UH 

% 7,1% 3,7% 12,5% 5,9% 

Casos  9 1 10 
DLH 

%  11,1% 12,5% 5,3% 

Casos 3 1 1 5 
SH 

% 3,0% 1,2% 12,5% 2,7% 

Casos 1 2  3 
LUH 

% 1,0% 2,5%  1,6% 

Casos 1 2  3 
LHS 

% 1,0% 2,5%  1,6% 

Casos 1 2  3 

 

HS 
% 1,0% 2,5%  1,6% 
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Casos  2  2 
SLH 

%  2,5%  1,1% 

Casos  1  1 
HSS 

%  1,2%  0,5% 

Casos  1  1 

 

UHS 
%  1,2%  0,5% 

 Casos 99 81 8 188 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 126. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponents a les combinacions accentuals del GAE en posició final de GE. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAAA 
Total 

Casos 70 35 1 106 
H 

% 52,6% 31,0% 12,5% 41,7% 

Casos 38 40 2 80 
LH 

% 28,6% 35,4% 25,0% 31,5% 

Casos 21 22 2 45 
UH 

% 15,8% 19,5% 25,0% 17,7% 

Casos 4 3 1 8 
SH 

% 3,0% 2,7% 12,5% 3,1% 

Casos  5  5 
LUH 

%  4,4%  2,0% 

Casos  2 1 3 
UUH 

%  1,8% 12,5% 1,2% 

Casos  2  2 
LHS 

%  1,8%  0,8% 

Casos  1  1 
DLH 

%  0,9%  0,4% 

Casos  1  1 
HS 

%  0,9%  0,4% 

Casos  1  1 

 

UHS 
%  0,9%  0,4% 
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Casos   1 1 
USH 

%   12,5% 0,4% 

Casos  1  1 

 

LSH 
%  0,9%  0,4% 

Casos 133 113 8 254 
Total  

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 127. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponents a les combinacions accentuals del GAE en posició final de GE. 

 

Com es pot veure a les taules 126 i 127, la realització tonal més freqüent amb 1 pic 

d’F0 i final ascendent corresponent a les combinacions accentuals del GAE en posició 

final de GE és LH (58,5%) en el cas del locutor JT i H (41,7%) en el cas del locutor PC. 

 

Quan el GAE consta d’1 síl·laba la realització tonal més freqüent del locutor JT és LH 

(55,6%), mentre que en el cas del locutor PC és H (52,6%). 

 

En els casos en què el GAE conté 2 síl·labes ambdós locutors presenten LH (locutor JT: 

63%, locutor PC:35,4%) com a realització més freqüent. 

 

Finalment, quan el GAE consta de 3 síl·labes la realització tonal més freqüent del 

locutor JT és LH (50%), mentre que en el cas del locutor PC és LH (25%) i UH (25%). 

 

En funció d’aquests resultats, la taula 128 resumeix les realitzacions tonals més 

freqüents amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents a les combinacions 

accentuals del GAE en posició final de GE. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 

Locutor JT LH LH LH Realitzacions 

tonals Locutor PC H LH LH i UH 

 

Taula 128. Realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponents a les 

combinacions accentuals del GAE en posició final de GE. 
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4.2.2.3. Realitzacions tonals sense cap pic d’F0 

 

Les dades corresponents a les realitzacions tonals sense cap pic d’F0 en relació les 

combinacions accentuals del GAE en posició final de GE es presenten a les taules 129 

(locutor JT) i 130 (locutor PC).  

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 
Total 

Casos 85 40 3 128 
L 

% 68,5% 51,9% 42,9% 61,5% 

Casos 28 26 2 56 
DL 

% 22,6% 33,8% 28,6% 26,9% 

Casos 7 2 1 10 
LS 

% 5,6% 2,6% 14,3% 4,8% 

Casos 1 3 1 5 
SL 

% 0,8% 3,9% 14,3% 2,4% 

Casos  2  2 
DLS 

%  2,6%  1,0% 

Casos 1 1  2 
SS 

% 0,8% 1,3%  1,0% 

Casos 2   2 
S 

% 1,6%   1,0% 

Casos  1  1 
DDL 

%  1,3%  0,5% 

Casos  1  1 
DSL 

%  1,3%  0,5% 

Casos  1  1 

 

SDL 
%  1,3%  0,5% 

 Casos 124 77 7 208 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 129. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

amb 0 pics d’F0 corresponents a les combinacions accentuals del GAE en posició final de GE. 
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Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 
Total 

Casos 47 23 3 73 
L 

% 68,1% 37,7% 75,0% 54,5% 

Casos 15 29 1 45 
DL 

% 21,7% 47,5% 25,0% 33,6% 

Casos 4 2  6 
SL 

% 5,8% 3,3%  4,5% 

Casos 2 3  5 
LS 

% 2,9% 4,9%  3,7% 

Casos  2  2 
DDL 

%  3,3%  1,5% 

Casos  1  1 
DSL 

%  1,6%  0,7% 

Casos 1   1 
DS 

% 1,4%   0,7% 

Casos  1  1 

 

LSDL 
%  1,6%  0,7% 

 Casos 69 61 4 134 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 130. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

amb 0 pics d’F0 corresponents a les combinacions accentuals del GAE en posició final de GE. 

 

Com es desprèn de les dades presentades a les taules 129 i 130, la realització tonal 

més freqüent sense cap pic d’F0 corresponent a les combinacions accentuals del GAE 

en posició final de GE és L (locutor JT: 61,5% i locutor PC: 54,5%). Aquesta realització 

és la més freqüent per a ambdós locutors independentment del nombre de síl·labes del 

GAE (1 síl·laba: 68,5%, locutor JT i 68,1%, locutor PC; 2 síl·labes: 51,9%, locutor JT i 

37,7%, locutor PC; 3 síl·labes: 42,9%, locutor JT i 75%, locutor PC). 

 

A la taula 131 es recullen, per tant, les realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic 

d’F0 i final descendent corresponents a les combinacions accentuals del GAE en posició 

final de GE. 
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Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 

Locutor JT L L L Realitzacions 

tonals Locutor PC L L L 

 

Taula 131. Realitzacions tonals més freqüents sense pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals 

del GAE en posició final de GE. 

 

4.2.3. Realitzacions tonals del GAE en posició interior de GE 

 

Com s’ha pogut observar a l’apartat 4.1.1.3, en posició interior de GE el percentatge 

de realitzacions del GAE amb 0 i 1 pic d’F0 és similar (0 pics: 50,3%, locutor JT i 

46,3%, locutor PC; 1 pic d’F0: 47,6%, locutor JT i 51,3%, locutor PC), tot i que el més 

habitual és la realització sense cap pic d’F0 quan el GAE consta de d’1 o 2 síl·labes, i la 

realització amb 1 pic d’F0 quan el GAE consta de 3 o més síl·labes. També influeix 

sobre el nombre de pics d’F0 la presència o absència de pic d’F0 en els GAE adjacents. 

 

Pel que fa a la posició del pic d’F0 (vegeu l’apartat 4.1.2.3), el més freqüent és que 

coincideixi (46,6%, locutor JT i 52%, locutor PC) o s’endarrereixi (52%, locutor JT i 

44,7%, locutor PC) respecte la síl·laba tònica, però no que s’anticipi (4,6%, locutor JT i 

3,3%, locutor PC). 

 

Finalment, els resultats presentats a l’apartat 4.1.3.3 indiquen que el més freqüent és 

que la realització de la pujada del pic d’F0 s’iniciï en una posició pretònica (locutor JT: 

74,2%, locutor PC: 84,7%). 

 

Considerant aquests resultats cal extreure, doncs, dues realitzacions diferents en 

posició interior de GE: 

 

a) realització tonal amb 1 pic d’F0 (apartat 4.2.3.1) 

b) realització tonal sense cap pic d’F0 (apartat 4.2.3.2) 

 

Les realitzacions tonals corresponents al GAE en posició interior de GE que s’han 

observat en el corpus analitzat es presenten a la taula 132. 
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  Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

H 279 18,6 18,6 

HL 161 10,8 29,4 

Sense realització 

tonal 
157 10,5 39,9 

L 148 9,9 49,8 

D 136 9,1 58,9 

DL 93 6,2 65,1 

LH 77 5,1 70,3 

HD 60 4,0 74,3 

S 36 2,4 76,7 

DD 32 2,1 78,8 

HDL 29 1,9 80,7 

LHL 22 1,5 82,2 

HLH 21 1,4 83,6 

SL 19 1,3 84,9 

U 17 1,1 86,0 

LHD 16 1,1 87,1 

LS 16 1,1 88,2 

DDL 14 0,9 89,1 

UH 13 0,9 90,0 

DLH 11 0,7 90,7 

HS 10 0,7 91,4 

SD 8 0,5 91,9 

LU 8 0,5 92,4 

DS 8 0,5 93,0 

HDD 6 0,4 93,4 

UHL 6 0,4 93,8 

DSL 5 0,3 94,1 

SH 5 0,3 94,5 

DLHL 5 0,3 94,8 

HDDL 4 0,3 95,1 

Realitzacions 

tonals 

HLS 4 0,3 95,3 
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SDL 4 0,3 95,6 

LSS 3 0,2 95,8 

HLHL 3 0,2 96,0 

DDD 3 0,2 96,2 

LHDL 3 0,2 96,4 

UHD 3 0,2 96,6 

DLUH 3 0,2 96,8 

SS 3 0,2 97,0 

SLH 3 0,2 97,2 

LSL 3 0,2 97,4 

DLS 2 0,1 97,5 

DDDL 2 0,1 97,7 

HSL 2 0,1 97,8 

HDS 2 0,1 97,9 

LHDD 2 0,1 98,1 

LUS 2 0,1 98,2 

LHLH 2 0,1 98,3 

LUHD 1 0,1 98,4 

HDLS 1 0,1 98,5 

HSH 1 0,1 98,5 

HSD 1 0,1 98,6 

SHL 1 0,1 98,7 

LSH 1 0,1 98,7 

HLSU 1 0,1 98,8 

LSD 1 0,1 98,9 

HDDLH 1 0,1 98,9 

HLUH 1 0,1 99,0 

US 1 0,1 99,1 

UHDSSD 1 0,1 99,1 

UHLH 1 0,1 99,2 

DSSLH 1 0,1 99,3 

SSL 1 0,1 99,3 

DSDL 1 0,1 99,4 

 

LHLS 1 0,1 99,5 



PRESENTACIÓ I DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

 

250

HSHL 1 0,1 99,5 

LHLU 1 0,1 99,6 

LHS 1 0,1 99,7 

HSS 1 0,1 99,7 

HLSHL 1 0,1 99,8 

SLS 1 0,1 99,9 

DSD 1 0,1 99,9 

 

LHDLH 1 0,1 100,0 

 Total 1.496 100,0  

 

Taula 132. Percentatge i nombre de realitzacions tonals corresponents al GAE en posició interior de GE que 

s’han observat en el corpus analitzat. 

 

La informació recollida a la taula 132 indica que en el corpus analitzat es pot trobar un 

total de 73 realitzacions tonals diferents corresponents als 1.496 GAE en posició 

interior de GE. D’aquestes 73 realitzacions, 41 apareixen en més d’una ocasió i les 9 

primeres cobreixen el 75% dels GAE en posició interior de GE. Finalment, el més 

freqüent és que el GAE en posició interior es manifesti mitjançant la realització tonal H 

(18,6%) o mitjançant la realització HL (10,8%). 

 

Les combinacions accentuals corresponents a les realitzacions tonals del GAE en 

posició interior de GE es presenten a la taula 133. 
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  Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

T A 488 32,6 32,6 

T A A 382 25,5 58,2 

T 273 18,2 76,4 

T A A A 226 15,1 91,5 

T A A A A 87 5,8 97,3 

T A A A A A 31 2,1 99,4 

Combinacions 

accentuals 

T A A A A A A 9 0,6 100,0 

 Total 1.496 100,0  

 

Taula 133. Percentatge i nombre de realitzacions de les combinacions accentuals dels GAE en posició 

interior de GE que s’han observat en el corpus analitzat. 

 

Com es pot apreciar a la taula 133 les combinacions accentuals observades amb més 

freqüència en els GAE en posició interior de GE són TA (32,6%), TAA (25,5%) i T 

(18,2%). Altres combinacions accentuals menys freqüents són TAAA (15,1%), TAAAA 

(5,8%), TAAAAA (2,1%) i TAAAAAA (0,6%). 

 

4.2.3.1. Realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 

 

A continuació (taules 134 i 135) es presenten les dades corresponents a les 

realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 en relació a les combinacions accentuals dels GAE 

en posició interior de GE. 

 

Combinacions accentuals 

 
T TA TAA TAAA 

TAA 

AA 

TAA 

AAA 

TAAA 

AAA 

Total 

Casos 36 70 35 7    148 
H 

% 83,7% 60,9% 38,0% 10,4%    41,2% 

Casos 5 13 14 12 4   48 
LH 

% 11,6% 11,3% 15,2% 17,9% 14,3%   13,4% 

Casos  18 11 10 4   43 

 

HL 
%  15,7% 12,0% 14,9% 14,3%   12,0% 
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Casos  8 12 10 7 1 1 39 
HD 

%  7,0% 13,0% 14,9% 25,0% 8,3% 50,0% 10,9% 

Casos   3 5 1 3 1 13 
HDL 

%   3,3% 7,5% 3,6% 25,0% 50,0% 3,6% 

Casos  3 3 3 2 1  12 
LHL 

%  2,6% 3,3% 4,5% 7,1% 8,3%  3,3% 

Casos   3 4 1 1  9 
DLH 

%   3,3% 6,0% 3,6% 8,3%  2,5% 

Casos   3 2 2   7 
LHD 

%   3,3% 3,0% 7,1%   1,9% 

Casos 1 1 1 4    7 
HS 

% 2,3% 0,9% 1,1% 6,0%    1,9% 

Casos    4    4 
HDD 

%    6,0%    1,1% 

Casos   2  1   3 
UH 

%   2,2%  3,6%   0,8% 

Casos 1 2      3 
SH 

% 2,3% 1,7%      0,8% 

Casos     3   3 
DLUH 

%     10,7%   0,8% 

Casos   1  1   2 
DLHL 

%   1,1%  3,6%   0,6% 

Casos     1 1  2 
HDDL 

%     3,6% 8,3%  0,6% 

Casos   1   1  2 
HLS 

%   1,1%   8,3%  0,6% 

Casos      2  2 
LHDL 

%      16,7%  0,6% 

Casos   1 1    2 
UHD 

%   1,1% 1,5%    0,6% 

Casos    2    2 
HDS 

%    3,0%    0,6% 

Casos   1     1 

 

SLH 
%   1,1%     0,3% 
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Casos    1    1 
HSL 

%    1,5%    0,3% 

Casos   1     1 
LHDD 

%   1,1%     0,3% 

Casos    1    1 
LHLU 

%    1,5%    0,3% 

Casos     1   1 
LSH 

%     3,6%   0,3% 

Casos      1  1 
UHDSSD

%      8,3%  0,3% 

Casos      1  1 
LHS 

%      8,3%  0,3% 

Casos    1    1 

 

HSS 
%    1,5%    0,3% 

Casos 43 115 92 67 28 12 2 359 
Total  

% 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

 

Taula 134. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals del GAE en posició interior de GE. 

 

 

Combinacions accentuals 

 
T TA TAA TAAA 

TAA 

AA 

TAA 

AAA 

TAAA 

AAA 

Total 

Casos 38 60 24 9    131 
H 

% 82,6% 56,6% 21,2% 12,9%    34,6% 

Casos 1 30 51 24 10 2  118 
HL 

% 2,2% 28,3% 45,1% 34,3% 30,3% 28,6%  31,1% 

Casos 3 8 10 5 3   29 
LH 

% 6,5% 7,5% 8,8% 7,1% 9,1%   7,7% 

Casos 2 3 9 6 1   21 
HD 

% 4,3% 2,8% 8,0% 8,6% 3,0%   5,5% 

Casos   1 8 3 2 2 16 

 

HDL 
%   0,9% 11,4% 9,1% 28,6% 50,0% 4,2% 
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Casos  2 2 3 3   10 
LHL 

%  1,9% 1,8% 4,3% 9,1%   2,6% 

Casos 1 2 4 3    10 
UH 

% 2,2% 1,9% 3,5% 4,3%    2,6% 

Casos   5 2 2   9 
LHD 

%   4,4% 2,9% 6,1%   2,4% 

Casos  1  4 1   6 
UHL 

%  0,9%  5,7% 3,0%   1,6% 

Casos   2 1    3 
HS 

%   1,8% 1,4%    0,8% 

Casos   1 1 1   3 
DLHL 

%   0,9% 1,4% 3,0%   0,8% 

Casos    1 1   2 
DLH 

%    1,4% 3,0%   0,5% 

Casos    1 1   2 
HDD 

%    1,4% 3,0%   0,5% 

Casos 1  1     2 
SH 

% 2,2%  0,9%     0,5% 

Casos   1   1  2 
HDDL 

%   0,9%   14,3%  0,5% 

Casos     1 1  2 
HLS 

%     3,0% 14,3%  0,5% 

Casos     2   2 
SLH 

%     6,1%   0,5% 

Casos     1   1 
LHDL 

%     3,0%   0,3% 

Casos     1   1 
UHD 

%     3,0%   0,3% 

Casos     1   1 
HSL 

%     3,0%   0,3% 

Casos    1    1 
LHDD 

%    1,4%    0,3% 

Casos    1    1 

 

LUHD 
%    1,4%    0,3% 
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Casos       1 1 
HDLS 

%       25,0% 0,3% 

Casos   1     1 
HSD 

%   0,9%     0,3% 

Casos   1     1 
SHL 

%   0,9%     0,3% 

Casos       1 1 
HLSU 

%       25,0% 0,3% 

Casos      1  1 
DSSLH

%      14,3%  0,3% 

Casos     1   1 

 

LHLS 
%     3,0%   0,3% 

 Casos 46 106 113 70 33 7 4 379 
Total 

 % 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

 

Taula 135. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals del GAE en posició interior de GE. 

 

Com es pot observar a les taules 134 (locutor JT) i 135 (locutor PC), la realització tonal 

més freqüent amb 1 pic d’F0 corresponent a les combinacions accentuals del GAE en 

posició interior de GE és H (locutor JT: 41,2% i locutor PC: 34,6%). 

 

Quan la combinació accentual del GAE consta d’1 o 2 síl·labes (T, TA) la realització 

més freqüent continua essent H per a tots dos locutors (1 síl·laba: 83,7%, locutor JT i 

82,6%, locutor PC; 2 síl·labes: 60,9%, locutor JT i 56,6%, locutor PC). 

 

En el cas de la combinació accentual del GAE amb 3 síl·labes, la realització més 

freqüent del locutor JT és H (38%), mentre que la realització més freqüent del locutor 

PC és HL (45,1%). 

 

Quan la combinació accentual del GAE presenta 4 síl·labes, la realització més freqüent 

del locutor JT és LH (17,9%), mentre que en el locutor PC és HL (34,3%). 
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En els casos en què la combinació accentual del GAE consta de 5 síl·labes, la realització 

més freqüent del locutor JT és HD (25%), mentre que la del locutor PC continua 

essent HL (30,3%). 

 

Els GAE amb una combinació accentual constituïda per 6 síl·labes, presenten com a 

realització més freqüent HDL (25%) en el cas del locutor JT, mentre que les 

realitzacions més freqüents del locutor PC són HL (28,6%) i HDL (28,6%). 

 

Finalment, quan la combinació accentual del GAE consta de 7 síl·labes, les realitzacions 

més freqüents del locutor JT són HD (50%) i HDL (50%), i la realització més freqüent 

del locutor PC és HDL (50%). 

 

Així, les realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic d’F0 corresponents a les 

combinacions accentuals del GAE en posició interior de GE són les que es presenten a 

la taula 136. 

 

Combinacions accentuals 

 
T TA TAA TAAA 

TAA 

AA 

TAA 

AAA 

TAAA 

AAA 

Locutor JT H H H LH HD HDL 
HD i 

HDL Realitzacions

tonals 
Locutor PC H H HL HL HL 

HL i 

HDL 
HDL 

 

Taula 136. Realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals 

del GAE en posició interior de GE. 

 

4.2.3.2. Realitzacions tonals sense cap pic d’F0 

 

A les taules 137 i 138 es presenten les dades corresponents a les realitzacions tonals 

sense cap pic d’F0 en relació a les combinacions accentuals del GAE en posició interior 

de GE. 
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Combinacions accentuals 

 
T TA TAA TAAA 

TAA 

AA 

TAA 

AAA 

TAAA 

AAA 

Total 

Casos 47 30 7     84 Sense 

realització

tonal 
% 50,0% 22,1% 7,3%     22,0% 

Casos 17 37 21 9    84 
D 

% 18,1% 27,2% 21,9% 23,7%    22,0% 

Casos 23 32 14 3    72 
L 

% 24,5% 23,5% 14,6% 7,9%    18,9% 

Casos 1 13 16 2 3 1  36 
DL 

% 1,1% 9,6% 16,7% 5,3% 23,1% 33,3%  9,4% 

Casos 1 3 12 5 3   24 
DD 

% 1,1% 2,2% 12,5% 13,2% 23,1%   6,3% 

Casos 2 11 6 1    20 
S 

% 2,1% 8,1% 6,3% 2,6%    5,2% 

Casos  2 1 3 1   7 
LU 

%  1,5% 1,0% 7,9% 7,7%   1,8% 

Casos  1 4 1    6 
LS 

%  0,7% 4,2% 2,6%    1,6% 

Casos  1 1 3 1   6 
SD 

%  0,7% 1,0% 7,9% 7,7%   1,6% 

Casos 3 2      5 
U 

% 3,2% 1,5%      1,3% 

Casos   1 4    5 
DDL 

%   1,0% 10,5%    1,3% 

Casos  2  1 1   4 
SL 

%  1,5%  2,6% 7,7%   1,0% 

Casos   4     4 
DS 

%   4,2%     1,0% 

Casos   3 1    4 
SDL 

%   3,1% 2,6%    1,0% 

Casos  1   1   2 

 

DSL 
%  0,7%   7,7%   0,5% 
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Casos  1 2     3 
LSS 

%  0,7% 2,1%     0,8% 

Casos   1  1  1 3 
DDD 

%   1,0%  7,7%  100,0% 0,8% 

Casos   1 1    2 
SS 

%   1,0% 2,6%    0,5% 

Casos     1 1  2 
DDDL 

%     7,7% 33,3%  0,5% 

Casos     1 1  2 
LUS 

%     7,7% 33,3%  0,5% 

Casos   1     1 
LSL 

%   1,0%     0,3% 

Casos   1     1 
DLS 

%   1,0%     0,3% 

Casos    1    1 
LSD 

%    2,6%    0,3% 

Casos    1    1 
DSDL 

%    2,6%    0,3% 

Casos    1    1 
SLS 

%    2,6%    0,3% 

Casos    1    1 

 

DSD 
%    2,6%    0,3% 

Casos 94 136 96 38 13 3 1 381 
Total  

% 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

 

Taula 137. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

sense cap pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals del GAE en posició interior de GE. 
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Combinacions accentuals 
 

 T TA TAA TAAA 
TAA 

AA 

TAA 

AAA 

Total 

Casos 24 37 13 2   76 
L 

% 26,7% 29,1% 16,7% 5,0%   22,1% 

Casos 40 28 4 1   73 Sense 

realització

tonal 
% 44,4% 22,0% 5,1% 2,5%   21,2% 

Casos 2 18 19 15 2 1 57 
DL 

% 2,2% 14,2% 24,4% 37,5% 40,0% 25,0% 16,6% 

Casos 11 18 16 6 1  52 
D 

% 12,2% 14,2% 20,5% 15,0% 20,0%  15,1% 

Casos 5 6 4 1   16 
S 

% 5,6% 4,7% 5,1% 2,5%   4,7% 

Casos 1 5 4 5   15 
SL 

% 1,1% 3,9% 5,1% 12,5%   4,4% 

Casos 6 6     12 
U 

% 6,7% 4,7%     3,5% 

Casos  5 2 1  2 10 
LS 

%  3,9% 2,6% 2,5%  50,0% 2,9% 

Casos   3 3 2 1 9 
DDL 

%   3,8% 7,5% 40,0% 25,0% 2,6% 

Casos 1 2 3 2   8 
DD 

% 1,1% 1,6% 3,8% 5,0%   2,3% 

Casos  1 3    4 
DS 

%  0,8% 3,8%    1,2% 

Casos   1 2   3 
DSL 

%   1,3% 5,0%   0,9% 

Casos   1 1   2 
SD 

%   1,3% 2,5%   0,6% 

Casos   2    2 
LSL 

%   2,6%    0,6% 

Casos   1    1 

 

LU 
%   1,3%    0,3% 
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Casos  1     1 
SS 

%  0,8%     0,3% 

Casos   1    1 
DLS 

%   1,3%    0,3% 

Casos   1    1 
US 

%   1,3%    0,3% 

Casos    1   1 

 

SSL 
%    2,5%   0,3% 

Casos 90 127 78 40 5 4 344 
Total  

% 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

 

Taula 138. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

sense cap pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals del GAE en posició interior de GE. 

 

Les realitzacions tonals més freqüents sense cap pic d’F0 corresponents a les 

combinacions accentuals del GAE en posició interior de GE són D (22%) i la manca de 

realització tonal (22%) en el cas del locutor JT (taula 137) i L (22,1%) en el cas del 

locutor PC (taula 138). 

 

Quan la combinació accentual del GAE consta d’1 síl·laba (T), el més freqüent és 

l’absència de realització tonal (locutor JT: 50%, locutor PC: 44,4%). 

 

En el GAE amb una combinació accentual de 2 síl·labes, la realització més freqüent del 

locutor JT és D (27,2%), mentre que la del locutor PC és L (29,1%). 

 

Quan la combinació accentual del GAE conté de 3 síl·labes, la realització més freqüent 

del locutor JT és D (21,9%), mentre que en el locutor PC la més freqüent és DL 

(24,4%). 

 

Per als GAE amb una combinació accentual de 4 síl·labes, la realització més freqüent 

del locutor JT continua essent D (23,7%), mentre que la realització més freqüent del 

locutor PC és DL (37,5%). 

 

En els GAE de 5 síl·labes, les realitzacions més freqüents del locutor JT són DL 

(23,1%) i DD (23,1%), mentre que les del locutor PC són DL (40%) i DDL (40%). 
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Quan la combinació accentual del GAE presenta 6 síl·labes, les realitzacions més 

freqüents del locutor JT són DL (33,3%), DDDL (33,3%) i LUS (33,3%), mentre que 

la realització més freqüent del locutor PC és LS (50%). 

 

Finalment, només s’han observat combinacions accentuals de 7 síl·labes en el cas del 

locutor JT, que presenta DDD (100%) com a única realització. 

 

Les realitzacions tonals més freqüents sense cap pic d’F0 corresponents a la 

combinació accentual del GAE en posició interior de GE són, considerant les dades 

anteriors, les que es presenten a la taula 139. 

 

Combinacions accentuals 

 
T TA TAA TAAA 

TAA 

AA 

TAA 

AAA 

TAAA 

AAA 

Locutor 

JT 

Sense 

realització

tonal 

D D D DL i DD

DL, 

DDDL i 

LUS 

DDD 

Realitzacions 

tonals 
Locutor 

PC 

Sense 

realització

tonal 

L DL DL 
DL i 

DDL 
LS  

 

Taula 139. Realitzacions tonals més freqüents sense cap pic d’F0 corresponents a les combinacions 

accentuals del GAE en posició interior de GE. 

 

4.2.4. Realitzacions tonals del GAE en posició inicial-final de GE 

 

Els resultats de l’apartat 4.1.1.4 posen de manifest que la realització més freqüent en 

posició inicial-final de GE —és a dir, quan el grup accentual coincideix amb el grup 

d’entonació— és la del GAE amb 1 pic d’F0 (80%, locutor JT i 88,2%, locutor PC), 

seguida per la realització en alguns casos del GAE amb 2 pics d’F0 (20%, locutor JT i 

11,8%, locutor PC). Finalment, no s’ha observat cap cas en què el GAE en posició 

inicial-final de GE es realitzi sense cap pic d’F0. 
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Pel que fa a la posició en què apareix el pic d’F0 respecte la síl·laba tònica (apartat 

4.1.2.4), el més habitual és que el pic d’F0 coincideixi (62,9%, locutor JT i 54,1%, 

locutor PC) o s’endarrereixi (25,7%, locutor JT i 42,1%, locutor PC) respecte la síl·laba 

tònica, però és poc freqüent l’anticipació del pic respecte la síl·laba tònica (11,4%, 

locutor JT i 7,9%, locutor PC)27. 

 

Finalment, l’inici de la pujada del pic d’F0 (apartat 4.1.3.4), es localitza habitualmente 

en una posició pretònica (66,6%, locutor JT i 75,5%, locutor PC)28. 

 

Per altra banda, a l’igual que passava en posició inicial de GE, la combinació accentual 

del GAE en posició inicial-final de GE (vegeu la taula 140 on es presenten les 

combinacions accentuals del GAE en posició inicial-final i el seu percentatge d’aparició 

en el corpus estudiat) pot desglossar-se —com es mostra a la figura 73— en dues 

parts: per una banda, les combinacions accentuals pretòniques; i per altra banda, les 

combinacions accentuals tòniques. 

 

   

Patró accentual del GAE en posició inicial-final de GE 

 

 [(  A     A     A   ...)   T   (  A   ...)] 
 

 Combinació 

accentual pretònica 

Combinació 

accentual tònica 

 

    

 

Figura 73. Esquema del patró accentual del GAE en posició inicial de GE. 

 

I a l’igual que en els GAE en posició final de GE cal tenir en compte realitzacions tonals 

amb final ascendent o descendent segons el límit sintàctic corresponent al GE. 

 

Pel que fa a les combinacions accentuals pretòniques, s’han localitzat combinacions 

accentuals de 0 a 5 síl·labes, mentre que les combinacions accentuals tòniques poden 

contenir d’1 a 3 síl·labes. 

                                          
27 Les dades es presenten a les taules 47 i 48 de l’apartat 4.1.2.4. 

28 Les dades es presenten a les taules 85 i 86 de l’apartat 4.1.3.4. 
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  Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

A T 24 16,1 16,1 

A T A 23 15,4 31,5 

A A A T 19 12,8 44,3 

A A T 18 12,1 56,4 

T A 17 11,4 67,8 

A A T A 15 10,1 77,9 

A A A A T A 8 5,4 83,2 

A A A T A 8 5,4 88,6 

A A A A T 5 3,4 91,9 

A A A A A T 3 2,0 94,0 

T 3 2,0 96,0 

A T A A 3 2,0 98,0 

A A T A A 1 0,7 98,7 

T A A 1 0,7 99,3 

Combinacions 

accentuals 

A A A A A T A 1 0,7 100,0 

 Total 149 100,0  

 

Taula 140. Percentatge i nombre de realitzacions amb cada una de les combinacions accentuals 

corresponents al GAE en posició inicial-final de GE que s’han observat en el corpus analitzat. 

 

Tenint en compte els fenòmens descrits, caldrà extreure cinc realitzacions tonals 

diferents per als GAE en posició inicial-final de GE: 

 

a) realització tonal sense cap pic d’F029 corresponent a les combinacions 

accentuals pretòniques (apartat 4.2.4.1) 

b) realització tonal amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponent a les 

combinacions accentuals tòniques precedides per una combinació accentual 

pretònica (apartat 4.2.4.2) 

                                          
29 Com en el cas dels GAE en posició inicial de GE, les dades presentades a l’apartat 4.1.2.4 indiquen que el 

més freqüent és que el pic d’F0 coincideixi o s’endarrereixi respecte la síl·laba tònica, però no que s’anticipi. 

Per aquest motiu, les realitzacions tonals corresponents a les combinacions accentuals pretòniques que 

s’analitzen per extreure’n les realitzacions tonals, no presenten cap pic d’F0 en aquesta posició. 
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c) realització tonal amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponent a les 

combinacions accentuals tòniques precedides per una combinació accentual 

pretònica (apartat 4.2.4.3) 

d) realització tonal amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponent a les 

combinacions accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual 

pretònica (apartat 4.2.4.4) 

e) realització tonal amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponent a les 

combinacions accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual 

pretònica (apartat 4.2.4.5) 

 

4.2.4.1. Combinacions accentuals pretòniques  

 

A la taula 141 es presenten les realitzacions tonals corresponents a les combinacions 

accentuals pretòniques sense cap pic d’F0 que s’han observat en el corpus analitzat. 

 

  Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

L 30 30,6 30,6 

ML 24 24,5 55,1 

M 19 19,4 74,5 

LU 8 8,2 82,7 

LS 4 4,1 86,7 

MD 3 3,1 89,8 

MDL 3 3,1 92,9 

MS 2 2,0 94,9 

MU 1 1,0 95,9 

Combinacions 

accentuals 

MDS 1 1,0 96,9 
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MDDL 1 1,0 98,0 

MSDL 1 1,0 99,0 

 

MSL 1 1,0 100,0 

 Total 98 100,0  

 

Taula 141. Percentatge i nombre de realitzacions tonals sense cap pic d’F0 corresponents a les 

combinacions accentuals pretòniques dels GAE en posició inicial-final de GE que s’han observat en el corpus 

analitzat. 

 

Com es pot veure a la taula 141, només s’han observat 13 realitzacions tonals 

diferents corresponents a les combinacions accentuals del GAE sense cap pic d’F0 en 

posició inicial-final de GE. Entre aquestes 13 realitzacions les més freqüents són: L 

(30,6%), ML (24,5%) i M (19,4%). 

 

A continuació (taules 142 i 143) es presenten les dades corresponents a aquestes 

realitzacions tonals en relació a la combinació accentual pretònica del GAE en posició 

inicial-final de GE. 

 

 

Combinacions accentuals 
 

A AA AAA AAAA 
Total 

Casos 12 3 1  16 
L 

% 50,0% 25,0% 12,5%  33,3% 

Casos 10  1  11 
M 

% 41,7%  12,5%  22,9% 

Casos 2 4 3 1 10 
ML 

% 8,3% 33,3% 37,5% 25,0% 20,8% 

Casos  2   2 
LU 

%  16,7%   4,2% 

Casos  1 1  2 
LS 

%  8,3% 12,5%  4,2% 

Casos   1 1 2 
MD 

%   12,5% 25,0% 4,2% 

Casos  1   1 

 

MDL 
%  8,3%   2,1% 
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Casos  1   1 
MS 

%  8,3%   2,1% 

Casos    1 1 
MU 

%    25,0% 2,1% 

Casos   1  1 
MDS 

%   12,5%  2,1% 

Casos    1 1 

 

MSL 
%    25,0% 2,1% 

 Casos 24 12 8 4 48 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 142. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

sense cap pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals pretòniques que s’han observat en el corpus 

de GAE en posició inicial–final GE. 

 

Combinacions accentuals 
 

A AA AAA AAAA 
Total 

Casos 12 2   14 
L 

% 46,2% 13,3%   28,0% 

Casos 7 5 1 1 14 
ML 

% 26,9% 33,3% 20,0% 25,0% 28,0% 

Casos 6 2   8 
M 

% 23,1% 13,3%   16,0% 

Casos 1 4 1  6 
LU 

% 3,8% 26,7% 20,0%  12,0% 

Casos  2   2 
LS 

%  13,3%   4,0% 

Casos   2  2 
MDL 

%   40,0%  4,0% 

Casos   1  1 
MD 

%   20,0%  2,0% 

Casos    1 1 
MS 

%    25,0% 2,0% 

Casos    1 1 

 

MDDL 
%    25,0% 2,0% 
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Casos    1 1  
MSDL 

%    25,0% 2,0% 

 Casos 26 15 5 4 50 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 143. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

sense cap pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals pretòniques que s’han observat en el corpus 

de GAE en posició inicial–final GE. 

 

Les realitzacions tonals més freqüents sense cap pic d’F0 corresponents a les 

combinacions accentuals pretòniques del GAE en posició inicial-final de GE són, com 

s’observa a les taules 142 i 143, L (33,3%) en el cas del locutor JT i L (28%) i ML 

(28%) en el cas del locutor PC. 

 

Quan la combinació accentual pretònica consta d’1 síl·laba la realització més freqüent 

és L (locutor JT: 50% i locutor PC: 46,2%). 

 

En els casos en què la combinació accentual pretònica conté 2 síl·labes la realització 

més freqüent és ML (locutor JT: 33,3% i locutor PC: 33,3%). 

 

Quan la combinació accentual pretònica consta de 3 síl·labes la realització més 

freqüent és ML (37,5%) en el cas del locutor JT i MDL (40%) en el cas del locutor PC. 

 

Finalment, per a la combinació accentual pretònica de 4 síl·labes les realitzacions més 

freqüents són ML (25%), MD (25%), MU (25%) i MSL (25%) en el cas del locutor JT i 

ML (25%), MS (25%), MDDL (25%) i MSDL (25%) en el cas del locutor PC. 

 

Les realitzacions tonals més freqüents sense cap pic d’F0 corresponents a les 

combinacions accentuals pretòniques del GAE en posició inicial-final de GE són, tenint 

en compte les dades anteriors, les que es presenten a la taula 144. 
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Combinacions accentuals 
 

A AA AAA AAAA 

Locutor JT L ML ML 
ML, MD, MU i

MSL 
Realitzacions 

tonals 

Locutor PC L ML MDL 

ML, MS, 

MDDL i 

MSDL 

 

Taula 144. Realitzacions tonals més freqüents sense cap pic d’F0 corresponents a les combinacions 

accentuals pretòniques del GAE en posició inicial-final de GE. 

 

4.2.4.2. Realitzacions tonals corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques amb pic d'F0 i final descendent precedides 

per una combinació accentual pretònica 

 

A continuació es presenten, a la taula 145, les realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques amb 1 pic d’F0 i final descendent precedides per una 

combinació accentual pretònica. 

 

  Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

HL 14 56,0 56,0 

LHL 4 16,0 72,0 

UHL 3 12,0 84,0 

HLS 2 8,0 92,0 

SHL 1 4,0 96,0 

Realitzacions 

tonals 

HDL 1 4,0 100,0 

 Total 25 100,0  

 

Taula 145. Percentatge i nombre de realitzacions tonals corresponents a les combinacions accentuals 

tòniques amb 1 pic d’F0 i final descendent del GAE en posició inicial-final de GE que s’inicien amb una 

combinació accentual pretònica. 

 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ 

 

269

Com es pot observar a la taula 145, les realitzacions tonals més freqüents 

corresponents a les combinacions accentuals tòniques que van precedides per una 

combinació accentual pretònica són les realitzacions HL (56%) i LHL (16%). 

 

A les taules 146 (locutor JT) i 147 (locutor PC) es presenten les dades corresponents a 

les realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 i final descendent en relació a la combinació 

accentual tònica precedida per una combinació accentual pretònica. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 
Total 

Casos 5 4  9 
HL 

% 83,3% 44,4%  56,3% 

Casos 1 1  2 
LHL 

% 16,7% 11,1%  12,5% 

Casos  2  2 
UHL 

%  22,2%  12,5% 

Casos  1  1 
HLS 

%  11,1%  6,3% 

Casos   1 1 
SHL 

%   100,0% 6,3% 

Casos  1  1 

 

HDL 
%  11,1%  6,3% 

 Casos 6 9 1 16 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 146. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents a les combinacions accentuals tòniques precedides per una 

combinació accentual pretònica, del GAE en posició inicial-final de GE. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA 
Total 

Casos 4 1 5 
HL 

% 80,0% 25,0% 55,6% 

Casos 1 1 2 

 

LHL 
% 20,0% 25,0% 22,2% 
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Casos  1 1 
UHL 

%  25,0% 11,1% 

Casos  1 1 

 

HLS 
%  25,0% 11,1% 

 Casos 5 4 9 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 147. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents a les combinacions accentuals tòniques precedides per una 

combinació accentual pretònica, del GAE en posició inicial-final de GE. 

 

Com es pot veure a les taules 146 (locutor JT) i 147 (locutor PC), la realització tonal 

més freqüent amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponent a les combinacions 

accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica és HL (locutor 

JT: 56,3%; locutor PC: 55,6%). 

 

Quan la combinació accentual tònica consta d’1 síl·laba (T) la realització tonal més 

freqüent és HL (locutor JT: 83,3%; locutor PC: 80%) per a ambdós locutors. 

 

En els casos en què la combinació accentual tònica conté 2 síl·labes (TA) la realització 

tonal més habitual és HL (44,4%) en el cas del locutor JT i HL (25%), LHL (25%), 

UHL (25%) i HLS (25%) en el locutor PC. 

 

Finalment, només s’han trobat realitzacions produïdes pel locutor JT en què la 

combinació accentual tònica consti de 3 síl·labes (TAA). En aquest cas, l’única 

realització tonal observada és SHL (100%). 

 

Les realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents 

a les combinacions accentuals tòniques precedides per una combinació accentual 

pretònica són les que es resumeixen a la taula 148. 
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Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 

Locutor JT HL HL SHL 
Realitzacions 

tonals 
Locutor JT HL 

HL, LHL, 

UHL i HLS 
 

 

Taula 148. Realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica del GAE en posició 

inicial-final de GE. 

 

4.2.4.3. Realitzacions tonals corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques amb pic d'F0 i final ascendent precedides 

per una combinació accentual pretònica 

 

Les realitzacions tonals corresponents a les combinacions accentuals tòniques amb 1 

pic d’F0 i final ascendent precedides per una combinació accentual pretònica es 

recullen a la taula 149. 

 

  Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

H 29 36,3 36,3 

LH 19 23,8 60,0 

UH 19 23,8 83,8 

HS 3 3,8 87,5 

SLH 2 2,5 90,0 

SH 2 2,5 92,5 

DLH 1 1,3 93,8 

USH 1 1,3 95,0 

UUH 1 1,3 96,3 

Realitzacions 

tonals 

UHS 1 1,3 97,5 
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HSS 1 1,3 98,8  

LSH 1 1,3 100,0 

 Total 80 100,0  

 

Taula 149. Percentatge i nombre de realitzacions tonals corresponents a les combinacions accentuals 

tòniques amb 1 pic d’F0 i final descendent del GAE en posició inicial-final de GE que s’inicien amb una 

combinació accentual pretònica. 

 

Com es pot observar a la taula 149, les realitzacions tonals més freqüents 

corresponents a les combinacions accentuals tòniques amb 1 pic d’F0 i final ascendent 

que van precedides per una combinació accentual pretònica són les realitzacions H 

(36,3%), LH (23,8%) i UH (23,8%). 

 

A les taules 150 (locutor JT) i 151 (locutor PC) es presenten les dades corresponents a 

les realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 i final ascendent en relació a les combinacions 

accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica. 

 

 

 

 

 

Combinació accentual 
 

T TA 
Total 

Casos 11 1 12 
H 

% 45,8% 11,1% 36,4% 

Casos 5 4 9 
LH 

% 20,8% 44,4% 27,3% 

Casos 3 3 6 
UH 

% 12,5% 33,3% 18,2% 

Casos 3  3 
HS 

% 12,5%  9,1% 

Casos 1  1 
DLH 

% 4,2%  3,0% 

Casos  1 1 

 

USH 
%  11,1% 3,0% 
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Casos 1  1  
LSH 

% 4,2%  3,0% 

 Casos 24 9 33 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 150. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponents a les combinacions accentuals tòniques precedides per una 

combinació accentual pretònica, del GAE en posició inicial-final de GE. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 
Total 

Casos 11 5 1 17 
H 

% 45,8% 25,0% 33,3% 36,2% 

Casos 8 2  10 
LH 

% 33,3% 10,0%  21,3% 

Casos 4 8 1 13 
UH 

% 16,7% 40,0% 33,3% 27,7% 

Casos  1 1 2 
SLH 

%  5,0% 33,3% 4,3% 

Casos 1 1  2 
SH 

% 4,2% 5,0%  4,3% 

Casos  1  1 
UUH 

%  5,0%  2,1% 

Casos  1  1 
UHS 

%  5,0%  2,1% 

Casos  1  1 

 

HSS 
%  5,0%  2,1% 

 Casos 24 20 3 47 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 151. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponents a les combinacions accentuals tòniques precedides per una 

combinació accentual pretònica, del GAE en posició inicial-final de GE. 

 

Com es pot veure a les taules 150 (locutor JT) i 151 (locutor PC), la realització tonal 

més freqüent amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponent a les combinacions 
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accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica és H (locutor 

JT: 36,4%; locutor PC: 36,2%). 

 

En la combinació accentual tònica d’1 síl·laba (T) la realització tonal més freqüent és H 

(locutor JT: 45,8%; locutor PC: 45,8%) per a ambdós locutors. 

 

En els casos en què la combinació accentual tònica consta de 2 síl·labes (TA) la 

realització tonal més freqüent és LH (44,4%) en el cas del locutor JT i UH (40%) en el 

locutor PC. 

 

Finalment, només s’han trobat realitzacions produïdes pel locutor PC en què la 

combinació accentual tònica consti de 3 síl·labes (TAA). En aquest cas, les 

realitzacions observades són H (33,3%), UH (33,3%) i SLH (33,3%). 

 

Així, la taula 152 mostren les realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic d’F0 i final 

ascendent corresponents a les combinacions accentuals tòniques precedides per una 

combinació accentual pretònica.  

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 

Locutor JT H LH  
Realitzacions 

tonals 
Locutor JT H UH H, UH i SLH 

 

Taula 152. Realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica del GAE en posició 

inicial-final de GE. 
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4.2.4.4. Realitzacions tonals corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques amb pic d'F0 i final descendent no 

precedides per una combinació accentual pretònica 

 

A continuació es presenten (taula 153) les realitzacions tonals corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques amb 1 pic d’F0 i final descendent no precedides per 

una combinació accentual pretònica. 

 

  Casos Percentatge 
Percentatge 

acumulat 

LUHL 2 33,3 33,3 

MHL 2 33,3 66,7 

LHL 1 16,7 83,3 

Realitzacions 

tonals 

MLHL 1 16,7 100,0 

 Total 6 100,0  

 

Taula 153. Percentatge i nombre de realitzacions tonals corresponents a les combinacions accentuals 

tòniques amb 1 pic d’F0 i final descendent del GAE en posició inicial-final de GE que no s’inicien amb una 

combinació accentual pretònica. 

 

Com es pot observar a la taula 153, les realitzacions tonals més freqüents 

corresponents a les combinacions accentuals tòniques que no van precedides per una 

combinació accentual pretònica són les realitzacions LUHL (33,3%) i MHL (33,3%). 

 

A les taules 154 (locutor JT) i 155 (locutor PC) es presenten les dades corresponents a 

les realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 i final descendent en relació a les combinacions 

accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual pretònica. 
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Combinacions accentuals 
 

TA TAA 
Total 

Casos 1  1 
MLHL 

% 100,0%  50,0% 

Casos  1 1 
 

MHL 
%  100,0% 50,0% 

 Casos 1 1 2 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 154. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents a les combinacions accentuals tòniques no precedides per 

una combinació accentual pretònica, del GAE en posició inicial-final de GE. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA 
Total 

Casos  2 2 
LUHL 

%  100,0% 50,0% 

Casos 1  1 
MHL 

% 50,0%  25,0% 

Casos 1  1 

 

LHL 
% 50,0%  25,0% 

 Casos 2 2 4 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 155. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents a les combinacions accentuals tòniques no precedides per 

una combinació accentual pretònica, del GAE en posició inicial-final de GE. 

 

Es pot veure a les taules 154 (locutor JT) i 155 (locutor PC) que les realitzacions tonals 

més freqüents amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponent a les combinacions 

accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual pretònica són MLHL 

(50%) i MHL (50%) en el cas de locutor JT i LUHL (50%) en el cas del locutor PC. 

 

Quan la combinació accentual tònica consta d’1 síl·laba (T) la realització tonal més 

freqüent és MLHL (100%) en el cas del locutor JT, i MHL (50%) i LHL (50%) en el cas 

del locutor PC. 
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En els casos en què la combinació accentual tònica consta de 2 síl·labes (TA) la 

realització tonal més freqüent és MHL (100%) en el cas del locutor JT i LUHL (100%) 

en el cas del locutor PC. 

 

Finalment, no s’ha trobat cap realització produïda per cap dels dos locutors en què la 

combinació accentual tònica consti de 3 síl·labes (TAA).  

 

Les realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents 

a les combinacions accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual 

pretònica són, segons els resultats anteriors, les que apareixen a la taula 156. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 

Locutor JT MLHL HL  
Realitzacions 

tonals 
Locutor JT MHL i LHL LUHL  

 

Taula 156. Realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual pretònica del GAE en posició 

inicial-final de GE. 

 

4.2.4.5. Realitzacions tonals corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques amb pic d'F0 i final ascendent no precedides 

per una combinació accentual pretònica 

 

Les realitzacions tonals que es troben en el corpus analitzat corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques amb 1 pic d’F0 i final ascendent no precedides per 

una combinació accentual pretònica són les que es recullen a la taula 157. 
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  Casos Percentatge
Percentatge 

acumulat 

LH 5 33,3 33,3 

MLH 4 26,7 60,0 

LUH 4 26,7 86,7 

LSHS 1 6,7 93,3 

Realitzacions 

tonals 

LHSS 1 6,7 100,0 

 Total 15 100,0  

 

Taula 157. Percentatge i nombre de realitzacions tonals corresponents a les combinacions accentuals 

tòniques amb 1 pic d’F0 i final descendent del GAE en posició inicial-final de GE que no s’inicien amb una 

combinació accentual pretònica. 

 

Com s’observa a la taula 157, les realitzacions tonals més freqüents corresponents a 

les combinacions accentuals tòniques amb 1 pic d’F0 i final ascendent que van 

precedides per una combinació accentual pretònica són les realitzacions LH (33,3%), 

MLH (26,7%) i LUH (26,7%). 

 

 

Les dades corresponents a les realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 i final ascendent en 

relació a les combinacions accentuals tòniques no precedides per una combinació 

accentual pretònica es presenten a les taules 158 (locutor JT) i 159 (locutor PC). 
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Combinacions 

accentuals  

TA 

Total 

Casos 3 3 
MLH 

% 50,0% 50,0% 

Casos 2 2 
LUH 

% 33,3% 33,3% 

Casos 1 1 

 

LHSS 
% 16,7% 16,7% 

 Casos 6 6 
Total 

 % 100,0% 100,0% 

 

Taula 158. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor JT de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponents a les combinacions accentuals tòniques no precedides per una 

combinació accentual pretònica, del GAE en posició inicial-final de GE. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA 
Total 

Casos 1 4 5 
LH 

% 100,0% 50,0% 55,6% 

Casos  2 2 
LUH 

%  25,0% 22,2% 

Casos  1 1 
LSHS 

%  12,5% 11,1% 

Casos  1 1 

 

MLH 
%  12,5% 11,1% 

 Casos 1 8 9 
Total 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Taula 159. Percentatge i nombre de casos realitzats pel locutor PC de cada una de les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponents a les combinacions accentuals tòniques no precedides per una 

combinació accentual pretònica, del GAE en posició inicial-final de GE. 

 

Com s’aprecia a les taules 160 (locutor JT) i 161 (locutor PC), la realització tonal més 

freqüent amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponent a les combinacions accentuals 
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tòniques no precedides per una combinació accentual pretònica és MLH (50%) en el 

cas del locutor JT i LH (55,6%) en el cas del locutor PC. 

 

Quan la combinació accentual tònica consta d’1 síl·laba (T) la realització tonal més 

freqüent és MLH (50%) en el cas del locutor JT, i LH (100%) en el cas del locutor PC. 

 

Només s’han observat realitzacions en què la combinació accentual tònica conté 2 

síl·labes (TA) en el cas del locutor PC. En aquest cas la realització més freqüent és LH 

(50%). 

 

Finalment, no s’han trobat realitzacions produïdes per cap dels dos locutors en què la 

combinació accentual tònica consti de 3 síl·labes (TAA).  

 

Segons aquestes dades, les realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic d’F0 i final 

ascendent corresponents a les combinacions accentuals tòniques no precedides per 

una combinació accentual pretònica són les que es presenten a la taula 160. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 

Locutor JT MLH   
Realitzacions 

tonals 
Locutor JT LH LH  

 

Taula 160. Realitzacions tonals més freqüents amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual pretònica del GAE en posició 

inicial-final de GE. 

 

4.2.5. Realitzacions tonals i combinacions accentuals en el GAE 

 

Un cop analitzades les diferents realitzacions tonals dels GAE recollides en el corpus, 

tenint en compte els resultats obtinguts a 4.1, presentarem aquí les realitzacions 

tonals més freqüents de les diferents combinacions accentuals dels GAE tal i com es 

manifesten per a cada locutor, partint dels resultats dels apartats 4.2.1- 4.2.4.  
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L’anàlisi de la relació entre realitzacions tonals i combinacions accentuals ens sembla 

especialment rellevant de cara a realitzar una implementació dels resultats obtinguts 

en aquest treball en un conversor de text a parla. El mòdul prosòdic faria ús de la 

sil·labació automàtica i de l’assignació d’accent que es portaria a terme prèviament en 

el mòdul de transcripció fonètica, i assignaria una realització tonal a cada conjunt de 

síl·labes que formés un GAE, seleccionant-la de taules com les que es presenten a 

continuació. En el moment de realitzar aquesta assignació es considerarien els factors 

de variació identificats al llarg del treball com la posició del GAE en el GE i els diversos 

tipus de combinacions accentuals que es troben en el GAE. 

 

Per aquest motiu, es recull en cada taula el conjunt de combinacions accentuals —

enteses com l’alternança de síl·labes tòniques i àtones— que s’han identificat en els 

GAE que constitueixen el corpus analitzat i s’associen a les realitzacions tonals més 

freqüents per a cadascuna. La darrera columna de la taula recull la realització tonal 

més freqüent per al tipus de combinació accentual considerada i es podria entendre 

com un “valor per defecte” en cas que l’assignació de realització tonal es realitzés en 

funció del tipus de combinació accentual —és a dir, amb independència del nombre de 

síl·labes— i no d’una combinació accentual concreta. 

 

Les dades es presenten, com en els apartats anteriors, en funció de la posició del GAE 

en el GE. 

 

4.2.5.1. Posició inicial de GE 

 

En posició inicial de GE les realitzacions tonals que s’han determinat (apartat 4.2.1) 

són: 

 

a) realització tonal per a les combinacions accentuals pretòniques 

b) realització tonal amb pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques 

precedides per una combinació accentual pretònica 

c) realització tonal amb pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques no 

precedides per una combinació accentual pretònica 

d) realització tonal sense pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques 

precedides per una combinació accentual pretònica 
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e) realització tonal sense pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques no 

precedides per una combinació accentual pretònica 

 

a) realització tonal per a les combinacions accentuals pretòniques 

 

Per a les realitzacions tonals corresponents a les combinacions accentuals pretòniques 

del GAE (taula 161), la realització que s’ha donat amb més freqüència en el corpus per 

a tots dos locutors és M. Aquesta realització es manifesta, però, de manera diferent 

depenent del nombre de síl·labes de què consta la combinació accentual pretònica del 

GAE en posició inicial de GE. 

 

Així, quan la combinació accentual pretònica consta d’1 o 2 síl·labes (A, AA), ambdós 

locutors presenten la realització M; quan la combinació accentual consta de 3 síl·labes 

(AAA), el locutor JT presenta la realització MU i el locutor PC la realització ML; quan 

consta de 4 síl·labes (AAAA), la realització tonal que presenta el locutor JT més 

freqüentment és LU, mentre que en el cas del locutor PC les realitzacions ML, BU, 

MDS i MUS apareixen amb la mateixa freqüència; finalment, quan la combinació 

accentual consta de 5 síl·labes (AAAAA), el locutor JT presenta la realització MSL, 

mentre que el locutor PC presenta les realitzacions tonals MSL i LSSL. 

 

Combinació accentual 

 
A AA AAA AAAA AAAAA 

Realització 

més 

freqüent 

Locutor 

JT 
M M MU LU MSL M 

Realitzacions 

tonals 

Locutor 

PC 
M M ML 

ML, 

BU, 

MDS, 

MUS 

MSL, 

LSSL 
M 

 

Taula 161. Realitzacions tonals corresponents a les combinacions accentuals pretòniques del GAE en posició 

inicial de GE. 
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b) realització tonal amb pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques 

precedides per una combinació accentual pretònica 

 

Per a les realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica del GAE (taula 

162), la realització més freqüent en el corpus per a tots dos locutors és H.  

 

Les manifestacions concretes d’aquesta realització tonal segons el nombre de síl·labes 

de la combinació accentual són: quan la combinació accentual consta d’1 o 2 síl·labes 

(T, TA), ambdós locutors presenten la realització H; quan la combinació accentual 

consta de 3 síl·labes (TAA), el locutor JT presenta la realització H i el locutor PC 

presenta les realitzacions H i HL; quan consta de 4 síl·labes (TAAA), la realització 

tonal que presenta el locutor JT amb més freqüència és H, mentre que en el cas del 

locutor PC la realització més freqüent és HL; per a la combinació accentual de 5 

síl·labes (TAAAA), el locutor JT presenta la realització HD i el locutor PC presenta la 

realització HL; quan consta de 6 síl·labes (TAAAAA), el locutor JT presenta les 

realitzacions HD, HL, LH i HDS i el locutor PC presenta les realitzacions HD, HDSL i 

DLUHLS; quan consta de 7 síl·labes (TAAAAAA), les realitzacions presentades són HL 

per al locutor JT i HDL per al locutor PC; finalment, quan la combinació accentual 

consta de 8 síl·labes (TAAAAAAA), les realitzacions presentades són HDSL per al 

locutor JT i HDDL per al locutor PC. 
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Combinacions accentuals 

 
T TA TAA TAAA 

TAA 

AA 

TAA 

AAA 

TAAA 

AAA 

TAAA 

AAAA 

Realització 

més 

freqüent 

Locutor 

JT 
H H H H HD 

HD, 

HL, 

LH, 

HDS 

HL HDSL H 

Realitzacions 

tonals 

Locutor 

PC 
H H 

H, 

HL 
HL HL 

HD, 

HDSL, 

DLUHL 

HDL  H 

 

Taula 162. Realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals tòniques 

precedides per una combinació accentual pretònica del GAE en posició inicial de GE. 

 

c) realització tonal sense pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques 

precedides per una combinació accentual pretònica  

 

Per a les realitzacions tonals sense pic d’F0 corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica del GAE (taula 

163), el més freqüent en el corpus per a tots dos locutors és que no es produeixi cap 

realització tonal. Tot i així, segons el nombre de síl·labes de la combinació accentual és 

possible trobar alguns casos en què la manca de realització tonal es manifesti 

mitjançant alguna realització.  

 

Quan la combinació accentual consta d’1 síl·laba (T), el més freqüent per a ambdós 

locutors és que no es doni cap realització tonal; quan la combinació accentual consta 

de 2 síl·labes (TA), ambdós locutors presenten la realització U; quan consta de 3 

síl·labes (TAA), la realització tonal que presenta el locutor JT amb més freqüència és 

L, mentre que en el cas del locutor PC la realització més freqüent és SL; finalment, 

quan la combinació accentual consta de 4 síl·labes (TAAA), les realitzacions 

presentades són SL i DS en el cas del locutor JT i U en el cas del locutor PC. 

 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ 

 

285

Combinacions accentuals 

 
T TA TAA TAAA 

Realització 

més 

freqüent 

Locutor 

JT 

sense 

realització 

tonal 

U L SL, DS 

sense 

realització 

tonal Realitzacions 

tonals 
Locutor 

PC 

sense 

realització 

tonal 

U SL U 

sense 

realització 

tonal 

 

Taula 163. Realitzacions tonals sense pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals tòniques 

precedides per una combinació accentual pretònica del GAE en posició inicial de GE. 

 

d) realització tonal amb pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques no 

precedides per una combinació accentual pretònica 

 

La realització tonal més freqüent detectada en el corpus per a les realitzacions tonals 

amb 1 pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals tòniques no precedides 

per una combinació accentual pretònica (taula 164) és MH per a tots dos locutors, tot i 

que aquesta realització es manifesta de manera diferent segons el nombre de síl·labes 

de la combinació accentual. 

 

Quan la combinació accentual consta d’1, 2 o 3 síl·labes (T, TA, TAA), el més freqüent 

per a ambdós locutors és la realització tonal MH; quan la combinació accentual consta 

de 4 síl·labes (TAAA), ambdós locutors presenten la realització MHL; finalment, quan 

la combinació accentual consta de 5 síl·labes (TAAAA), les realitzacions presentades 

són MH, MHL, MHDD, MHDL, MUHS i MHSS en el cas del locutor JT i MHDL en el 

cas del locutor PC. 
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Combinacions accentuals 

 
T TA TAA TAAA 

TAA 

AA 

Realització 

més 

freqüent 

Locutor 

JT 
MH MH MH MHL 

MH, 

MHL, 

MHDD, 

MHDL, 

MUHS, 

MHSS 

MH 

Realitzacions 

tonals 

Locutor 

PC 
MH MH MH MHL MHDL MH 

 

Taula 164. Realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals tòniques no 

precedides per una combinació accentual pretònica del GAE en posició inicial de GE. 

 

e) realització tonal sense pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques no 

precedides per una combinació accentual pretònica 

 

La realització tonal més freqüent que apareix en el corpus per a les realitzacions tonals 

sense pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals tòniques no precedides per 

una combinació accentual pretònica del GAE (taula 165) és M per a tots dos locutors  

 

Aquesta realització es manifesta de diferent manera segons el nombre de síl·labes de 

la combinació accentual: quan la combinació accentual consta d’1 o 2 síl·labes (T, TA), 

el més freqüent per a ambdós locutors és mantenir la realització tonal M; quan la 

combinació accentual consta de 3 síl·labes (TAA), la realització presentada per a 

ambdós locutors és ML; quan consta de 4 síl·labes (TAAA), el locutor JT presenta la 

realització ML, mentre que el locutor PC presenta les realitzacions ML, MSL, MDL i 

MLS; finalment, quan la combinació accentual consta de 5 síl·labes (TAAAA), la 

realització d’ambdós locutors és MSDL. 
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Combinacions accentuals 

 
T TA TAA TAAA 

TAA 

AA 

Realització 

més 

freqüent 

Locutor 

JT 
M M ML ML MSDL M 

Realitzacions 

tonals 

Locutor 

PC 
M M ML 

ML, 

MSL, 

MDL, 

MLS 

MSDL M 

 

Taula 165. Realitzacions tonals sense pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals tòniques no 

precedides per una combinació accentual pretònica del GAE en posició inicial de GE. 

 

4.2.5.2. Posició final de GE 

 

En posició final de GE s’han identificat les següents realitzacions tonals (apartat 4.2.2): 

 

a) realització tonal amb pic d’F0 i final descendent 

b) realització tonal amb pic d’F0 i final ascendent 

c) realització tonal sense pic d’F0 

 

a) realització tonal amb pic d’F0 i final descendent 

 

En les realitzacions tonals amb pic d’F0 i final descendent corresponents a les 

combinacions accentuals del GAE en posició final de GE (taula 166), la realització més 

freqüent és HL per a ambdós locutors i independentment del nombre de síl·labes de la 

combinació accentual. 
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Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 

Realització 

més freqüent 

Locutor 

JT 
HL HL HL HL 

Realitzacions 

tonals Locutor 

PC 
HL HL HL HL 

 

Taula 166. Realitzacions tonals amb pic d’F0 i final descendent corresponents a les combinacions accentuals 

del GAE en posició inicial de GE. 

 

b) realització tonal amb pic d’F0 i final ascendent 

 

En el cas de les realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponents al 

GAE en posició final de GE, s’han detectat realitzacions tonals diferents per a cada 

locutor. Així, mentre que el locutor JT presenta la realització LH, el locutor PC presenta 

la realització H. 

 

Quant a les diferents realitzacions segons el nombre de síl·labes del GAE, el locutor JT 

presenta sempre la realització tonal LH, mentre que el locutor PC presenta la 

realització H quan el GAE consta d’una síl·laba (T), la realització LH quan el GAE 

consta de 2 síl·labes (TAA) i les realitzacions LH i UH quan el GAE consta de 3 

síl·labes. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 

Realització 

més freqüent 

Locutor 

JT 
LH LH LH LH 

Realitzacions 

tonals Locutor 

PC 
H LH LH, UH H 

 

Taula 167. Realitzacions tonals amb pic d’F0 i final ascendent corresponents a les combinacions accentuals 

del GAE en posició inicial de GE. 
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c) realització tonal sense pic d’F0 

 

Per a les realitzacions tonals sense pic d’F0 corresponents a les combinacions 

accentuals del GAE en posició final de GE (taula 168), la realització més freqüent és 

sempre L amb independència del nombre de síl·labes de la combinació accentual i del 

locutor. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 

Realització 

més freqüent 

Locutor 

JT 
L L L L 

Realitzacions 

tonals Locutor 

PC 
L L L L 

 

Taula 168. Realitzacions tonals sense pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals del GAE en 

posició inicial de GE. 

 

4.2.5.3. Posició interior de GE 

 

Les realitzacions tonals que s’han determinat en posició interior de GE (apartat 4.2.3) 

són les dues que es presenten a continuació: 

 

a) realització tonal amb pic d’F0  

b) realització tonal sense pic d’F0 

 

a) realització tonal amb pic d’F0  

 

Per a les realitzacions tonals amb pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals 

del GAE en posició interior de GE (taula 169), la realització que s’ha donat amb més 

freqüència en el corpus per a tots dos locutors és H. Aquesta realització, però, es 

manifesta de maneres diferents depenent del nombre de síl·labes de què consta la 

combinació accentual. 

 

Quan el GAE consta d’1 o 2 síl·labes (T, TA), ambdós locutors presenten la realització 

H; quan el GAE consta de 3 síl·labes (TAA), el locutor JT presenta la realització H i el 
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locutor PC presenta la realització LH; quan consta de 4 síl·labes (TAAA), la realització 

tonal que presenta el locutor JT més freqüentment és LH, mentre que en el cas del 

locutor PC la realització més freqüent és HL; quan consta de 5 síl·labes (TAAAA), la 

realització més freqüent és HD per al locutor JT i HL per al locutor PC; quan consta de 

6 síl·labes (TAAAAA), el locutor JT presenta la realització HDL i el locutor PC, les 

realitzacions HL i HDL; finalment, quan la combinació accentual consta de 7 síl·labes 

(TAAAAAA), el locutor JT presenta les realitzacions HD i HDL i el locutor PC la 

realització HDL. 

 

Combinacions accentuals 

 
T TA TAA TAAA 

TAA 

AA 

TAA 

AAA 

TAAA 

AAA 

Realització 

més 

freqüent 

Locutor 

JT 
H H H LH HD HDL 

HD, 

HDL 
H 

Realitzacions 

tonals Locutor 

PC 
H H HL HL HL 

HL, 

HDL 
HDL H 

 

Taula 169. Realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals del GAE en 

posició interior de GE. 

 

b) realització tonal sense pic d’F0 

 

En el cas de les realitzacions tonals sense pic d’F0 corresponents a les combinacions 

accentuals del GAE en posició interior de GE (taula 170), les realitzacions més 

freqüents varien en funció del locutor. Mentre que el locutor JT presenta com a 

realització més freqüent D, el locutor PC presenta la realització L. Així mateix, en 

funció del nombre de síl·labes de la combinació accentual aquestes realitzacions es 

manifesten de maneres diferents. 

 

Quan el GAE consta d’1 síl·laba (T), els dos locutors presenten una absència de 

realització tonal; quan el GAE consta de 2 síl·labes (TA) el locutor JT presenta la 

realització tonal D i el locutor PC la realització tonal L; quan el GAE consta de 3 i 4 

síl·labes (TAA, TAAA), el locutor JT presenta la realització D i el locutor PC la 

realització DL; quan consta de 5 síl·labes (TAAAA), la realització tonal que presenta el 

locutor JT més freqüentment és LH, mentre que en el cas del locutor PC la realització 

més freqüent és HL; quan consta de 5 síl·labes (TAAAA), les realitzacions més 
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freqüent del locutor JT són DL i DD, mentre que les del locutor PC són DL i DDL; quan 

consta de 6 síl·labes (TAAAAA), el locutor JT presenta les realitzacions DL, DDDL i 

LUS i la realització del locutor PC és LS; finalment, només s’han observat 

combinacions accentuals de 7 síl·labes (TAAAAAA) en el cas del locutor JT (DDD), 

però no en el cas del locutor PC. 

 

Combinacions accentuals 

 
T TA TAA TAAA 

TAA 

AA 

TAA 

AAA 

TAAA 

AAA 

Realització 

més 

freqüent 

Locutor 

JT 

sense 

realització 

tonal 

D D D 
DL, 

DD 

DL, 

DDDL, 

LUS 

DDD D 

Realitzacions 

tonals 
Locutor 

PC 

sense 

realització 

tonal 

L DL DL 
DL, 

DDL 
LS  L 

 

Taula 170. Realitzacions tonals sense pic d’F0 corresponents a les combinacions accentuals del GAE en 

posició interior de GE. 

 

4.2.5.3. Posició inicial-final de GE 

 

En posició inicial final de GE les realitzacions tonals que s’han determinat (apartat 

4.2.3) són les següents: 

 

a) realització tonal per a les combinacions accentuals pretòniques 

b) realització tonal amb pic d’F0 i final descendent per a les combinacions 

accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica 

c) realització tonal amb pic d’F0 i final descendent per a les combinacions 

accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual pretònica 

d) realització tonal amb pic d’F0 i final ascendent per a les combinacions 

accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica 

e) realització tonal amb pic d’F0 i final ascendent per a les combinacions 

accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual pretònica 
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a) realització tonal per a les combinacions accentuals pretòniques 

 

La realització més freqüent corresponent a les combinacions accentuals pretòniques 

dels GAE en posició inicial-final de GE és L en el cas del locutor JT i L i ML en el cas del 

locutor PC (taula 171). A l’igual que en els casos anteriors, aquesta realització es 

manifesta de manera diferent en funció del nombre de síl·labes de la combinació 

accentual. 

 

Quan la combinació accentual consta d’1 síl·laba (A), la realització més freqüent és L 

per a tots dos locutors; quan consta de 2 síl·labes (AA), la realització tonal presentada 

per a ambdós locutors és ML; quan consta de 3 síl·labes (AAA), el locutor JT presenta 

la realització tonal ML i el locutor PC la realització MDL; finalment, quan la combinació 

accentual consta de 4 síl·labes (AAAA), les realitzacions presentades pel locutor JT són 

ML, MD, MU i MDL, mentre que en el cas del locutor PC són ML, MS, MDDL i MSDL. 

 

Combinacions accentuals 

 
A AA AAA AAAA 

Realització 

més 

freqüent 

Locutor 

JT 
L ML ML 

ML, 

MD, 

MU, 

MDL 

L 

Realitzacions 

tonals 

Locutor 

PC 
L ML MDL 

ML, MS, 

MDDL, 

MSDL 

L, ML 

 

Taula 171. Realitzacions tonals corresponents a les combinacions accentuals pretòniques del GAE en posició 

incial-final de GE. 

 

b) realització tonal amb pic d’F0 i final descendent per a les combinacions accentuals 

tòniques precedides per una combinació accentual pretònica 

 

En el cas de les realitzacions tonals amb 1 pic i final descendent corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques precedides per una combinació sil·làbica pretònica 
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del GAE en posició inicial-final de GE, la realització tonal més freqüent és HL per a tots 

dos locutors (taula 172). 

 

Quant a les diferents realitzacions segons el nombre de síl·labes de la combinació 

accentual, quan aquesta consta d’1 síl·laba (T) ambdós locutors presenten la 

realització HL; quan la combinació consta de 2 síl·labes (TA), el locutor JT presenta la 

realització HL, mentre que el locutor PC presenta les realitzacions HL, LHL, UHL i 

HLS; finalment, mentre que en el cas del locutor JT la realització tonal quan la 

combinació accentual consta de 3 síl·labes (TAA) és SHL, en el cas del locutor PC no 

s’ha trobat cap realització en què la combinació accentual consti de 3 síl·labes. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 

Realització 

més freqüent 

Locutor 

JT 
HL HL SHL HL 

Realitzacions 

tonals Locutor 

PC 
HL 

HL, LHL, 

UHL, HLS 
 HL 

 

Taula 172. Realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica del GAE en posició incial de GE. 

 

c) realització tonal amb pic d’F0 i final descendent per a les combinacions accentuals 

tòniques no precedides per una combinació accentual pretònica 

 

En el cas de les realitzacions tonals amb 1 pic i final descendent corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual 

pretònica del GAE en posició inicial-final de GE, les realitzacions tonals més freqüents 

són MLHL i MHL en el cas del locutor JT i LUHL en el cas del locutor PC (taula 173). 

 

Segons el nombre de síl·labes de la combinació accentual, quan aquesta consta d’1 

síl·laba (T) el locutor JT presenta la realització MLHL, mentre que el locutor PC 

presenta les realitzacions MHL i LHL; quan la combinació consta de 2 síl·labes (TA), el 

locutor JT presenta la realització HL i el locutor PC la realització LUHL; finalment, no 

s’ha trobat cap realització en què la combinació accentual consti de 3 síl·labes per a 

cap dels dos locutors. 
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Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 

Realització 

més freqüent 

Locutor 

JT 
MLHL HL  MLHL, MHL 

Realitzacions 

tonals Locutor 

PC 
MHL, LHL LUHL  LUHL 

 

Taula 173. Realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 i final descendent corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual pretònica del GAE en posició incial de GE. 

 

d) realització tonal amb pic d’F0 i final ascendent per a les combinacions accentuals 

tòniques precedides per una combinació accentual pretònica 

 

En el cas de les realitzacions tonals amb 1 pic i final ascendent corresponents a les 

combinacions accentuals tòniques precedides per una combinació sil·làbica pretònica 

del GAE en posició inicial-final de GE, la realització tonal més freqüent és H per a tots 

dos locutors (taula 174). 

 

Quan la combinació accentual consta d’1 síl·laba (T) ambdós locutors presenten la 

realització H; quan la combinació consta de 2 síl·labes (TA), el locutor JT presenta la 

realització LH i el locutor PC presenta la realització UH; finalment, mentre que en el 

cas del locutor PC les realitzacions tonals en les combinacions accentuals de 3 síl·labes 

(TAA) són H, UH i SLH, en el cas del locutor PC no s’ha trobat cap realització en què 

la combinació accentual consti de 3 síl·labes. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 

Realització 

més freqüent 

Locutor 

JT 
H LH  H 

Realitzacions 

tonals Locutor 

PC 
H UH 

H, UH, 

SLH 
H 

 

Taula 174. Realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica del GAE en posició incial de GE. 
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e) realització tonal amb pic d’F0 i final ascendent per a les combinacions accentuals 

tòniques no precedides per una combinació accentual pretònica 

 

Per últim, en el cas de les realitzacions tonals amb 1 pic i final ascendent 

corresponents a les combinacions accentuals tòniques no precedides per una 

combinació sil·làbica pretònica del GAE en posició inicial-final de GE, la realització tonal 

més freqüent és MLH en el cas del locutor JT i LH en el cas del locutor PC (taula 175). 

 

Quan la combinació accentual consta d’1 síl·laba (T) el locutor JT presenta la 

realització MLH, mentre que el locutor PC presenta la realització LH; quan la 

combinació consta de 2 síl·labes (TA), no s’ha trobat cap realització corresponent al 

locutor JT, però sí en el cas del locutor PC, que presenta la realització LH; finalment, 

no s’ha trobat cap realització en què la combinació accentual consti de 3 síl·labes. 

 

Combinacions accentuals 
 

T TA TAA 

Realització 

més freqüent 

Locutor 

JT 
MLH   MLH 

Realitzacions 

tonals Locutor 

PC 
LH LH  LH 

 

Taula 175. Realitzacions tonals amb 1 pic d’F0 i final ascendent corresponents a les combinacions 

accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual pretònica del GAE en posició incial de GE. 

 



 

 

 

 



 

 

CAPÍTOL 5 
 

 



 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONS 

 

Els principals objectius que ens plantejàvem a l’inici d’aquest treball són, per una 

banda, la descripció del comportament del pic d’F0 en relació al grup accentual 

(apartat 4.1) i, per una altra, la definició de les realitzacions tonals més freqüents 

corresponents al GAE de les oracions enunciatives del català (apartat 4.2). 

 

Per assolir aquests objectius s’ha seleccionat, en primer lloc, un model d’anàlisi 

prosòdica, el model d’Aix-en-Provence (apartat 1). Es tracta d’un model de base 

fonètica però que permet arribar també a un nivell de descripció fonològica i que, 

alhora, té l’avantatge de facilitar l’anàlisi del corpus mitjançant eines d’extracció, 

estilització i anotació automàtiques de la corba d’F0. 

 

En segon lloc, s’ha establert que el grup accentual amb el nucli a l’esquerra (GAE) pot 

constituir una unitat prosòdica de nivell local adequada per a la descripció del català 

(apartat 2). Així semblen indicar-ho estudis anteriors al nostre i també la comparació 

amb les tendències observades en altres llengües. Els resultats de les anàlisis 

efectuades al llarg d’aquest treball mostren que les realitzacions tonals dels grups 

accentuals són coherents amb l’existència d’un nucli a l’esquerra en el grup accentual 

del català. 

 

L’estudi s’ha dut a terme a partir d’una selecció de materials extrets del corpus 

prosòdic del CREL, enregistrat per dos locutors. L’anàlisi acústica mitjançant les eines 
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associades al model d’Aix ha proporcionat un total de 3.506 GAE amb els punts 

d’inflexió de la corba melòdica estilitzada anotats amb el sistema INTSINT (apartat 3). 

Aquesta anotació, que reflecteix els moviments tonals, ha estat la base de l’anàlisi de 

les dades. 

 

Pel que fa a la descripció del comportament del pic d’F0 a l’interior del grup accentual 

(apartat 4.1.1), els resultats obtinguts mostren que el nombre de pics d’F0 en el GAE 

va de 0 a 2 i que la realització més freqüent és la d’1 pic d’F0, tot i que també són 

freqüents els casos en què no se’n realitza cap. S’ha observat també que, tal com 

s’esquematitza a la figura 74, entre les variables que incideixen sobre el nombre de 

pics d’F0 del GAE cal considerar:  

 

 la posició del GAE en el GE,  

 el nombre de síl·labes del GAE i  

 la presència o absència de pic d’F0 en els GAE adjacents.  

 

 

 

 

 

Figura 74. Factors que incideixen sobre el nombre de pics d’F0 en el GAE. 

 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ 

 

301

Referent a la posició del pic d’F0 en el GAE (apartat 4.1.2), s’ha establert que, a l’igual 

que en altres llengües amb el grup accentual amb nucli a l’esquerra com l’anglès, el pic 

se situa generalment a l’inici del GAE, però existeixen alguns casos en què aquest es 

desplaça cap a una posició pretònica o posttònica depenent, essencialment, com es 

mostra a la figura 75, de dues variables:  

 

 la posició del GAE en el GE i 

 el nombre de síl·labes del GAE  

 

 

 

 

 

Figura 75. Factors que incideixen sobre la posició del pic d’F0 en el GAE. 
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L’inici de la pujada del pic d’F0 (apartat 4.1.3) es situa, en general, al final del GAE 

precedent, fenomen que també succeeix en llengües com l’anglès amb el grup 

accentual amb nucli a l’esquerra. De totes maneres, s’han observat algunes 

realitzacions en què l’inici de la pujada coincideix amb la síl·laba tònica, o fins i tot amb 

una síl·laba posttònica, depenent, com es recull a la figura 76, de les variables 

següents: 

 

 la posició del GAE en el GE, 

 el nombre de síl·labes del GAE, 

 la presència o absència de pic d’F0 en els GAE adjacents i 

 la posició del pic d’F0 respecte la síl·laba tònica. 

 

 

 

 

 

Figura 76. Factors que incideixen sobre la posició de l’inici de la pujada del pic d’F0 en el GAE. 

 

La determinació de les realitzacions tonals més freqüents del GAE de les oracions 

enunciatives del català, segon objectiu plantejat (apartat 4.2), s’ha realitzat a partir 

dels resultats obtinguts a la primera part del treball. 
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Així, per als GAE en posició inicial de GE s’han extret 5 tipus de realitzacions tonals 

freqüents: 

 

 realització tonal per a les combinacions accentuals pretòniques 

 realització tonal amb pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques 

precedides per una combinació accentual pretònica 

 realització tonal amb pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques no 

precedides per una combinació accentual pretònica 

 realització tonal sense pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques 

precedides per una combinació accentual pretònica 

 realització tonal sense pic d’F0 per a les combinacions accentuals tòniques no 

precedides per una combinació accentual pretònica 

 

S’han proposat 3 tipus de realitzacions tonals freqüents per als GAE en posició final de 

GE: 

 

 realització tonal amb pic d’F0 i final descendent 

 realització tonal amb pic d’F0 i final ascendent 

 realització tonal sense pic d’F0 

 

Per als GAE en posició interior de GE s’han trobat 2 tipus de realitzacions tonals 

freqüents: 

 

 realització tonal amb pic d’F0 

 realització tonal sense pic d’F0 

 

I, finalment, s’han considerat 5 tipus de realitzacions tonals freqüents per als GAE en 

la posició inicial-final de GE: 

 

 realització tonal per a les combinacions accentuals pretòniques 

 realització tonal amb pic d’F0 i final descendent per a les combinacions 

accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica 

 realització tonal amb pic d’F0 i final descendent per a les combinacions 

accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual pretònica 
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 realització tonal amb pic d’F0 i final ascendent per a les combinacions 

accentuals tòniques precedides per una combinació accentual pretònica 

 realització tonal amb pic d’F0 i final ascendent per a les combinacions 

accentuals tòniques no precedides per una combinació accentual pretònica 

 

Així doncs, s’han determinat un total de 15 tipus de realitzacions tonals freqüents, 

cadascun dels quals presenta la seva pròpia realització concreta segons el locutor i 

segons el nombre de síl·labes del GAE. 

 

Tenint en compte la possibilitat d’integrar els resultats obtinguts en el mòdul prosòdic 

d’un conversor de text a parla s’ha realitzat un estudi de l’associació entre la realització 

tonal i l’estructura accentual del GAE (apartat 4.2.5). Els resultats es recullen en forma 

de taules que mostren, per a cada locutor, les realitzacions tonals que més 

freqüentment corresponen a una determinada estructura accentual concreta o a un 

tipus determinat d’estructura accentual. 

 

Una implementació real en un conversor requeriria l’extracció dels valors freqüencials 

corresponents a cadascun dels tons i la generació de les regles de combinació de les 

realitzacions tonals, qüestions que resten pendents per a estudis posteriors. 

 

Per últim, caldria realitzar, en una futura etapa del treball, una prova de percepció per 

comprovar que les realitzacions tonals proposades a partir dels resultats de l’anàlisi 

acústica del corpus seleccionat són adients per a les oracions enunciatives del català i 

ampliar aquest estudi analitzant les característiques tonals del GAE de les oracions de 

modalitat interrogativa i exclamativa. Seria necessari igualment considerar un nombre 

més elevat de locutors, per tal de distingir el que són tendències individuals del que es 

pot considerar com a habitual en la llengua. 
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ANNEX 1. CORPUS PROSÒDIC DEL CREL (LOCUTOR JT) 

 

Els grups d’entonació que s’han analitzat en aquest treball apareixen entre claudàtors i 

estan marcats en gris. 

 

 

 

 

 

Text 1 

 

A LA VORA DE... 

 

Capri 

 

Josep Maria Espinàs 

 

[Havia de ser Salvador Escamilla,] [activista de la solidaritat,] [qui recordés en públic] 

[la figura de l'actor Joan Capri] [impulsant l'edició en un disc compacte] [d'alguns dels 

monòlegs que van donar a Capri] [tanta fama.] 

 

[Fa molt de temps que no sabem res] [-parlo en plural,] [perquè no dec ser l'únic-] 

[de Joan Capri,] [l'home que,] [en uns anys grisos,] [va omplir els teatres de 



ANNEX 1. CORPUS PROSÒDIC DEL CREL (LOCUTOR JT) 

 

358

riallades.] [Capri va dibuixar un personatge] [acoloridament popular] [pels seus tics de 

llenguatge,] [l'entonació,] [la sàtira directa i tranquil·la dels fets] [i els costums de 

l'època.] [Capri,] [que sense haver de servir a l'escenari un fil argumental] [potser 

hauria estat un enorme pallasso,] [tenia en comú amb aquests artistes] [un do 

privilegiat:] [només de veure'l sortir,] [abans que digués res,] [la gent ja reia.] [Sortia 

a l'escenari caminant] [d'una manera que semblava estudiada,] [però el fet és que 

tenia els peus plans.] 

 

[Em sembla que fa molts anys] [ja vaig explicar com el vaig descobrir.] [Algú em va 

convidar a la preestrena de Camarada Cupido,] [si no m'equivoco.] [En un moment 

determinat,] [un actor es menjava una taronja a escena] [i deia algunes frases] -que 

potser feia de poeta mig trastocat?- [Era una escena breu.] [Al cap d'uns dies,] [em 

van dir:] "Que has vist el paperàs que hi fa, en Capri?" [Vaig tornar a veure la 

comèdia] [i em vaig quedar admirat:] [Capri] [havia allargat l'escena de la taronja,] 

[es passava no sé quants minuts pelant-la,] [deia tot de coses] [que no tenien res a 

veure] [amb el text original.] [L'èxit] [era enorme.] [En Capri] [havia trobat el seu 

gènere.] 

  

[Anys després,] [es va organitzar una vetllada] [on jo cantava unes cançons,] [en Cesc 

sortia a dibuixar a l'escenari] [i en Capri] [havia de recitar alguna cosa.] [Quan li va 

tocar sortir,] [no volia.] "Tinc molt mal de panxa, porteu-me una til·la"; [tenia un 

d'aquells atacs de fragilitat psíquica] [que el feien patir molt.] [No podríem convèncer-

lo,] [passaven els minuts,] [i sé que el vaig empènyer físicament cap a l'escenari,] 

[feia cara d'estar a punt de morir,] [però] [així que,] [caminant penosament] [sortí a 

l'escenari,] [tot el públic es va posar a riure] [i ell] [va fer magistralment de Capri.] 

 

[Fa temps que no en sé res,] [viu retirat de tot.] [Li envio una abraçada des d'aquí.] [I 

felicito Escamilla] [per la iniciativa.] [Aquells monòlegs no són,] [tan sols,] [el 

testimoni d'un narrador d'històries que va crear un estil,] [sinó un document notarial 

d'un temps i d'una societat.] [Escoltant-los,] [molts hi retrobaran el somriure,] [o la 

rialla,] [i molts,] [també,] [quan s'acabi cada història,] [sentiran en el silenci] [una 

remor de malenconia.] 
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Text 2 

 

A LA VORA DE... 

 

"Apa, ara no l'entenc!" 

 

Josep Maria Espinàs 

 

[Només he pogut veure un fragment del programa trenta minuts,] [de TV3,] [dedicat a 

la irritació] [que el català] [(nacionalitat] [i llengua)] [produeix] [entre un sector de 

valencians.] [I he encertat,] [precisament,] [l'actuació d'una dona] [que ha estat 

teatralment significativa,] [per això parlo d'actuació.] 

  

[Ha començat a contestar les preguntes que li feia el periodista de TV3] [i,] [de cop,] 

[s'ha adonat que encara que digués que el català i el valencià] [eren dues llengües 

diferents,] [no tenia cap dificultat] [per entendre què li preguntaven.] [Aleshores] [ha 

substituït la lògica de les respostes] [per la proclamació que no volia contestar res 

més.] Que si el periodista volia continuar, que li fes les preguntes en castellà. Ha dit, 

desafiant, el català no l'entenc!", i ha fet un moviment amb el cap que volia dir "apa!, 

ara faig aquest numeret i ja t'apanyaràs". 

 

[Això passava a la ciutat de València,] [i la dona formava part d'una manifestació de 

militància anticatalana.] [No pas de militància valencianista,] [com suggerien les 

pancartes,] [perquè un militant valencianista] [no renunciaria pas] [a continuar parlant 

valencià davant algú que l'entén.] Com s'ha arribat a perdre, a la ciutat de València, la 

consciència de la gloriosa capitalitat cultural -de la cultura pròpia!- que va exercir en 

altres segles en aquesta banda del Mediterrani? Amb quina persistència s'ha exercit 

sobre els valencians la castellanització provincialitzadora, de la qual n'és víctima la 

capital d'un regne! [A València ciutat,] [la influència colonitzadora de la premsa] [és 

molt greu.] [Si un català com jo ha pogut conviure] [amb una feliç naturalitat] [amb la 

gent de l'Alt Maestrat,] [de l'Alcalatén,] [del Comtet,] [diverses zones] [de l'interior 

valencià,] [potser és perquè poca gent deu llegir] Las Provincias [i la crispació] [no s'hi 

ha infiltrat.] Hi he tingut llargues converses amb valencians de tota mena, i ningú no 

m'ha dit mai "parli'm en castellà!" [Però la voluntat provincialitzadora] [també topa,] 

[a la ciutat de València,] [amb rèpliques notables.] [De València surt] [el setmanari El 
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Temps,] [per a tota l'àrea lingüística catalana.] [I ara ha nascut] [també a València,] 

[Caràcters,] [que també] [és excepcional] [com a revista de llibres.] [L'edita l'Institut 

Interuniversitari de Filologia Valenciana.] Ves per on, una revista de crítica literària 

d'excel·lent presentació i alt nivell ha nascut a València. [Els provincials estan] 

[irritadíssims,] [i si es resisteixen] [a dir que entenen el català] [és perquè no volen 

entendre's] [ells mateixos.] 

 

Text 3 

 

A LA VORA DE... 

 

Tecnoil·lògica 

 

Josep Maria Espinàs 

 

[Aquest any,] [l'entrada a la Fira del Llibre de Frankfurt,] [el dia de la inauguració,] 

[ha estat un desastre.] [Milers de professionals havien de passar per unes portes 

estretes,] [a la mateixa hora,] [i l'amuntegament de gent] [era impressionant.] [A les 

nou del matí s'havien d'obrir els estands] [i molts dels responsables encara eren a la 

pila humana.] [Les portes que s'obrien els anys anteriors] [estaven tancades.] [Quan 

finalment he aconseguit entrar] [pel pas estret] [he entès el problema:] [s'havien 

instal·lat dos controladors magnètics] [de les targetes] [de tots i cada un dels 

participants a la fira.] [Fins a aquest any,] [la gent exhibia la seva acreditació i 

passava.] [El control informàtic] [no era una mesura de seguretat,] [però alguna 

justificació] [teòrica devia tenir.] O, simplement: Qui es resisteix, avui, a adoptar una 

nova màquina, encara que vagi en contra d'allò que es considera la modernitat, és a 

dir, la simplificació i la rapidesa? 

 

[En canvi,] [a dins la fira,] [s'han de fer llargues cues a les paradetes] [per demanar 

un cafè] [o un frankfurt,] [i els pocs dependents] [han de fer manualment] [una colla 

d'operacions] [-preguntar a cada u què vol,] [treure les salsitxes del dipòsit on 

s'escalfen,] [agafar un plat,] [posar-hi les salsitxes,] [recollir un panet,] [posar-lo 

també al plat,] [agafar un vas,] [anar fins a la cafetera,] [omplir el vas,] [dur-ho tot al 

client,] [cobrar,] [tornar el canvi,] [donar al client una fitxa blava] [per cada peça de 

vaixella que s'enduu] [i,] [quan el client torna el plat] [i el vas,] [interrompre el servei 
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a un altre client] [per retornar] [un marc] [contra el retorn] [de cada vas] [i cada 

plat.] [En l'era de les màquines,] [aquí] [no hi ha cap aparell automàtic per fer-se un 

cafè] [ni cap expenedor igualment automàtic i ràpid] [de begudes,] [sandvitxos,] 

[galetes,] [fruita] [etcètera.] [No tinc cap dubte] [que hi ha interessos econòmics,] 

[tant en la implantació de màquines] [com en el refús de les màquines,] [i aquests 

interessos comercials] [-llicències, exclusives, etcètera-] [no tenen res a veure] [amb 

un aprofitament racional] [del repertori tecnològic.] 

 

[Aquesta modesta experiència personal] [coincideix amb l'anunci que ha fet 

Blomberg,] [expert nord-americà en comunicació:] [d'aquí a un any i mig,] [el fax 

haurà desaparegut.] [Diu que ja és una tecnologia antiquada.] [Al palau de la fira on jo 

era] [hi havia centenars de persones amb telèfons portàtils] [i ni un expenedor 

automàtic de cafès.] Pot ser que l'any vinent passi el contrari? [No entenc res,] [pobre 

de mi,] [només que les conductes tecnològiques] [són tan impredictibles com les 

humanes.] 

 

Text 4 

 

Josep Maria Espinàs 

 

A LA VORA DE... 

 

La irritació davant l'èxit 

"Estic fart de la titanicmania, creada pels mitjans de comunicació mitjançant 

nombrosos reportatges dedicats al tema...", es pot llegir en una carta al director 

publicada per La Vanguardia. El seu autor confessa que no ha vist la pel·lícula "i més 

encara, no penso fer-ho!". La carta traspua la irritació que pot arribar a provocar un 

èxit notable, especialment quan es produeix fora de l'àmbit dels propis gustos. 

Aleshores l'èxit apareix com una aberració cultural i social perniciosa. S'acaba 

culpabilitzant l'èxit en comptes d'intentar entendre les seves raons i els seus aspectes 

positius. 

 

Ho hem vist també aquest Sant Jordi: [les vendes molt altes] [que han aconseguit 

alguns autors populars] [han disgustat i han posat de mal humor] [alguns opinadors.] 

És significatiu: aquests disgustats comentaristes no gosen dir que aquests llibres d'èxit 
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majoritari siguin indignes de ser llegits. Sembla que l'únic defecte que tenen aquests 

llibres és que els seus autors -Toni Soler, Joan Barril, Maria de la Pau Janer, Albert 

Om...- surten habitualment a la televisió. Que potser això els invalida com a 

escriptors? Que no ho eren abans de ser televisius? Que no és evident el seu bon ofici 

en aquests llibres? Per què s'ha silenciat, això? 

 

Que no és natural que molta gent s'interessi per allò que és conegut? Que no passa en 

tots els àmbits? I, a més, aquests "més venuts" s'ha demostrat que són compatibles 

amb d'altres "molt venuts": aquest Sant Jordi, precisament, a molts llibreters els ha 

sorprès l'èxit notable d'alguns títols i autors menys publicitats. Més d'una vegada, jo 

ho he vist, el mateix ciutadà comprava el llibre d'un televisiu i el llibre d'un prestigiós: 

Que no és natural que en la compra d'un llibre ens influeixi qui és l'autor, quin títol té i 

de quin tema tracta? Per què allò que és natural ha de provocar irritació? Que potser 

algú pretén que els llibres més venuts per Sant Jordi siguin d'autors i temes poc 

atractius per a la majoria de la gent? I una pregunta: Si aquests best sellers d'ara són 

interessants -que ho són- i estan ben escrits -que ho estan-, contra quin manament 

pequen els qui els han comprat? Que ens escandalitza la llibertat de lectura? En un dia 

popular com és Sant Jordi, en una festa de compra massiva de llibres, la notícia 

pública és aquesta: uns llibres en català s'enfilen els graons més alts de l'escala 

absoluta de vendes. S'admeten irritacions particulars. 

 

Text 5 

 

La Catalunya del Senyor Espada. 

 

Trobo ben significatiu que, en la polèmica originada per la concessió d'un dels premis 

Ciutat de Barcelona al llibre Contra Catalunya, del periodista Arcadi Espada, 

pràcticament només compti si les raons del jurat per concedir el guardó són de tipus 

literari o més aviat ideològic. Que no n'hi ha prou amb el títol de l'obra per adonar-se 

que la qüestió és ben clara? Que potser és normal que un jurat nomenat per 

l'Ajuntament de Barcelona, la capital de Catalunya, premiï una obra que, irònicament o 

no, té un títol tan taxatiu i uns continguts que, de fet, s'adiuen força amb l'enunciat? 

On cal que arribin les marees oceàniques de l'autoodi d'alguns? potser la qüestió va 

més enllà de l'autoodi, perquè, òbviament, la Catalunya del senyor Espada i del jurat 

que l'exalça no és el país de molts catalans. 
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No cal dir que la llibertat intel·lectual que correspon a la vida democràtica atorga a 

Arcadi Espada el dret d'escriure i de publicar llibres com aquest d'ara i de posar-los el 

títol que vulgui. Ara: Hem de premiar-lo necessàriament des d'una institució que 

sufraguem amb els nostres impostos i que és clau en la vida política del país? Com 

gosa la part més àmplia de la majoria de govern de l'Ajuntament de Barcelona 

guardonar una obra com aquesta, tenint en compte que tots els partits presents al 

consistori -fins i tot el PP, quan li convé- es declaren, pel cap baix, catalanistes? No 

estem perdent els papers i ens estem tornant -alguns sectors, si més no- un país 

mesell i sense gaire sentit del ridícul? Tot plegat resulta per fer-s'ho mirar. 

 

Joan Alcaraz 

 

Club Arnau de Vilanova 

 

Barcelona 

 

Text 6 

 

Parlem de la Constitució? 

 

Que molts ciutadans desconeguem o ignorem les lleis constitucionals no és d'estranyar 

perquè la gran majoria no som lletraferits, i el soroll que es fa en els mitjans de 

comunicació és solament amb algunes coses puntuals que a certs polítics els convé, i 

se'ls nota que solament informen de la part que els interessa. 

 

L'article tres del títol preliminar de la Constitució diu així: 

 

u.- El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. [Tots els espanyols tenen el 

deure de conèixer-la] [i el dret d'usar-la.] 

 

dos.- Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats 

autònomes d'acord amb els seus Estatuts. 

 

tres.- [La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya] [és un patrimoni 

cultural] [que serà objecte d'especial respecte i protecció.] 
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Queda demostrat que el punt dos de l'article tres de la Constitució afirma que la 

llengua catalana també és espanyola i oficial a la nostra comunitat. El punt tres 

d'aquest mateix article ens en reitera el respecte i la protecció. 

 

És vergonyós que persones lletrades com són mestres, metges, professors 

d'universitats, advocats, jutges, fiscals, assalariats de cert nivell cultural, industrials, 

etcètera, vagin en contra de la seva pròpia llengua catalana, com es pot comprovar 

amb els atacs constants que en fan. 

 

[Es parla de bilingüisme.] Si jo no fos català, no entendria què vol dir Gobierno Civil, 

Diputación, Casa Cuartel de... etcètera, etcètera. En canvi, uns quants catalans, 

juntament amb altres castellanoparlants, volen fer-nos creure que no ens entenen. 

Que no tenen res més per fer? Amb tots els castellans amb qui jo parlo, ens entenem 

perfectament. Que es vol fer apologia d'agressivitat i d'atenció violenta? Que potser es 

pretén aconseguir més vots?, o posar malestar allà on podria haver-hi comprensió, 

harmonia, pau i tranquil·litat entre tots. 

Si tota aquesta sèrie de gent diuen que són demòcrates, perdoneu-me, però jo sóc el 

primer ministre. 

 

Antoni Lloret i Bertran 

 

Barcelona 

 

Text 7 

 

Gràcies, Can Ruti! 

 

A voltes ens assabentem per diaris, televisió o ràdio d'algun cas de negligència mèdica. 

Llavors hom aprofita per fer-ne un gran rebombori. El personal del carrer ens 

encarreguem d'avaluar, qualificar i jutjar allò que aquells diuen que han fet aquells 

altres de forma subjectiva, sense que nosaltres tinguem les fonts d'informació 

confirmades, objectives, ni en sapiguem els detalls que han propiciat els determinats 

esdeveniments. Crec que la societat ens estem convertint en éssers fatalistes i ens 

agrada esbombar els fets negatius. 
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Doncs aquí ve la grossa! Gràcies, Can Ruti! [M'agrada reconèixer a cadascú] [el que és 

seu.] Gràcies i mil gràcies, especialment a tot el personal de Maternitat. A principi 

d'abril del noranta-set vaig tenir el meu primer fill i em van assistir a Can Ruti. Al final 

de l'embaràs va sorgir algun problema que feia preveure que en el part podia haver-hi 

algun risc. Vaig estar atesa en tot moment, el part va durar dotze hores, que aviat 

queda dit. [El nadó] [va haver d'ésser ajudat a sortir] [amb fòrceps.] Però, per si no 

l'havíem ballat tots prou, es va trencar la placenta... 

És clar que vaig patir! Però ells també. Em vaig sentir totalment reconfortada, vaig 

sentir-me ajudada, vaig sentir que tots ells lluitaven i que estimaven la seva feina. 

Encoratja veure com lluiten i pateixen, com t'animen a apreciar més el que tens. Tant 

el meu marit com jo els estem molt agraïts! 

 

Els pares de Guillem 

 

Barcelona 

 

Text 8 

 

Atracament perfecte 

 

El fet d'escriure aquesta carta i d'altres que pugui enviar arreu de Barcelona suposa 

almenys per a mi, un robatori legal i per tant, permès. I, si no, què es pot pensar 

davant d'un augment del seixanta-sis per cent a les tarifes de correus per a la mateixa 

ciutat? On s'ha vist això! [Diuen que és per unificar preus.] Potser una manera més 

raonable i lògica fóra una pujada moderada i una rebaixa petita dels preus per a 

províncies... i ja tenen la unificació feta! L'últim dia de l'any no va haver-hi repartiment 

de cartes. Per què? Pel seu conveni? Per la seva conveniència? I si no, fan una vaga 

pels seus interessos i la correspondència arriba tard.. Podem els usuaris fer també una 

vaga oposant-nos a pagar aquest preu abusiu? 

 

Tocant de peus a terra, seria maco però no efectiu perquè ens exposem que no arribin 

o que les entreguin com ara, com si vinguessin dels antípodes o d'una guerra, ja que 

jo he rebut cartes mullades, estripades, rebregades, brutes i trepitjades. A partir d'ara, 

millorarà el servei i, sobretot, l'aspecte de les oficines postals? Perquè és que n'hi ha 
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cada una que fa pena! Està aturada en el temps i sembla més una oficina sinistra que 

una altra cosa. 

 

Xavier Bonil i Martí 

 

Barcelona 

 

Text 9 

 

Agrupacions de particulars 

 

Últimament, arran de les necessitats de trobar pisos de lloguer, i sobretot per a 

estudiants de comarques llunyanes, han començat a augmentar les anomenades 

agrupacions de particulars (ADP) que faciliten el contacte entre propietari i llogater. 

[Però moltes d'aquestes associacions] [acaben captant l'atenció dels interessats] [amb 

promeses] [que mai] [arriben a complir-se.] 

 

És a dir, [després d'haver pagat les despeses d'un contracte amb l'agrupació,] [que 

acostuma a ser] [d'unes vint mil pessetes,] [moltes de les adreces que proporcionen] 

[són inventades,] [ja que fan la recerca de la informació] [de totes les fonts 

disponibles,] [encara que això suposi] [la manipulació d'adreces de particulars] [que 

no han demanat el servei.] En altres casos, es demana una certa quantitat de diners 

de sotamà, per part del mateix propietari, que els reclama per a l'Administració. Com 

si no es pagués prou per la pòlissa de subscripció! 

 

El més important, però, està en la lletra petita del contracte, en què s'informa que el 

subscriptor perdrà la pòlissa si deixa de sol·licitar informació durant trenta dies 

consecutius. Però com que la transferència d'informació s'ha de fer per telèfon i 

gairebé sempre estan comunicant o bé desvien les trucades cap a altres centraletes 

que sempre comuniquen, és molt probable que els trenta dies passin sense dret a cap 

indemnització. 
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És per això que m'agradaria que, a través d'aquesta carta, els lectors s'adonessin que 

cal anar amb compte en el moment de llogar un pis i, especialment, no dubtar a 

demanar informació. 

 

Joana Angrill Farreny 

 

Lleida 

 

Text 10 

 

Perdó? 

 

És molt xocant que s'exigeixi una mea culpa a l'Església quan encara no s'han exculpat 

els que, després de cremar les esglésies, perseguiren els capellans com conills a la 

muntanya i mataren a mansalva només pel fet d'anar a missa. 

 

Que no hauríem de demanar perdó tots cada dia i per moltes coses? 

Maria Teresa Lladó 

 

Barcelona 

 

Text 11 

 

Fe d'errades: 

 

En l'entrevista a Eduard Sanz, gerent de Gestora de Runes de la Construcció, que es 

va publicar diumenge passat a la pàgina quaranta, es deia per error que el constructor 

que porti la runa a un dipòsit de les gestores haurà de dipositar la fiança per la 

llicència d'obres, quan havia de dir que no haurà de dipositar la fiança. 
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Text 12 

 

BÚSTIA 

 

Per què es va perdre la guerra? 

 

L'any trenta-nou després de la retirada i estada a França en un hospital, vaig anar a 

parar a Pamplona. Si anàvem a un lloc elegant ens deien "rojos separatistas" i si 

anàvem a la taverna, "catalanes, por culpa vuestra hemos perdido la guerra". 

 

Per què es va perdre la guerra? [Aquesta pregunta] [és ignorada.] [L'ajuda alemanya] 

[no va ser suficient.] La República tenia quasi tot el territori, els llocs de producció, els 

diners i la simpatia del món per aturar la bretolada de l'alçament. 

 

Que hi han pensat els arquitectes Bohigas i Martorell i companyia? Que hi van tenir a 

veure res els assassinats i les cremes que al·leguen els dos arquitectes? Dels anys de 

terror, qui ha demanat perdó? 

 

Un de la Lleva del Biberó 

 

La Selva del Camp 

 

Text 13 

 

En la mort del Doctor Joan Pelegrí 

Vaig conèixer el Doctor Joan Pelegrí i Partegàs un onze de Setembre, formant part d'un 

grup d'incondicionals addictes a les seves iniciatives patriòtiques, al Fossar de les 

Moreres, commemorant els màrtirs del mil set-cents catorze. 
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Del Doctor Joan Pelegrí, en recordo la seva generositat, integritat i espiritualitat; molt 

podríem parlar del seu procedir patriòtic i social, i a la vegada humanístic. 

 

Recordem els nostres patriotes! Que reposi en pau. 

 

Antoni Morera i Mata 

 

Viladecans (Baix Llobregat) 

 

Text 14 

 

Dret a l'escola pública? 

 

Al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet hi ha moltes famílies que no poden portar els 

seus fills i filles a l'escola pública que han elegit de la zona que els pertoca. No es 

respecta el que diu el punt quatre punt tres de la resolució del DOGC del quatre de 

febrer de mil nou-cents noranta-vuit, que parla del "dret de lliure elecció de centre". 

 

En concret, des de fa tres cursos, a l'IES Santa Eulàlia hi ha preinscripcions que no són 

ateses perquè s'ha canviat el mapa escolar i hi ha una línia menys d'ESO. 

 

L'Institut Santa Eulàlia reclama reiteradament aquesta línia per poder acceptar totes 

les sol·licituds, però l'Administració no atén aquesta demanda, ja que els números que 

fa són globals i no tenen en compte la ubicació dels instituts de secundària ni la 

demanda que té cada centre en particular. 

 

Com a resultat, en els tres anys que porta implantada l'ESO al barri, cap alumne de 

l'escola privada ha pogut accedir a l'IES Santa Eulàlia, ni tampoc alguns alumnes de 

l'ensenyament públic, que han quedat així abocats a trobar una solució personal, 

sovint en l'ensenyament privat. 

 

IES Santa Eulàlia 

 

L'Hospitalet de Llobregat 
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Text 15 

 

Relacions diplomàtiques 

 

Amb una certa perplexitat barrejada de tedi, he llegit la presa de posició del 

representant diplomàtic mexicà a la capital de la nació sobre l'idioma del país. 

 

De vegades, davant determinades situacions, ens costa pensar com hauríem d'actuar. 

Una solució que sovint faig servir és imaginar-me com actuaria si fos ciutadà d'un 

Estat on no calgués preguntar-se com actuar. I així haurien de fer les nostres 

autoritats per defensar la nostra dignitat. La primera condició perquè et respectin com 

a un govern és comportar-se com un govern. 

 

Com hauria respost qualsevol govern, doncs, no ja francès o espanyol, sinó posem 

islandès, danès o txec, a un diplomàtic que es permetés aquest menyspreu cap al 

país? 

 

Albert Martín Ballesta 

 

Barcelona 

 

Text 16 

 

Crida a l'acció! 

 

Això no intenta ésser més que una crida a totes les dones perquè actuïn davant de fets 

com el que em va passar a mi, diumenge vuit de març de mil nou-cents noranta-vuit, 

al tren Delta de les vuit trenta del matí en direcció a Figueres. 

 

Com que no havia descansat gaire els dos dies anteriors, de seguida em vaig 

endormiscar, tapada amb la meva jaqueta. [A la següent estació] [(Clot-Aragó)] [va 

pujar un home] [que es va asseure al meu costat.] [Al cap d'una estona,] [vaig sentir 

alguna cosa] [que anava fregant la meva cuixa esquerra.] Jo, ingènua, vaig pensar 

que el del costat devia portar una carpeta que amb el moviment del tren m'anava 

donant cops. [No vaig donar-hi importància] [i vaig seguir dormint.] [Al cap de mitja 
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hora,] [vaig intentar canviar de posició] [i vaig notar] [alguna cosa entre les cames.] 

De seguida em vaig treure la jaqueta i vaig trobar-me amb la mà d'aquell desgraciat 

acariciant la part més íntima de qualsevol dona. [Vaig quedar-me tan parada] [que no 

vaig saber reaccionar:] ni vaig dir-li res, ni vaig denunciar-ho al revisor. 

 

Quin fàstic! Quina impotència! Quina angúnia! Quina vergonya! El pitjor, però, ve 

després: el trauma, la desconfiança que agafes, l'angoixa constant, la ràbia amb tu 

mateixa per no haver reaccionat. [En arribar a Figueres,] [vaig anar a denunciar-ho als 

Mossos.] Malgrat que segurament no el trobaran, almenys servirà perquè la gent 

sàpiga que passen aquestes coses. 

 

Faig una crida a totes les dones a actuar, a no callar-nos res, a abandonar la por, ser 

valentes i no deixar-nos trepitjar. Això és una crida a l'acció! 

 

Helena i vuit firmes més 

 

La Jonquera 

 

Text 17 

 

On són els vàters de Barcelona? 

 

N'hi havia, i bastant higiènics. Amb vint-i-cinc pessetes podies usar-los quan convenia. 

Ara han desaparegut de Barcelona sense deixar rastre ni substituts. 

 

Em pregunto: per què? Les persones grans, i no tan grans, que sortim tota una tarda o 

un matí a passejar, on hem d'anar? Era un bon servei. 

 

Aquesta mesura l'hem notat amb el canvi d'alcaldia; no sabem si estava fixada, però sí 

que sabem que és una mala mesura, tenint en compte també els turistes que vénen de 

fora, els quals trobaran a faltar un servei que no falla en altres països. Que se 

n'adonen? 

 

Montserrat Rius 

 

Barcelona 
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Text 18 

 

Agraïments a l'Hospital de Sant Pau. 

 

Després d'un llarg pelegrinatge per consultes mèdiques durant més d'un mes i, creient 

que patia una lumbàlgia, Vaig anar a parar finalment al servei d'urgències de l'Hospital 

de Sant Pau de Barcelona. 

 

Puc afirmar sense por d'equivocar-me que, gràcies a les atencions rebudes i a la 

intervenció quirúrgica urgent realitzada pel Doctor Llagostera i la resta de l'equip, avui 

sóc viu. 

 

Voldria doncs, a través d'aquestes ratlles, agrair als metges que m'han atès, i a les 

infermeres i infermers d'intensius i del pavelló de Santa Magdalena, els quals han 

impregnat d'un alt contingut humà la seva eficàcia, que ha estat un gran ajut per a la 

superació de la meva crítica situació. 

 

Gràcies a totes i a tots també, i en general, a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 

 

Carles Boné i Salvador 

 

Barcelona 

 

Text 19 

 

Barreres arquitectòniques no, si us plau! 

 

Que us heu dedicat mai a comptar el nombre d'escales que hi ha a la sortida del metro 

de la plaça d'Espanya? Nosaltres sí perquè el tercer d'ESO de l'IES Salzereda de Santa 

Coloma de Gramenet vam anar a visitar el Saló de l'Ensenyament amb un alumne 

minusvàlid. Els companys se'l van haver de carregar a coll, amb cadira i tot! I Déu n'hi 

do! 
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Per això demanem a qui correspongui que s'eliminin les barreres arquitectòniques i es 

faci més senzill per als minusvàlids, i els seus familiars i amics, moure's per aquesta 

ciutat que presumeix de moderna i ben equipada. 

 

Carme Meix i quaranta-cinc firmes més 

 

Santa Coloma de Gramenet 

 

Text 20 

 

La segona samarreta del Barça, catalana 

 

Ara que darrerament s'ha estat qüestionant el compromís amb Catalunya de l'actual 

junta directiva del Barça, vull proposar-los que, aprofitant que s'està canviant el 

disseny dels equips, facin que a partir d'ara la segona samarreta sigui tota ella una 

bandera catalana (seria prou diferent del mallot blaugrana), o com a mínim que 

aquesta hi fos ben present. 

 

Lluís Cintas 

 

Martorell 

 

Text 21 

 

Fe d'errades: A l'apartat de Bústia de l'edició d'ahir, la carta que figurava signada per 

"setanta treballadors de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat" hauria d'haver dit 

"cent setanta". 

 

NOTA: El suplement De De De no surt excepcionalment aquesta setmana. Divendres 

disset tornarà puntualment a la seva cita setmanal amb els lectors. 
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Text 22 

 

BÚSTIA 

 

Densitat 

 

En una entrevista recent amb motiu d'una nova edició del seu llibre Invitació a la 

saviesa, Raimon Panikkar manifestava que "Catalunya té una cohesió formada per la 

lluita, però li falta densitat cultural, col·leccions serioses". "No parlo d'erudició, però sí 

-insistia- de densitat. "I jo voldria informar que el mes de novembre proppassat va 

tenir lloc a la vila de Manlleu un esdeveniment una mica insòlit dins del nostre 

panorama cultural. Es van dedicar quatre sessions, cadascuna en un dia de quatre 

setmanes seguides, a evocar i fer conèixer la figura de Rainer Maria Rilke. No era la 

commemoració d'un aniversari; tenia alguna cosa de gratuït. Tampoc no es tractava de 

cap curs de universitari. [L'AVUI] [ho havia anunciat,] [però després] [no en vaig 

veure cap ressenya.] Hi havia, com sempre en aquests casos, una persona darrere, el 

poeta que viu a Manlleu Jacint Sala. Les sessions consistiren en conferències, lectures 

de poemes i altres textos, la representació de l'única obra teatral que es conserva de 

Rilke i una taula rodona. [Vaig ser present] [en una d'aquestes sessions.] El nombre 

d'assistents, de totes les edats, en especial joves, era notable. Penso que aquest 

esdeveniment, d'una senzillesa no fàcil, es correspon a aquella densitat que demanava 

Raimon Panikkar. [En aquesta línia,] [que s'hauria de poder continuar d'alguna 

manera,] [ens calen altres coses.] Així, la traducció de la poesia completa del mateix 

Rilke, ja que parlàvem d'ell, ara; o de Hölderlin. I les seves biografies en català. 

[Cadascú] [invoca les seves preferències.] Però en citaríem tants! Curiosament, 

disposem de dues diferents i molt bones traduccions de l'Hiperió o Hipèrion de 

Hölderlin. 

 

J. C. 

 

Barcelona 
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Text 23 

 

Un despistat 

 

La meva ignorància fa que demani a través d'aquest mitjà qui pot contestar-me 

aquestes preguntes referents a l'anomenada Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. 

 

Com es regeix aquesta indústria? 

 

L'amo és l'Estat? 

 

És una empresa privada? 

 

Quina és la seva plantilla? 

 

Que forma part del cens laboral algun baixempordanès? 

 

El seu enclavament és el més idoni? 

 

Que potser hi ha un consell assessor per presentar els processos de treball? 

 

Que pot obrir sucursals? 

 

Les primeres matèries utilitzades són de fabricació pròpia? 

 

La producció està en funció de l'oferta i la demanda? 

 

Les existències són suficients per cobrir qualsevol emergència? 

 

Durant la fabricació no surten productes defectuosos? A on van a parar? Existeix 

mercat de segones qualitats? 

 

A qui es presenten els comptes? 

 

On s'exposa la marxa de l'empresa? 
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La comptabilitat és revisada per censors jurats de comptes? 

 

Quin és el criteri que se segueix per encunyar monedes i gravar segells? 

 

Quedaré molt reconegut pel vostre interès a complaure'm. 

 

Josep Falgueras 

 

Palamós 

 

Text 24 

 

Explicacions 

 

Com a soci del Futbol Club Barcelona, que no va votar el senyor Núñez en les darreres 

antidemocràtiques de l'estiu passat, ni l'altre candidat, voldria un parell de 

puntualitzacions. La possibilitat d'exercir el vot de censura està plenament tipificat en 

els estatuts del nostre club, i que jo sàpiga no s'especifica que no es pugui portar a 

terme després d'unes eleccions, si per més inri després d'aquestes eleccions es 

produeixen fets, com és el cas d'aquests inicis de temporada, que, si més no, han 

deixat perplexos molts afeccionats. 

 

Demano per mitjà d'aquest diari que, en nom de la pretesa democràcia amb què tant 

s'omplen la boca alguns directius darrerament, deixin prosperar el vot de censura i 

donin d'una vegada per totes les degudes explicacions a tots els socis. 

 

Res de mitges tintes, sisplau. 

 

Jordi Audet 

 

Barcelona 
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Text 25 

 

La loteria 

 

Com cada any quan s'acosten les festes nadalenques ens comencen a matxucar amb la 

publicitat mitjançant la televisió, també amb d'altres mitjans, ensenyant-nos imatges 

de gent molt feliç, que gaudeix, que només té un tema de conversa i que espera amb 

delectació que arribi el moment del sorteig de la loteria. Per convertir-se en milionari 

només hi ha aquest camí, o robar com fa el Mario Conde i d'altres, però això és lleig. 

Per tant hem de fer el que ens diuen i gastar-nos milers de milions per a res, 

convertint l'Estat espanyol durant un parell de mesos en un gran casino on tots els 

ludòpates que hi vivim podem somiar a ser milionaris i no haver-nos de preocupar més 

de coses com la feina, la cultura, l'habitatge, l'ecologia, etcètera. Com si aquests 

anessin a desaparèixer... 

 

Durant aquestes dates tan significatives l'apollardament general que intenten portar a 

terme els diferents governs estatals adquireixen un estatus d'art. Tothom gasta i gasta 

diners a canvi d'un paperet que té un numeret que et pot treure de la misèria sense 

moure't de la cadira i si aquest any no toca (a algú li haurà tocat) el que ve Déu dirà. 

 

La realitat és que tenim més possibilitats que ens caigui un llamp que no pas que ens 

toqui la loteria i que l'únic que surt guanyant és el govern i els quatre xoriços de 

sempre. 

 

Cèsar Sànchez García 

 

Terrassa 

 

Text 26 

 

Intervencions 

 

És curiós constatar com interessa l'obra d'Antoni Gaudí, només cal llegir l'escrit d'Oriol 

Bohigas “Defensar Gaudí i la Sagrada Família” (AVUI, quatre de l'u del noranta-vuit) 

per adonar-nos que la continuïtat del temple no és ben acollida. De lluny tot fa bonic, 
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però de prop la cosa canvia substancialment: només cal fixar-se amb les escultures -

pessebrístiques- que fan de la part inventada de la Sagrada Família una mena de 

decorat de cartó pedra. 

  

L'article de referència, dedicat a Xavier Bru de Sala, diu el següent: "No vull, però, 

convèncer de fins a quin punt aquests errors són terribles i vandàlics." És lògic que 

això passi, ja que els arquitectes del moment només semblen capacitats per dissenyar 

la línia recta, i les sinuositats gaudinianes estan fora del seu abast. Una cosa semblant 

es palesa en el món escultòric: un excés de personalisme que no de personalitat, cosa 

ben diferent fa que el conjunt -arquitectura i escultures- quedi dissonant. 

  

Sembla que els intel·lectuals estan d'acord que vivim en una època de decadència -arts 

i humanitats- i que vivim així en un cert desori. Només cal donar un cop d'ull a la 

intervenció feta a les muralles davant la Catedral, l'eliminació de la casa taller del 

millor escultor del Noucentisme -que tothom sap qui és- per veure i constatar els 

nyaps contemporanis. És com el cas Flotats, que es presenta com una picabaralla quan 

en realitat no és altra cosa que la reconversió del Teatre Nacional de Catalunya -que es 

volia modèlic, a la manera de la Comédie Française- per posar-lo al dia. Sembla que la 

vocació de modernitat que dicta que el museu d'Art Contemporani sigui- inintel·ligible, 

afecta també el nostre teatre. La vida, certament, és una comèdia... 

  

Jordi Pausas 

  

Barcelona 

 

Text 27 

 

Enhorabona! 

 

Des de Roma, enhorabona per la nova presentació de les vostres pàgines web. Ara sí 

que són molt més atractives i modernes, sempre en la línia d'elegant sobrietat que vos 

caracteritza. 
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No vos oblideu mai de ficar abundant informació sobre el País Valencià, hi ha dies i 

dies que no hi puc llegir res i en la distància tenim una miqueta de nostàlgia de la 

nostra terreta... 

 

Josep Lluís Burguera 

 

Barcelona 

 

Text 28 

 

[Bilingüisme és llibertat] 

 

A la paret que envolta el terreny on hi havia el camp de l'Espanyol hi ha pintada una 

frase: bilingüisme és llibertat (en castellà). La frase té més gràcia de la que l'autor es 

creu. Aquests dies que el PP ha votat en contra de la llei del català, encara més. En 

una situació de bilingüisme, cadascú té la llibertat de triar la llengua en què 

s'expressa, però, a canvi, té l'obligació de conèixer-les totes dues ja que s'ha de poder 

entendre amb la gent que triï l'altra. En aquest sentit, no és més lliure que en una 

situació de monolingüisme. L'autor de la frase, igual que el PP, entén bilingüisme 

només pel costat de la seva elecció. Però en un país bilingüe, tot, i tothom ho ha de 

ser, des de les etiquetes fins als assentaments registrals, des dels jutges fins als 

botiguers. [Madrid ja s'assegura] [que en l'àmbit d'Espanya] [les etiquetes] [(és un 

exemple)] [estiguin en castellà.] Doncs la nova llei només pretén assegurar el 

bilingüisme i demanar que en l'àmbit de Catalunya, les etiquetes també estiguin en 

català. No em sembla que sigui demanar massa, i més si, com diu el PP, ja estem en 

una situació de bilingüisme equitatiu. 

 

Daniel Vives Casals 

 

Barcelona 
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Text 29 

 

BÚSTIA 

 

L'ofrena a Montserrat i els partits de l'oposició. 

 

L'argument del senyor Josep Maria Sala contra l'acte a Montserrat del president de la 

Generalitat i els quaranta-un Consells Comarcals és per sucar-hi pa: Pujol, segons ell, 

"només representa la Catalunya que té la sardana com a dansa nacional i oblida que hi 

ha molts catalans que parlen castellà i ballen sevillanes". Oh, i tant! I també oblida, 

posats a fer mullader, que hi ha catalans que parlen àrab i practiquen el Ramadà... 

Quina manera més absurda de buscar raons! És clar que el senyor Ribó tampoc no es 

queda curt: l'ofrena al Monestir, segons ell, hauria estat una "burla". Burla per a qui?, 

em pregunto estranyat sense trobar-hi resposta. Anem a pams. Que els partits de 

l'oposició no tinguin ganes d'anar a Montserrat amb el president de la Generalitat és 

problema seu, però, per favor, que no ens vulguin engalipar als qui encara ens queda 

un dit de cervell! I sobretot, que no facin el ridícul! Sempre he pensat que l'oposició 

política és una cosa massa seriosa per caure en aquestes rucades. 

 

Jordi Bassas i Ribalta 

 

Barcelona 

 

Text 30 

 

Entre parèntesis 
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L'última columna del diari s'ha convertit per a mi en un sa i obligat exercici de lectura. 

Felicito la secció per la seva permanent preocupació per l'estat de la nostra llengua 

arreu dels Països Catalans. Considero que Entre parèntesis és un excel·lent punt 

d'informació de tot allò que afecta la llengua catalana de Salses a Guardamar i de 

Fraga a Maó, amb detalls, fets i comentaris que no es veuen reflectits normalment als 

mitjans de comunicació, massa condicionats per un plantejament informatiu de 

caràcter regional o provincial, que no contempla en absolut la unitat de les terres de 

parla catalana. 

 

Antoni Roca 

 

Palma de Mallorca 

 

Text 31 

 

Manteniment, administració... 

 

Aclareixo que, de primer, hi va la paraula: comissió. De segur que molts de vostès han 

vist aquests últims dies, a les seves llibretes de les caixes, aquestes paraules davant 

d'un càrrec que oscil·la segons el criteri de cadascuna. També hi veuran, a les llibretes 

diguem-ne simples, uns petitíssims interessos que no mereixen ni la feina de fer un 

somriure irònic. Però anem per manteniment o administració. Aquestes paraules, en 

aquest cas concret, abans no existien. Vaja, que no hi havia el càrrec. 
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Tinguem en compte que els empleats fan la mateixa feina, tan sols se m'acut que és 

per pagar el corrent elèctric dels ordinadors, que abans sí que no hi eren... Siguem 

seriosos, senyors, i responsables; no els sembla que això és abusar de la bona fe i 

passivitat de la gent, ja que, tot i que alguns rondinen, molts pocs fan res? M'he 

assabentat que a una població d'Espanya hi va haver un valent que va portar el cas al 

jutjat, hi ha guanyat. I he sabut, també, que l'article vint-i-u dels seus estatuts o 

normatives prohibeix carregar despeses. Què els sembla si deixem, doncs, la passivitat 

de banda i ens neguem a pagar aquestes comissions, que si bé particularment són 

petites, multiplicades per ics ajuden a incrementar els seus fabulosos guanys? 

 

Mercè Rando 

 

Barcelona 

 

Text 32 

 

Vergonya al Teatre Municipal de Girona 

 

Vergonya, ràbia, indignació, impotència... Aquest són els mots més suaus que la 

nostra educació i cultura ens permeten escriure sense ofendre ningú. Per què hi vam 

anar?, aquesta pregunta encara tortura els nostres cervells. Per què vam anar al 

Teatre (Granja) Municipal de Girona el diumenge divuit de gener del mil nou-cents 

noranta-vuit, a veure la representació de Pigmalió? Doncs, vam anar-hi engrescats 

perquè pensàvem que la gran professionalitat i instal·lacions de què gaudeixen els 

bons teatres barcelonins serien extrapolables a la pluricultural Girona. Després d'un 

bon dinar i ben disposats a gaudir d'un fantàstic espectacle, ens vam dirigir a les 

nostres localitats (deu) a general (no en quedaven més) ben cofois. Déu meu!!, si ho 

arribem a saber no hi anem. [En aquest "teatret Africà"] [(no es mereix majúscules),] 

[el qualificatiu general] vol dir a les golfes, concretament a sobre de general preferent. 

En aquestes golfes s'hi accedeix mitjançant unes perilloses escales de no més de mig 

metre d'amplada, i consten de quatre fileres amb seients de fusta, sense respatllers, 

els quals exerceixen les funcions de suaus coixins que esmorteeixen el contacte de les 

nostres delicades natges. En aquestes còmodes butaques hi vam seure durant tres 

hores (la funció, òbviament, va començar amb retard). Les esmentades golfes no 

estan senyalitzades ni tampoc creiem que reuneixin les més mínimes mesures de 
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seguretat. Per descomptat, la higiene i la neteja de l'entorn era deplorable i sens dubte 

convidava els simpàtics rosegadors nocturns a fer-hi llargues i confortables estades. 

 

En aquestes condicions, i amb el sostre a menys de dos metres de les nostres testes, 

hauríem pogut fruir d'una excel·lent funció si no hagués estat pels genolls que ens 

clavava el veí del darrere, per la calor que ens recordava les millors saunes fineses i 

perquè ens vam oblidar els prismàtics, l'audífon i el ventilador a casa. 

 

Senyors, cal ser per damunt de tot un bon professional i actuar amb seriositat. No s'hi 

val a ser un aprofitat que intenta treure diners d'on sigui i en les condicions que sigui. 

Encara els queda molt de camí per recórrer si volen tenir unes instal·lacions que 

puguin competir amb les de les poblacions veïnes. Nosaltres, com a palsencs i gironins 

que som, ens vam avergonyir de ser-ho. Per descomptat, seguirem anant a teatre a 

Barcelona. Malgrat tot, felicitem la Lloll i Dagoll Dagom per la seva actuació. 

 

Albert Carbó i nou firmes més 

 

Pals 

 

Text 33 

 

Els joves, desconeguts o incompresos? 

 

Escric en nom del meu curs, però crec que reflecteixo el pensament de molts joves, si 

dic que ja n'estem tips i empatxats que algunes persones grans tinguin sempre a la 

punta de la llengua frases del tipus "És que el jovent d'avui en dia són uns maleducats" 

o "A aquesta canalla només els importa passar-s'ho bé" o "Si fos sa mare ja els 

ensenyaria jo el que és l'educació" o "El jovent d'avui en dia ja no és com el d'abans". 

Doncs és clar que no som com els d'abans, perquè les coses evolucionen i si no ho 

volen reconèixer o acceptar no és el nostre problema, però aquest menyspreu que ens 

tenen alguns és d'allò més insultant. Que els hem parlat sense prou respecte? Que els 

hem fet res? Que quan han caigut no els hem ajudat a aixecar-se? Doncs per què 

algunes persones van pel món com si en fossin els amos, donant empentes, o se'ns 

colen a les cues de les botigues així que poden? El cas és que aquestes etiquetes que 

ens pengen es deuen a la ignorància, i si no que mirin i es preguntin: qui promou actes 
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solidaris? Saben quants joves van voluntàriament a cuidar avis o nens amb pocs 

recursos o disminuïts? Potser no ens emocionarem per un casament reial o per fotos 

de fa cinquanta anys, però ens mobilitzarem contra les injustícies i vibrarem unint les 

nostres forces, fent accions solidàries. És clar que hi ha gent per a tot, com a tot arreu, 

però potser que comencem a trencar estereotips i aprenguem a consolidar els ponts 

del diàleg, que ja arribem al dos mil. 

 

Mariona Mas i Bassas i altres alumnes de tercer de BUP de l'Escola Vedruna-Gràcia 

 

Barcelona 

 

Text 34 

 

L'homenatge a Federico Gallo 

 

El passat mes de gener vaig assistir a un acte d'homenatge a un mestre de la ràdio, 

Federico Gallo, a l'Auditori de la Llibreria Crisol de Barcelona, organitzat per 

l'Associació El Cor de l'Art, en una evocació al programa Fantasía, que al voltant dels 

anys seixanta s'emetia Radio Nacional de España, i on hi actuaven tots els artistes que 

per aquella època triomfaven en el món de la cançó, l'esport, etcètera. En una sala on 

caben cent cinquanta persones assegudes ens hi vam ficar gairebé dues-centes 

cinquanta; pel que fa a l'espectacle, Jo i la gent del meu voltant ens vam divertir molt 

recordant aquell programa de ràdio. 

 

He quedat sorprès quan en el seu diari del quinze de gener llegeixo, en forma 

despectiva, la crítica d'alguns artistes que van actuar fent mofa de la seva perruca... o 

de les arrugues... o de la nacionalitat, quan la crítica s'hauria d'haver cenyit al cantó 

professional, no a comentaris de mal gust. 

 

La periodista que hi va assistir em fa la impressió que no va conèixer un mestre de la 

ràdio com Federico Gallo, o qui era Rafael de León i Arias de Saavedra, 

 

Antonio Reyna Navarro 

 

Barcelona 
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Text 35 

 

Totes les cartes adreçades a la Bústia de l'AVUI -encara que es publiquin amb 

pseudònim- han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, 

adreça i número del carnet d'identitat. 

 

Text 36 

 

BÚSTIA 

 

I la bandera del Parlament? 

 

Mig matí del dia cinc d'abril de mil nou-cents noranta-vuit, Diumenge de Rams. Vaig en 

bicicleta i passo per davant del Parlament de Catalunya. Amb gran sorpresa veig dalt 

de la façana principal dos pals de bandera completament nus. Miro la resta de l'edifici 

institucional i no hi veig cap bandera. Continuo el meu recorregut pensant que potser 

les banderes també tenen dret a fer festa el diumenge. Passo per davant del Govern 

Civil: dues grans banderes, la catalana i l'espanyola en igualtat de condicions. L'edifici 

de Correus mostra tres banderes: estatal, catalana i la de la ciutat. Passo per davant 

de Capitania, Govern Militar, Comandància de Marina: una gran bandera espanyola en 

la part més alta de l'edifici oneja als quatre vents. 

 

Mentre torno cap a casa recordo el primer viatge a París. En tots els edificis públics 

onejava en la part més alta de la façana una enorme bandera tricolor (aquests 

francesos són uns exagerats xovinistes, vaig pensar). També recordo que el Teatre 

Nacional de Catalunya no té cap bandera a la porta (el dia de la seva inauguració n'hi 

havia una de bastant esquifida i portàtil en un racó, ara ja no hi és). Recordo que és 

pràcticament impossible veure la bandera catalana a les portes dels instituts i escoles 

públiques de Barcelona. Per descomptat a la porta d'una comissaria tan sols oneja la 

bandera estatal. Per acabar aquest rosari de records personals, veig la bandera 

catalana com a estovalles o element molt quotidià de múltiples paradetes de fires i 

mercats populars. 
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Què passa amb la nostra bandera? És un drap multiusos? És un drap de casa que es 

penja per fer bonic? Que no hi ha una normativa que reguli el seu ús? Que no hi ha 

ningú que vetlli pel seu bon ús? 

 

Em sembla que és molt important per a un país petit tenir més cura dels seus símbols 

d'identitat 

 

Jordi Mestres 

 

Barcelona 

 

Text 37 

 

Benvolgut Sintes... 

 

Haig de confessar que segueixo atentament els articles que escriu en Marçal Sintes en 

la seva secció pròpia. Suposo que ho dec fer pels efectes d'una síndrome d'abstinència, 

ja que abans el llegia més sovint per les cròniques que escrivia quan seguia com a 

periodista el que fèiem i deixàvem de fer des d'Esquerra Republicana de Catalunya. 

Ara tot ha canviat: ni ell exerceix la seva professió, ni jo milito al mateix partit 

d'abans, sinó que ho faig al PI. Per això, suposo que tant ell com jo podem parlar i 

escriure amb més llibertat, amb més perspectiva i potser m'atreveixo a dir, que amb 

més neutralitat. Malgrat tot, aquest últim concepte, el de la neutralitat, és el que trobo 

a faltar en els articles que fa dedicats a Esquerra Republicana de Catalunya o al PI, als 

actuals líders d'Esquerra Republicana de Catalunya o als líders del PI, a les polítiques 

que es fan des d'Esquerra Republicana de Catalunya o les que es fan des del PI... I així 

un llarg etcètera. 

  

Trobo a faltar, i ho dic amb tota cordialitat, aquell to indefinible que utilitzava amb 

Esquerra Republicana de Catalunya quan el secretari general era l'Àngel Colom. És a 

dir, la condemna permanent de tot el que es feia des de la direcció. Ara tot el que fan 

els que manen a Esquerra Republicana de Catalunya és "coherència, seriositat i 

treball". Home, em sembla, si més no, un xic agosarat. Per què no s'esmenta ara, per 

exemple, que l'actual direcció ha imposat una precandidata a l'elecció interna de qui ha 

de ser l'alcaldable per Barcelona? Vull recordar que quan la Rahola va ser cap de llista 
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a la ciutat de Barcelona, en Marçal Sintes i la pràctica totalitat dels seus companys de 

professió ho varen titllar d'imposició del Colom, quan era absolutament fals donat que 

la Pilar Rahola, avalada reglamentàriament, va guanyar unes primàries, per pocs vots, 

però va guanyar legítimament. O per què no diu que l'actual Esquerra Republicana de 

Catalunya està basada en una sola cara mediàtica, mentre que amb l'antiga direcció 

almenys n'hi havia dues, el Colom i la Rahola. Ara ja no és personalisme el que hi ha a 

Esquerra Republicana de Catalunya? per què no parla de l'aparell del partit de l'actual 

Esquerra Republicana de Catalunya controlat per una única persona? de 

l'abandonament del projecte independentista per part de l'actual direcció, traint 

l'electorat que li va donar suport. No, ara ja no toca parlar de tot això. No toca perquè 

ell i molts companys seus de professió des del primer dia varen prendre posició i varen 

decidir que uns els que manen ara són els bons, i els altres els que vàrem marxar per 

salvar un projecte són els dolents. De fet no em ve de nou, aquest posicionament. 

 

De quin estil parla Marçal Sintes en l'actual direcció d'Esquerra Republicana de 

Catalunya? El de la imposició de precandidats? El dels personalismes? El del control de 

l'aparell? El de trair els seus electors? Perquè si es refereix a aquest, sí que té molt poc 

a veure amb l'anterior. Com molt bé deixa entreveure en el seu article de dilluns 

passat, amb Colom a la direcció es van aconseguir els millors resultats de la història 

recent d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per alguna cosa deu ser. I això encara 

que dolgui a algú és una veritat com un temple, i potser un fantasma per algú. El 

temps va demostrant, més lentament del que a mi m'agradaria, que vam fer el més 

encertat per salvar el projecte independentista. Que quan vàrem marxar es van quedar 

dins d'Esquerra Republicana de Catalunya (amb honroses excepcions, òbviament) els 

que provocaven les crisis cícliques, els que només volien escalar buscant el favor del 

secretari general, els que no es creuen ni treballen perquè Catalunya esdevingui un dia 

nació de ple dret dins la Unió Europea... en definitiva, els qui van conspirar fins que 

van fer irrespirable la interioritat del partit. Però, amb sinceritat, això ja forma part de 

la història i ara des del PI intentem i dic intentem perquè no som perfectes treballar 

amb seriositat i amb coherència. Com a mínim ara no ens llevem cada matí amb 

l'angoixa d'haver llegit als diaris quina nova trifulga tenim, sinó que podem treballar 

amb tranquil·litat -això ja és molt- i amb serenitat per allò que em va -ens va- dur a 

ficar-me -ficar-nos- en política: les llibertats nacionals de Catalunya. 

 

Albert Roig, Barcelona 
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Text 38 

 

Aire condicionat al metro? 

 

Vull donar tota la raó a en Jordi Príncep en la seva carta del vint-i-set del tres del 

noranta-vuit i contestada pel senyor J. A. Patiño, portaveu de TMB el dotze del quatre 

del noranta-vuit. 

 

No és coherent que la temperatura als vagons de la xarxa del metro estigui graduada a 

l'hivern entre vint-i-quatre i vint-i-sis graus, ja que els usuaris no tenim l'accés al 

metro al rebedor de la nostra llar, i per tant, hem d'anar abrigats segons la 

temperatura exterior, cosa que fa que en entrar dins dels vagons del metro t'hi trobis 

com en una sauna perquè, és clar, no es pot fer striptease. 

 

Que no seria més indicat tenir la temperatura graduada com a l'estiu? Així no hauríem 

de suportar el bany maria que representa agafar el metro a l'hivern (sobretot a la 

infernal línia cinc). 

 

Marcel Alberich i Puquí 

 

Barcelona 

 

Text 39 

 

Pere Bassols i Antoner 

 

Em poso en contacte amb aquest diari amb la finalitat que es publiqui aquest escrit a 

la secció Bústia per tal de trobar persones que coneguessin que coneguessin o que 

tinguessin documentació, en especial dels anys trenta, referida al nostre pare Pere 

Bassols i Antoner. Nascut a Anglès (la Selva) l'any mil nou-cents quatre i mort a 

Barcelona l'any mil nou-cents cinquanta, fou president del Sindicat de Ramaders i 

militant d'Esquerra Republicana de Catalunya. Va lluitar a la Guerra Civil Espanyola i va 

caure ferit a la retirada. Hagué de fugir el mil nou-cents trenta-nou a França, va 

retornar a Barcelona i fou internat en un camp de concentració a Horta (Barcelona) i 

empresonat a la presó Model pel règim franquista. 
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Voldríem afegir la possible documentació que encara pugui existir sobre l'actuació 

política i la personalitat de Pere Bassols a la que tenim de tema familiar per tal de 

poder treure de l'oblit la seva memòria. Agrairíem qualsevol dada sobre aquest tema i 

que es posessin en contacte a través del telèfon noranta-tres quatre-cents trenta-cinc 

noranta-nou deu. 

 

Montserrat Bassols i Collado 

 

Barcelona 

 

Text 40 

 

Indignat 

 

Estic indignat per les barbaritats que va dir el senyor Jaume Rodó, que amb el desig de 

defensar el senyor Bohigas només va aconseguir atacar la nostra Església catòlica, i la 

nostra fe. 

 

Crec que aquest senyor desconeix totalment l'Església catòlica, ja que, si no, no hauria 

dit les incongruències que va dir, doncs que em digui, qui ha defensat més l'honor 

nacional de Catalunya que Montserrat, els nostres bisbes i els nostres capellans?, què 

faria la nostra societat sense institucions catòliques que ajuden els més necessitats?, 

quants màrtirs han donat la vida pels altres per Catalunya i per Déu? Ningú com els 

catòlics ha treballat tant per la nostra pàtria i per la nostra societat. 

 

En definitiva, considero molt injust la manera actual de tractar la nostra verdadera fe i 

la nostra Església. Tots hem rebut d'ella, i en comptes d'agrair-ho senyor Rodó, 

l'ataqueu. 
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Sóc un noi catòlic practicant, i crec en el que dic, i per molts paranys que ens poseu, hi 

ha molt joves que sempre avançarem per viure i defensar la nostra Església i la nostra 

fe. 

 

Josep Mateu Guarro 

 

Montblanc Tarragona 

 

Text 41 

 

Totes les cartes adreçades a la Bústia de l'AVUI -encara que es publiquin amb 

pseudònim- han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, 

adreça i número del carnet d'identitat. 

 

Text 42 

 

BÚSTIA 

 

La catedral de Vic i el català 

 

En Jordi Llimona, en el seu article del tres d'octubre, diu que Catalunya no és un país 

normal ja que la nostra llengua no és, com hauria d'ésser, l'única llengua oficial. No cal 

dir que té tota la raó. Ara bé, jo em creia que l'Església catalana era una gran 

defensora de la nostra llengua. M'ho creia fins que fa pocs dies vaig anar a Vic. 

 

Si vas a Vic és gairebé obligatori, encara que ja la coneguis, anar a la catedral. Per 

visitar la cripta i el claustre fan pagar, i a canvi et donen una entrada. No va ser fins a 

arribar a casa que, en anar-la a llençar, se'm va ocórrer llegir-la, i la meva sorpresa va 

ser enorme quan vaig veure que hi deia: "Catedral de Vich. Billete colectivo de visita." 

Pel que sembla, per al senyor bisbe de Vic no han passat els vint-i-dos anys de la mort 

del dictador. 

 

Núria Rosell i Rovira 

 

Barcelona 
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Text 43 

 

Els gossos i la convivència ciutadana 

 

A Sant Cugat cada dia tenim més gossos i, malauradament, l'actitud incívica o 

irresponsable d'alguns amos fa que els seus animals creïn problemes greus de 

convivència. 

 

Per una banda, agressions. Hi ha molts gossos que van sols pels carrers, o que entren i 

surten de casa seva quan volen, i ataquen el primer vianant, ciclista o motorista que 

s'hi acosta. Aquesta actitud agressiva ha fet que passejar per segons quines zones de 

Sant Cugat -especialment la Floresta, Mira-sol i Valldoreix- es converteixi en una 

activitat perillosa o, en tot cas, poc plaent. Els nens no poden sortir al carrer a jugar 

amb tranquil·litat, els pares que empenyen cotxets de criatura passegen amb por, els 

ciclistes han de vigilar a cada cantonada i la feina d'escombriaires, carters i repartidors 

s'ha convertit en un infern 

 

Després, els excrements. 

És una molèstia menor al centre urbà de Sant Cugat, però a Mira-sol, la Floresta i 

Valldoreix és un problema constant. Hi ha carrers que semblen lavabos públics, on la 

trepitjada fatídica és inevitable. 

 

I per acabar, el fet de bordar sense parar, sense motiu, agressivament, de dia i de nit. 

 

Tots sabem que els gossos tenen una gran capacitat d'aprenentatge i d'adaptació a les 

nostres formes de vida, i que si molts d'ells tenen un comportament que va en contra 

de la convivència només és degut a la negligència dels seus amos. 

 

És per això que animem els amos de gossos a respectar les normes bàsiques de 

convivència i a no tolerar als seus gossos actituds agressives i antihigièniques que mai 

no permetríem a les persones. 
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En tot cas, per corregir els amos incívics reclamem als poders públics que assumeixin 

la seva responsabilitat i prenguin les mesures necessàries per fer complir la llei i 

preservar la pau cívica. 

 

Joaquim Carbonell i cent seixanta firmes més 

 

Valldoreix 

 

Text 44 

 

A la Fundació Conviure 

 

Volem felicitar a tot el personal (metges, infermeres i auxiliars) de la tercera planta de 

la Fundació Conviure del carrer Ausiàs Marc de Barcelona, pel zel, afecte i estima amb 

què tracten als malalts, tots molt greus. 

 

El nostre pare, Ricard, hi va estar ingressat cinc setmanes, i durant aquest temps tot 

van ser atencions i mostres d'afecte, fins i tot en el pitjor moment, envers la nostra 

mare i nosaltres mateixes. 

 

Us ho agraïm i us felicitem per la tasca que realitzeu. Seguiu endavant. Molts 

professionals de la sanitat haurien d'aprendre de vosaltres. 

 

Marta, Roser, Isa, i Montse 

 

Barcelona 

 

Text 45 

 

Titulars 

 

Mal temps per a l'autonomisme català! Vet aquí uns titulars dels diaris, del proppassat 

nou d'octubre: "Catalunya és la comunitat menys beneficiada per la cessió del trenta 

per cent", "Zaplana fa costat a Unió Valenciana i abandona la universitat com a 

referent lingüístic", "Els radicals contra la llengua creuen que la nova llei del català pot 
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alimentar comportaments violents", "Dos secessionistes lingüístics, premiats per mèrit 

cultural", "Un reial decret del govern de l'Estat farà obligatori l'himne nacional espanyol 

a totes les autonomies". Jordi Pujol hi deu estar d'acord amb tot això ja que el titular 

destacat de la jornada és: "Després de l'entrevista amb Pujol, Aznar pregona al 

Congrés que la legislatura va per llarg." 

 

Senyor Pujol, no creieu que ha arribat el moment de parar-li els peus al govern Aznar? 

Fins on estareu disposat a cedir en nom de la integració a Europa? potser és que per la 

vostra incapacitat d'arribar a pactes amb les altres forces del Parlament de Catalunya 

us veieu abocat a fer tot tipus de concessions a l'espanyolisme més groller? Que és 

condició indispensable que tingueu la majoria absoluta al Parlament per a ser decisius 

a Espanya? Si és així, crec que us equivoqueu de totes i esteu conduint la vostra 

formació política a un gran fracàs electoral i el país a una pèrdua de la seva identitat. 

Sisplau senyor Pujol, reaccioneu! i obligueu almenys el PP a respectar les nostres 

senyes d'identitat. No permeteu que es malbaratin tots els anys de lluita per la 

reafirmació nacional. 

 

Enric Ferreras Renom 

 

Badalona 
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Text 46 

 

Bilingüisme i cooficialitat 

 

En el tema de les llengües, cal no confondre l'àmbit sociològic amb l'àmbit 

institucional. Ens repeteixen que Catalunya és bilingüe, com a argument suprem. És 

clar que ho és, però també ho són Andalusia, Portugal, Costa Rica i Noruega, si anem a 

mirar. [Totes les societats modernes són plurilingües.] Però, els criteris d'oficialitat 

d'una llengua ben poques vegades es cenyeixen estrictament als criteris sociològics. Si 

s'hi cenyissin, el català podria ser cooficial a Madrid, o l'àrab cooficial a Catalunya. No 

és aquest el cas, perquè el caràcter institucional d'una llengua representat per la seva 

oficialitat no té res a veure amb això. Si hi tingués a veure mínimament, Andorra, per 

exemple, no podria tenir el català com a única llengua oficial. 

 

Jordi Bassas i Ribalta 

 

 Barcelona 

 

Text 47 

 

La cultura de l'autògraf 

 

Teresa Pàmies, amb la seva perspicàcia habitual, ens parla de La cultura de l'autògraf 

(AVUI, dotze del deu del noranta-set) i ens fa adonar del "mimetisme cultural que 

desvirtua la nostra identitat". En aquest moment històric vivim immersos en el 

"prestigi" del cantant, l'autor de teatre, l'escriptor, el pintor... i molt pocs s'adonen del 

parany en què cauen, ja que moltes vegades no són res més que un "producte" -això 

que s'anomena màrqueting-, amb la qual cosa substituïm l'anàlisi per l'obediència 

passiva. 

 

Ens diu l'articulista que el professor nonagenari Francisco Ayala anomena aquest 

fenomen com el denominat "fingim creure". [Penso que és exacte:] "Adorem" aquell 

artista en funció de la seva popularitat -creada artificialment- i fingim creure que és 

d'allò més bo. Si segueix aquest procés -que sembla imparable- es farà realitat el món 

sinistre descrit per George Orwell. La cultura de l'autògraf és una realitat, sigui en un 
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tros de paper qualsevol, sigui en una litografia signada pel famós de torn. El futur és 

davant nostre... 

 

Jordi Pausas 

 

Barcelona 

 

Text 48 

 

Error de Maragall 

 

El senyor Pasqual Maragall ha rebut molts elogis per tot el que ha fet durant la seva 

etapa com a alcalde. [És lògic aquest beneplàcit general] [perquè ha tingut molts 

encerts.] Però m'estranya que no es parli de l'error gravíssim que s'ha comès mentre 

ell era alcalde: el canvi de bandera de la ciutat de Barcelona. Tant silenci per part de 

tanta gent que, segurament, i en el fons, deuen reconèixer que canviar els símbols 

d'aquesta manera és fer una jugada bruta a la història de la nostra estimada ciutat, és 

ben sospitós. 

 

Com podem confiar en la catalanitat de les persones que accepten aquests dissenys? I 

dels que han gosat canviar els colors i la forma de la bandera, que potser gosarien 

canviar altres banderes? Si no gosarien o no els deixarien, com gosen canviar la 

pròpia? Que no hi ha prou oposició per impedir-ho? 

 

Sento un profund malestar pel que ens han fet. Aquests dies, no obstant, he vist 

l'escut, tapant les obres de la casa de l'Ardiaca, en què hi ha els elements principals. 

L'esmena, servirà per recuperar la bandera que ens correspon? 

 

Montserrat Figuera i Padrós 

 

Barcelona 
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Text 49 

 

Fe d'errades: En la pàgina tres del suplement de, de, de... publicat divendres passat 

(disset del deu del noranta-set) en la secció d'El gamarús / El crac no eren correctes 

els personatges proposats per al suplement del dia vint-i-quatre. Cal votar Manuel 

Fraga o Toni Soler (com a gamarús o crac), en lloc d'Albert Boadella o Xavier Sardà, 

com es va publicar. 

 

Text 50 

 

BÚSTIA 

 

Respectem la llengua 

 

Molt oportuna, encara que potser amb una mica de retard, la columna de Desclot del 

dia set de març. L'invent de paraules estranyes, sobretot quan surten en un lloc en què 

es puguin sentir, es recull de seguida en versió original i, algunes vegades, amb una 

traducció literal. Crec, sincerament, que no ens fan cap favor. Recordo també un cas 

semblant, fa uns anys, en l'intent de cop d'estat: colpista. I en la televisió, en anuncis 

del ram alimentari es prodiga la paraula cruixent, derivada de la castellana, com si no 

en tinguéssim de pròpia. Els assessors o correctors haurien d'ésser més exigents. 

 

També és corrent, de vegades l'ús de paraules angleses i alguna de basca; es deuen 

pensar que així es concreta millor. A conseqüència del gran interès per l'anglès, suposo 

que s'ha estrafet l'expressió si us plau, abreujant-la en una contracció, i en surt una 

cosa estranya que es pot llegir en algun caixer automàtic, i algun editor també ho ha 

adoptat. És convenient el coneixement de l'anglès, però cada cosa al seu lloc; en la 

ràdio i la televisió una gran majoria de paraules estrangeres, siguin d'on siguin, 

sempre se senten pronunciades en anglès. 

 

I, entre tantes altres, quan s'acosten eleccions surten els bots -embarcació- en lloc de 

vots amb la o oberta com ho havia sentit sempre en l'anterior època democràtica. 
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Enhorabona a la direcció de Premsa Catalana per la bona idea de fer conèixer de forma 

periòdica els costums, monuments, paisatge i parlar de la Vall d'Aran, en aranès. 

 

Llorenç Birba i Perramon 

 

Camprodon 

 

Text 51 

 

Al senyor Jaume Lorés 

 

No és la primera vegada que li escric pels seus articles d'opinió al diari AVUI. El felicito 

cordialment. Diu coses, les sap dir, se la juga moltes vegades i ens demostra un 

coneixement de moltes persones, institucions i esdeveniments de molta veterania! 

 

No penso dir-li quelcom que potser ja sap, però per si de cas... Trobo en Erotisme 

blanc (vint-i-vuit del dos del mil nou-cents noranta-vuit) molta de la cursileria viscuda. 

L'any mil nou-cents quaranta-sis, estant de soldat malalt a l'Hospital Militar de 

Barcelona, on, fora de comptats soldats joves, tot eren guàrdies civils ja ben grans, 

abans de sopar, la monja encarregada de la nostra sala ens feia cantar, després del 

rosari, la inefable "Es María la blanca paloma...", que acabava així: "Desde entonces 

todos en España la llamamos madre bis madre del Pilar." Era tot un poema buñuelesc 

veure aquells homenots amb olor de vi i pudor de tabac obligats de bona o mala gana 

a cantar. 

 

Tanmateix "Salvàrem l'Imperio". 

 

Jordi Davi 

 

Barcelona 
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Text 52 

 

Amb l'alcalde d'Esplugues 

 

Fa dinou anys que tenim el privilegi de gaudir d'un alcalde com el senyor Antoni Pérez. 

En ell hi tenim un home humà, senzill, treballador, i per damunt de tot, un amic, que 

sempre està al costat de qui el necessita. [Ens sentim impotents davant la sentència] 

[i considerem que moralment] [seguirà sent el nostre alcalde,] [tal com els ciutadans 

d'Esplugues] [ho han decidit] [des de fa dinou anys a les urnes.] 

 

Grup de comerciants 

 

Esplugues 

 

Text 53 

 

L''Aué' 

 

Cal felicitar fervorosament l'AVUI perquè el dissabte set de març va sortir l'Aué, un 

suplement en aranès, variant del gascó, que és un dels dialectes de la llengua 

occitana. Com ja remarcava el mateix diari, es tracta de la primera publicació en occità 

que gaudeix d'un tiratge d'exemplars fins ara mai somniat. Tanmateix, no és l'única 

publicació important en llengua occitana. Hi ha, també, la jove revista La Setmana, 

que, evidentment, és de caràcter setmanal i ja ultrapassa els cent quaranta números! 

La revista té difusió per a tota l'Occitània i és escrita, bàsicament, en un occità 

estàndard, varietat que pren com a model el que el Mestre Fabra féu amb el català. 

 

L'occità, llengua injustament maltractada pel nacionalisme colonitzador francès, encara 

té, i això és un miracle, una acadèmia que vetlla per la llengua: l'Institut d'Estudis 

Occitans. l gran filòleg Joan Coromines deia que si les llengües romàniques són 

germanes, el català i l'occità són bessones. Però les relacions entre occità i català 

també es donen i es donaren entre les persones. Quan bona part dels intel·lectuals 

catalans es van haver d'exiliar a França a causa de la Guerra Civil, molts d'ells van ser 

hospitalàriament acollits per occitanistes, entre ells Pèire Roqueta i Pèire Loïs 

Berthaud. Des de fa anys existeix el Cercle d'Agermanament Occitano-Català (carrer 
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Providència, quaranta-dos, zero vuit zero vint-i-quatre Barcelona), el secretari del qual 

Enric Galliga Trullols, entitat que manté els lligams amb gent dels dos pobles amb 

llengua pròpia i que encara no tenen Estat. 

 

Torno a felicitar l'AVUI, doncs, per aquesta magnífica iniciativa. Si nosaltres ens sentim 

oprimits com a minoria lingüística dins Espanya, cal fer els possibles perquè als 

aranesos no els passi el mateix amb Catalunya. Bilingüisme, sí: català i aranès! 

 

Jordi Manent i Tomàs 

 

Barcelona 

 

Text 54 

 

Contra el senyor Oriol Bohigas. 

No acostumo a llegir, des de fa temps, les seves cartes, senyor Bohigas. Mai hi havia 

trobat res de positiu: ho critica tot amb aire pedant i aquest no és el meu tarannà. 

Aquesta vegada, però, l'he llegida perquè, en certa manera, es dirigia a mi, que em 

considero catòlic, i no he quedat defraudat, continua igual, jutjant i parlant del que no 

coneix. Comprenc, senyor Bohigas, la seva agror a l'acabar-se les places de Barcelona 

per poder-les arrasar i posar ciment, deu ser ben trist ser arquitecte, tenir el seu 

cognom i haver-se de dedicar a escriure "cartes per anar tirant". Vostè m'escriu una 

carta (indirectament, és clar) i jo li contesto, però no vull pas caure en el parany de 

contradir les seves opinions, que són ben seves i penso que és bo que hi hagi llibertat 

d'expressió; si més no, si més no, serveix per conèixer millor les persones. Però per 

jutjar uns fets, senyor Bohigas, cal ser prou intel·ligent per no deixar-se portar pels 

fantasmes personals; és un bon exercici i una norma d'ètica professional assabentar-se 

bé de les coses abans de parlar-ne. 

 

Joan Minguella 

 

Barcelona 
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Text 55 

 

El fossar dels empestats barcelonins de la Conreria Fa pocs dies vaig acompanyar un 

amic a visitar el fossar que hi ha al coll de la Conreria, que l'any mil vuit-cents setanta 

va acollir les despulles de molts barcelonins víctimes de la febre o pesta groga, lloc on 

eren traslladats els seus cossos ja que els cementiris de la Ciutat Comtal no donaven 

l'abast. 

El recinte emmurallat, al qual, però, es pot accedir fàcilment, car no hi ha elements de 

protecció, està totalment abandonat i presenta un aspecte deplorable. [La vegetació 

salvatge] [ho envaeix tot] [i fa l'indret gairebé imperceptible.] 

 

Només una estela circular, de pedra, de respectables dimensions, situada al bell mig 

del clos, que l'Ajuntament de Barcelona de l'època va dedicar als que reposen 

eternament allí, et permet identificar on et trobes. 

 

Ara, jo em pregunto: si hi continuen enterrades les víctimes d'aquella epidèmia, a 

quina institució correspon el manteniment i la salvaguarda d'un espai tan emblemàtic 

com aquell? Què en pensaran de tot això els descendents d'aquells barcelonins que és 

de suposar que hi són soterrats, ja que el monument funerari no ha estat retirat? 

 

[Cal confiar que les autoritats responsables s'implicaran en el cas,] [perquè el fet] [és 

senzillament] [vergonyant.] 

 

Frederic Sagués 

 

Barcelona 

 

Text 56 

 

Molt bé! 

 

[L'altre dia] [vaig veure una cosa inusual.] Vaig veure com un noi que portava un gos 

recollia els excrements amb una bossa de plàstic de supermercat. Va ficar la mà 

dintre, li va donar la volta i la va llençar a un contenidor d'escombraries. Ni ell es va 

tacar ni va quedar bruta la vorera. Portava l'animal lligat i potser, amb aquest civisme, 
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va evitar que fes les necessitats a qualsevol lloc. Que fàcil és comportar-se 

normalment! Costa tant actuar d'aquesta manera? Ningú no es va riure ni burlar 

d'aquesta acció i a ell no li van caure els anells. Encara que això hauria de ser una cosa 

natural, felicito aquest bon ciutadà, al temps que censuro els que no saben comportar-

se bé en una comunitat... que som tots. 

 

Xavier Bonil i Martí 

 

Barcelona 

 

Text 57 

 

Totes les cartes adreçades a la Bústia de l'AVUI -encara que es publiquin amb 

pseudònim- han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, 

adreça i número del carnet d'identitat. Així mateix, cal que siguin escrites a màquina a 

doble espai i per una sola cara, i que no superin les quinze línies d'extensió. En cap cas 

es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades i no publicades ni s'atendran 

trucades telefòniques. 

Text 58 

 

Josep Maria Espinàs 

 

A LA VORA DE... 

 

No hi toquen 

 

[Els diaris publiquen cartes de lectors] [que tenen motivacions] [molt diverses:] la 

vanitat, la denúncia d'un fet, l'agraïment, l'aclariment d'una informació, la 

disconformitat amb un articulista o un crític, etcètera. I cartes que sacsegen com la 

que signa Àngels i ha publicat La Vanguardia. Diu això: ["Ja fa vint anys] [que 

convivim.] El meu marit té seixanta anys i jo en tinc cinquanta-quatre. [Desitjàvem 

casar-nos per l'Església,] [però hem canviat d'idea.] La raó: [ens exigeixen] [que fem] 

[uns cursets prematrimonials.] Una cosa que hauria de ser voluntària i que caldria que 

tingués en compte les circumstàncies i l'edat dels qui es casen". 
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L'allunyament de l'Església, o d'alguns ministres de l'Església, del món real és 

incomprensible. [El pes de la rutina] [és afeixugador.] Com es pot dir a una parella 

que frega els seixanta anys, i que en fa vint que viuen junts, que per casar-se davant 

d'un capellà han de fer un curset prematrimonial? La utilitat, en general, dels cursets 

prematrimonials és discutible, molts els consideren molts els consideren un simple 

tràmit enutjós. No dubto pas que a algunes parelles els caldria reflexionar abans de 

casar-se, però la història de matrimonis religiosos amb curset previ inclòs és plena de 

divorciats i separats. Em costa creure que Camilo José Cela, abans del seu segon i 

inesperat casament per l'Església, hagi seguit un curset prematrimonial. En comptes 

de dir a Àngels i al seu home que només els casaran si fan aquest curset, l'Església 

hauria d'haver-los fitxat perquè el donessin ells, després de vint anys de convivència 

feliç. O millor encara, haurien de donar, si volen, un curset postmatrimonial, i no pre, 

que sens dubte tindria molt més interès. 

 

Donen un diploma o un certificat als qui han seguit el curs prematrimonial? Té alguna 

validesa, constitueix una circumstància atenuant o agreujant en el moment de la 

separació? L'exigència que han plantejat a l'Àngels i a la seva parella és una versió 

d'un gran dilema: què val més, un títol o l'experiència? El títol de marit o de muller, 

com el de metge o el de periodista, només acredita que legalment pot exercir aquest 

ofici, però no que ho faci bé. Vint anys d'experiència positiva, en canvi, suposa una 

garantia magnífica. Si l'Església ho ignora, no ens ha d'estranyar que una gent amb 

aquest currículum fitxi per la competència. 

 

Text 59 

 

Francesc Marc Àlvaro 

 

TOT A CENT 

 

Nostàlgia 

 

[La gent del Grup de Folk] [es va trobar el cap de setmana passat] [per recordar les 

músiques d'un altre temps.] [Tots tenen cabells blancs] [o són calbs.] Amb més 

panxeta i rodejats de fills, els forjadors del primer underground de la cançó van fer la 

seva festa. a ser una trobada sense pretensions transcendentals ni crides èpiques a la 
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memòria històrica des del Palau Sant Jordi, tendència excessiva d'alguns cantautors 

quan compleixen uns quants anys tendència excessiva d'alguns cantautors quan 

compleixen uns quants anys dalt de l'escenari. La majoria de la gent del Grup de Folk 

ja no es dedica a la música, potser per això van ser més discrets, més d'estar per 

casa. Aquesta festa, com d'altres, planteja una pregunta d'abast moral i estètic: 

existeix un dret a la nostàlgia? Si mirem l'èxit de programes televisius, publicacions, 

botigues i locals especialitzats en les modes del passat, no hi ha dubte. Hi ha el dret a 

la nostàlgia i, a més, s'exerceix força. Altra cosa és que s'exerceixi amb elegància. Els 

del Grup de Folk han estat prou fins i irònics per no exagerar el seu lícit i amable 

passeig nostàlgic. [No tothom té respecte pels altres.] Hi ha massa ganyota 

retrospectiva que vol passar per gest històric. Hi ha massa fantasmada amb 

pretensions de testimoniatge. Massa batalletes de la mili i poca història viscuda i 

divulgada. La nostàlgia és l'artifici de la memòria, per això el seu plaer està en la 

mesura. 

 

Text 60 

 

BÚSTIA 

 

És lògic i normal 

 

Algú em pot explicar per què s'ha aixecat tant de rebombori amb el decret del cinema 

en català? No el conec, però, pel que he pogut escoltar i llegir aquests dies, no té res 

d'extremisme ni d'intolerància. Es tracta, senzillament, de normalitzar l'ús del català en 

un àmbit on està totalment marginat i, pel que sé, es fa d'una forma molt moderada: 

unes quotes baixes i un marge de temps molt ampli per a la seva aplicació. De què 

tenen por els defensors del castellà? Ningú ataca la seva llengua i a hores d'ara ja 

haurien de tenir molt clar que el castellà és un idioma molt fort i molt consolidat 

perquè en pugui sortir perjudicat. I els distribuïdors creuen de debò que no hi haurà 

mercat? Avui dia, i gràcies principalment a TV3 i canal trenta-tres, tothom està 

acostumat a escoltar pel·lícules emeses en llengua catalana i gairebé tots els catalans i 

catalanes (és a dir, la gent que viu i treballa, si pot, a Catalunya) entén el català. 

 

Crec sincerament que les persones triem el cinema no en funció de la llengua en què 

s'emet la pel·lícula, sinó per altres motius: si el film és bo o no, si els actors ens 
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agraden, si el cinema és a prop de casa, si és còmode o té una bona audició, etcètera. 

Per tant, el tema de la llengua no crec que sigui determinant en l'aforament del 

cinema. 

 

Per tot això penso que no cal escandalitzar-se per un decret tan moderat i normal. Què 

hi ha més lògic que voler protegir una llengua minoritària en el propi país d'origen? 

 

Imma Velasco Paredes 

 

Vilanova del Vallès 

 

Text 61 

 

Brutícia gòtica 

 

[Al carrer de la Riera del Pi,] [que va de la Rambla] [a la plaça del Pi,] [hi ha una bella 

façana gòtica.] Aquesta façana enllaça amb l'església del mateix nom. És la rectoria. 

Doncs bé: sembla que és un lloc adient per dipositar-hi tota la porqueria i la runa que 

els veïns es treuen de sobre, especialment quan fan obres. La brutícia s'hi pot estar 

dies i dies. [La Guàrdia Urbana] [no la veu] [o fa com si no la veiés.] Mentrestant, la 

consigna és posar "guapa" Barcelona, segons ens diuen des de l'Ajuntament. 

 

No aniria malament que el senyor batlle (que finalment, i gràcies als cartells posats 

pels veïns, ja s'ha adonat que no es pot permetre tanta gresca a les places del Pi i de 

Sant Josep Oriol i a la Placeta) s'adonés també que no es pot permetre aquest dipòsit 

de brutícia davant d'una façana gòtica i en un indret tan transitat. Els nombrosos 

turistes que hi passen deuen considerar que Barcelona és, tanmateix, una ciutat de 

contrastos ben curiosos. I innecessaris. 

 

Josep Maria Totosaus 

 

Barcelona 
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Text 62 

 

La falta de sensibilitat d'Amor 

 

Voldria expressar la meva més profunda admiració per la lúcida carta de Josep Maria 

Martorell publicada el dia onze, referent a la manca de sensibilitat d'Amor. Aquesta 

manca de sensibilitat s'ha posat de manifest al llarg de la seva etapa barcelonista, ja 

que ha provocat infinitat de conflictes amb tots els estaments del nostre Barça (no cal 

citar noms, perquè la llista seria interminable). 

 

I això ha succeït tenint en compte els milions que s'ha endut, que, de forma injusta, 

s'acosten als que rebrà el nostre simpàtic entrenador els propers tres anys per parlar-

nos tant català, per oferir-nos cultura des del balcó de la Generalitat, per la seva subtil 

sensibilitat i per la seva apreciable col·laboració en els fitxatges dels millors jugadors 

del món. 

 

Visca el Barça, sobretot el d'handbol! 

 

Pep Campabadal Ràfols 

 

Barcelona 

 

Text 63 

 

La torre de Babel i Catalunya 

 

Bé, tots sabem com va acabar el mite de la torre de Babel. Ara, sembla que un fòrum 

amb aquest nom tan representatiu vol que els catalans tornem a ser castigats amb la 

confusió de les llengües. [Els catalans podem ser poliglots,] [però no som bilingües.] 

Ho hem estat per aquella obligació que ens feia hablar en cristiano amb un clar 

menyspreu per tota la nostra història i cultura. 

 

Diuen els babelians que "cada individu té total llibertat per decidir quina llengua vol 

utilitzar en les seves relacions amb els altres individus i amb els poders públics". En 

certa ocasió vaig haver de viure a Madrid. Els meus fills no sabien una paraula de 
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castellà i evidentment el van haver d'aprendre, no tenien altra opció. Vaig tenir la sort 

de trobar una bona escola i uns bons mestres. En van sortir enriquits amb una altra 

llengua, ben maca, per cert, i una altra cultura. 

 

Pel que fa als poders públics, qualsevol català sap que difícilment hauria pogut 

sobreviure sense dirigir-se en cristiano a l'Administració, a la justícia, a la policia... és 

a dir, que ens hem passat la major part de la nostra existència sense poder practicar la 

llibertat babeliana, condemnats a un bilingüisme imposat. [Encara ara,] [la major part 

dels mitjans de comunicació] [(cine,] [premsa,] [ràdio,] [televisió)] [ens discriminen.] 

Resulta força curiós que el bilingüisme només s'apliqui en una sola direcció. 

 

Només voldria afegir que no crec que la política pujolista sigui cap obra d'art, 

especialment pel que fa al futur de Catalunya dins de la Unió Europea. Els babelians 

lloen l'Estat de les Autonomies com la fórmula ideal. Tenen raó, és ideal per al govern 

central, i és ideal perquè Catalunya resti sense veu ni vot. 

 

R. Cuxart i J. A. Oriol 

 

Barcelona 

 

Text 64 

 

Jove anorèctica bulímica 

 

Sóc una noia de vint-i-tres anys amb problemes d'anorèxia i bulímia des dels quinze 

anys, i des d'aquí m'agradaria donar ànims a moltes altres noies que tenen el mateix 

problema que jo i recomanar, sobretot, que reconeguin que estan malaltes i que 

necessiten ajuda. Jo ho vaig fer i ara estic en tractament i poc a poc vaig millorant; [és 

un procés molt lent,] [però amb molta força de voluntat] [ho podeu superar.] 
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Sisplau, ajudeu-nos a lluitar per aconseguir més centres especialitzats en l'anorèxia i la 

bulímia. 

 

Bàrbara Lecha Herrero 

 

Barcelona 

 

Text 65 

 

Aire condicionat 

 

Contestem a la carta publicada al seu diari el dia vint-i-sis de juny i signada pel senyor 

Fèlix Gatell, en relació amb l'aire condicionat dels transports públics. 

 

Pel que fa a Transports Metropolitans de Barcelona i d'acord amb el projecte de millora 

de les nostres xarxes de metro i bus, hem de puntualitzar que actualment disposem 

d'un noranta per cent de trens i de més de set-cents autobusos, d'una flota de vuit-

cents trenta-tres vehicles, dotats amb aire condicionat. 

 

Quant al criteri adoptat sobre els punts de regulació de l'aire condicionat, aquest 

s'adapta segons l'època de l'any i en funció de la temperatura exterior. Així, per 

exemple, en el cas del metro a l'hivern funciona amb vint-i-sis graus de màxima i vint-

i-quatre graus de mínima, i a l'estiu, amb vint-i-tres graus de màxima i vint-i-un graus 

de mínima, i es controla i es regula la temperatura dels trens en el moment d'efectuar-

se les tasques de manteniment. 

 

Finalment, cal afegir que hi ha uns aspectes personals i subjectius en la percepció de 

fred i calor diferents en cada persona, la qual cosa fa difícil de trobar una solució que 

sigui satisfactòria per a tothom. 

 

José A Patiño 

 

Cap de relacions externes i portaveu de TMB 
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Text 66 

 

L'agraïment a un príncep de l'Església. 

 

Benvolgut Doctor Simón Castellví, vaig llegir el vostre agraïment al cardenal Carles a 

partir de la carta pastoral de la qual preteneu que "mai ningú no podrà acusar 

l'Església catalana de passivitat davant la mort de criatures institucionalitzadament a 

finals del segle vint". 

 

Si el que us preocupen són les acusacions, penseu que mantenint la vostra actitud 

catòlica tan sols us fareu objecte de l'acusació que l'Església catalana sempre s'ha 

mantingut passiva davant la mort d'infants i mares que s'han trobat enfrontades al 

Codi Penal, al menyspreu, als avortaments en condicions insalubres i a la marginació. 

Em sembla que l'actitud evangèlica de la caritat i la compassió, que avui s'anomenen 

solidaritat i fraternitat, no passa pel Codi Penal, per les condemnes, sinó per oferir, 

acompanyar, compartir, escoltar. 

 

El Codi Penal estableix innocents i culpables, i potser aquests no són termes per parlar 

de mares i fills. A les assemblees legislatives i als tribunals aquests problemes 

s'agreugen. D'altra banda compartireu amb mi que les solucions vénen de la 

preparació de les joves i de la capacitat de donar-los suport del seu cercle més proper. 

 

Ramon Nonat Santaló 

 

Tortellà (Garrotxa) 

 

Text 67 

 

Totes les cartes adreçades a la Bústia de l'AVUI, encara que es publiquin amb 

pseudònim, han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça 

i número del carnet d'identitat. Així mateix, cal que siguin escrites a màquina a doble 

espai i per una sola cara, i que no superin les quinze línies d'extensió. En cap cas es 

mantindrà sobre les cartes adreçades i no publicades ni s'atendran trucades 

telefòniques. 
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Text 68 

 

BÚSTIA 

 

Decàleg de la Creu Roja. 

 

Atendre i vetllar per la seguretat i el benestar de les persones és un dels objectius 

prioritaris de la Creu Roja a Catalunya. Aquest objectiu esdevé una prioritat quan 

l'estiu ens convida a gaudir de les nostres platges i aleshores esdevenen fets 

desafortunats que ens deixen amb la sensació d'impotència. 

 

Pensant, doncs, en els darrers incidents que han costat la vida a persones en molts 

casos de poca edat, voldria aprofitar aquesta secció per conscienciar els usuaris de les 

platges sobre els diferents riscos que pot comportar una actuació malaurada, sigui per 

imprudència o per manca de precaució. 

 

En aquest sentit, a principis d'aquesta temporada estiuenca, la Creu Roja va presentar 

un decàleg de seguretat a les platges que considero important recordar com a mesura 

preventiva. 

 

Aquest decàleg diu així: 

 

"Feu cas de les recomanacions dels socorristes. Respecteu les banderes de seguretat. 

Banyeu-vos dins de les zones vigilades. Vigileu que els nens petits no es banyin sols. 

És perillós capbussar-se en un fons desconegut. Convé no nedar contra corrent o en 

zones d'espigons. Eviteu endinsar-vos en zones on no es toca fons. No entreu 

bruscament dins l'aigua després de prendre el sol. Eviteu banyar-vos després dels 

àpats. Eviteu el consum de begudes alcohòliques a la platja. Sortiu ràpidament de 

l'aigua si noteu calfreds o mals de caps. Si teniu algun problema, dirigiu-vos als 

voluntaris de la Creu Roja". 
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Només amb el suport i la col·laboració de tothom es podran prevenir accidents, en 

moltes ocasions, totalment evitables. 

 

Carmen Carles Costa 

 

Directora de l'Àrea de Comunicació de la Creu Roja a Catalunya. 

 

Text 69 

 

Tolerància 

Acostumo a llegir els autors amb qui dissenteixo perquè em fa tolerant i m'enriqueix si 

l'argumentació és clara, categòrica, lògica i ben travada. No m'ha passat així amb 

l'article Des de Babel amb tots els respectes, del senyor Félix de Azúa, AVUI onze de 

juliol. 

 

Parla del nacionalisme com a cosa intrínsecament dolenta. "Com menys nacions hi 

hagi, millor". El senyor De Azúa no és nacionalista i... "firma els documents del Fòrum 

Babel per por del desbordament funcionarial del nacionalisme català". Faig un esforç 

d'imaginació infinit i arribo a veure tots els habitants i tots els funcionaris de 

Catalunya, sense cap excepció, proclamant: "Tots els ciutadans de Catalunya tenen 

l'obligació de conèixer el català i el dret d'usar-lo, adaptació d'un article de la 

Constitució d'Espanya". Per molta imaginació que hi posi, no aconsegueixo veure el 

manuscrit d'aquesta llei arribant a la impremta del DOGC. 

 

El senyor De Azúa escriu als lectors de l'AVUI i no als de l'ABC perquè nosaltres siguem 

tolerants i no trepitgem els drets de ningú. Em penso que aquí hi ha un desenfocament 

total i absolut; els nacionalistes catalans sols pretenem anar al cinema el dia que ens 

vingui de gust i poder-lo escoltar en català, treure el passaport, anar a cal notari, a 

buscar la cartilla del soldat, a la farmàcia, al jutjat i poder-nos expressar en català. Si 

no ens entenen, buscarem un idioma pont; si no ens volen entendre no els clavarem 

daltabaix del pont, farem el sòmines i parlarem en un idioma preciós que hi ha 

moments que sembla que et vulguin fer odiar. Refer Catalunya és llarg i cansat. 
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Després de llegir el senyor De Azúa vaig recordar l'acudit del toro de les festes dels 

sanfermines: "Com s'ho arreglen perquè sembli que jo els empaito si són ells que 

m'empaiten a mi?". 

 

M'agradaria que el senyor De Azúa em digués què entén ell per nacionalisme. Jo em 

considero un nacionalista català radical: estimo amb un immens amor de selecció 

Catalunya, amor de selecció, no d'exclusió. Catalunya per mi no són tan sols uns 

quants quilòmetres quadrats sinó principalment les persones que hi vivim, hi volem 

viure i deixar viure, parlin en àrab, xinès, castellà o català. 

 

Ramon Solà i Solà. 

 

Barcelona 

 

Text 70 

 

Sau i la crítica musical 

 

Fa unes nits, a través del programa de TV3 Les mil i una, i mentre gaudia de l'actuació 

del grup Sau, vaig fer les següents reflexions. 

 

Efectivament, que al concert de Sau, al Poble Espanyol, dintre de la programació del 

Grec noranta-vuit, només hi assistissin dues mil persones és tota una "punxada". 

 

També vaig pensar que és cert que les vendes dels discos del duet format per Pep Sala 

i Carles Sabater han disminuït considerablement i que, en general, l'assistència als 

seus concerts no és tan massiva com abans. 

Però fins a quin punt no són culpables els crítics (inclosos els d'aquest diari) d'aquesta 

minva de popularitat, d'un dels millors grups del pop rock cantat en català? 

 

D'acord que Sala i Sabater van posar el llistó molt alt en els seus primers treballs 

discogràfics, concretament fins a l'aparició del disc El més gran dels pecadors, i que 

posteriorment no han tornat a assolir els mateixos nivells de qualitat; tanmateix, això 

no justifica la poca simpatia que la crítica especialitzada els ha dispensat en quasi tot 

moment. 
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Des de llavors els crítics els han acusat de no aportar res de nou a la seva carrera i de 

ser massa fidels a l'estil Sau. És que als sempiterns Rolling Stones se'ls demana que 

sonin a quelcom diferent? No és cert que dels Stones només s'espera que siguin ells 

mateixos? 

 

Aleshores, per què dels Sau i d'altres grups i solistes del panorama musical català es 

demana la quadratura del cercle, quan no disposen del suport incondicional i mediàtic 

que comporta el fet de cantar en anglès o en espanyol? 

 

Ja està bé d'autoodi per a tot el que sona en català! 

 

Per acabar, només dir: Endavant Sau!, tinc quaranta-sis anys i, malgrat això, la vostra 

música encara em fa trempar d'allò més. Per això sempre que m'és possible acudeixo 

als vostres concerts i tinc tota la vostra discografia. 

 

Jordi Príncep 

 

Barcelona 

 

Text 71 

 

Nou Barris 

 

Vull expressar breument la meva queixa, tot i que amb el que haig de dir s'hi pot 

escriure una novel·la. 

 

Sóc un ciutadà del carrer resident a la Guineueta. El meu clam s'adreça a qui 

correspongui per denunciar la injustícia que estem suportant els ciutadans del meu 

districte, anomenat Nou Barris. 

 

[Gairebé en tots els carrers s'hi estan fent obres,] [que deixen les vies de circulació] 

[intransitables.] Passos provisionals per a vehicles i per a vianants que provoquen com 

és de suposar, el corresponent caos circulatori. Els que tenim la sort de tenir 

aparcament propi, deixem el cotxe i anem en autobús o metro, cosa que suposa una 
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altra aventura, ja que els itineraris són tan insòlits que hem de sortir una hora abans 

de casa per anar a treballar, i encara amb la inseguretat d'arribar a temps. 

 

Però no s'acaba tot aquí. El nostre districte és una caixa de sorpreses: quan menys 

t'ho penses, la ruta alternativa que prenies per anar a casa... sorpresa! T'anuncien 

obres. Això sí, són seriosos a l'hora d'obrir: saps quan comencen, però mai quan 

s'acaben. 

 

De segur que algú em dirà: ara has de patir una mica, però després ja veuràs quin 

districte et quedarà. I algú, ensenyant les dents, vindrà a inaugurar els carrers dient: 

Què me'n dieu del barri que us he fet? Oi que és maco? Ara ja em podeu votar a les 

properes eleccions. 

 

Però aquest senyor no sap les incomoditats que això ens ha suposat. 

 

[Hem de tenir les finestres tancades] [perquè la pols se'ns fica fins a l'últim racó del 

pis.] I, d'altra banda, les màquines fan tant de soroll que no ens deixen ni sentir les 

converses familiars. 

 

[Ens han posat els contenidors de la brossa tan lluny,] [que els que som conscients] 

[fem una excursió per anar a llençar les deixalles.] I els que no ho són tant, deixen les 

bosses a qualsevol portal, cosa que provoca, com és de suposar, la indignació dels 

altres veïns. I aquestes bosses s'hi estan dies i dies, amb la corresponent mala olor 

sense que ningú passi a retirar-les. 

 

[Els passadissos que han deixat] [per als soferts vianants] [són tan estrets,] [que just 

hi poden passar dues persones] [d'anada i tornada.] Això si hi ha passadissos, perquè 

en algun cas s'ha d'anar passant entre els cotxes, autobusos i motos, empassant-nos 

la pols que aixequen els vehicles en circular per un pas provisional. 

 

D'altra banda, tenir un districte tan bonic obligarà l'estoic ciutadà a comprar-se un 

aparcament per al seu vehicle, o a deixar-lo estacionat als afores de la ciutat i tornar 

amb autobús o si més no, vendre's l'utilitari, que, en definitiva, és el que sembla que 

vol l'Ajuntament. Perquè en aquest districte tan bonic, no hi ha lloc per els 

aparcaments de superfície. 
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No vull distreure més la vostra atenció. [He procurat ser una mica irònic,] [però tot 

plegat] [és veritat.] Si no us ho creieu, intenteu un dia anar a la plaça Llucmajor des 

de qualsevol punt de Barcelona. 

 

Juli Marco i Abellán 

 

Barcelona 

 

Text 72 

 

Totes les cartes adreçades a la Bústia de l'AVUI, encara que es publiquin amb 

pseudònim, han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça 

i número del carnet d'identitat. Així mateix, cal que siguin escrites a màquina a doble 

espai i per una sola cara, i que no superin les quinze línies d'extensió. En cap cas es 

mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades i no publicades ni s'atendran 

trucades telefòniques. 

 

Text 73 

 

Josep Maria Espinàs 

 

A LA VORA DE... 

 

Clima de por 

 

Revisant diaris d'aquest mes, he trobat una notícia que el lector ja deu conèixer. Els 

mestres d'escola primària i de guarderia al Regne Unit es neguen a aplicar crema de 

protecció solar als seus alumnes per por de ser acusats d'abusos sexuals. La negativa 

té el suport dels dos principals sindicats d'ensenyament britànics. 

 

La informació m'ha desmoralitzat. Fins a quin punt de por hem arribat? És evident que 

les agressions sexuals contra els menors són un delicte molt greu. Els diaris es van 

omplint, cada vegada més, de notícies d'aquesta mena. Els protagonistes són pares, 

germans, parents, amics, veïns, etcètera. Però els mestres són un "grup de risc" per la 
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seva relació amb nens i nenes. Certes actuacions poden ser interpretades com a 

sexualment intencionades. 

 

La reacció dels mestres britànics s'explica perquè comencem a viure en una psicosi. Els 

mitjans de comunicació expliquen, cada dia, assalts d'aquesta mena, i si ho fan és 

perquè augmenten les denúncies. Cal valorar aquest augment de denúncies, perquè 

tradicionalment la immensa majoria dels abusos sexuals eren silenciats. Però 

inevitablement creen alarma i, el que és pitjor, poden pertorbar la visió correcta que 

hem de tenir de les conductes humanes. I davant la proliferació d'acusacions, la por 

dels qui formen part dels sectors professionals més fàcilment acusables és una por 

comprensible. I lamentable. Si cada vegada hi ha més por, cada vegada hi haurà més 

autorepressió. Els mestres que es neguen a aplicar als seus alumnes crema de 

protecció contra el sol estan perdent seguretat en ells mateixos. [Se senten fràgils] [i 

vulnerables davant qualsevol pare o ciutadà] [que tingui certes obsessions 

malaltisses.] la negativa d'aquests mestres és, al seu torn, i implícitament, una 

denúncia dels trastorns de percepció, de la susceptibilitat i dels prejudicis amb què la 

societat es mira unes relacions amb els infants perfectament naturals i que només en 

casos estadísticament molt rars poden esdevenir malicioses. 

 

El gran problema són les denúncies falses. Ajuden a fomentar el clima de por. Però, 

després, no sempre són àmpliament desmentides ni, el pitjor de tot, els seus autors 

són prou castigats per la seva temeritat. [Han fet mal,] [però no el paguen com 

caldria.] La por als observadors patològics pot dur un mestre a suprimir el gest 

afectuós i educatiu de posar una mà sobre l'espatlla d'un alumne. 

 

Text 74 

 

A LA VORA DE... 

 

Argument de pes 

 

Josep Maria Espinàs 

 

M'han dit que s'ha escrit un llibre de receptes per engreixar-se. L'autor l'ha dedicat a 

les models anorèxiques que tenen dificultats per recuperar la seva línia: L'arrodonida 
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La que tenien abans d'alimentar-se amb iogurts descremats. [L'explicació és divertida,] 

[però no sempre és veritat.] [Hi ha models] [que de jovenetes] [ja eren fideus.] 

 

[En qualsevol cas,] [això d'engreixar-se] [amb alegria] [deu ser tan difícil] [com 

aprimar-se.] Deu ser molt dur recuperar la satisfacció de menjar mongetes fregides 

amb botifarra sense tenir la sensació de seguir un règim. Aquestes noies tan primes, 

podran empassar-se un plat de crema amb carquinyolis amb el mateix delit amb què 

llepen una mica de formatge fresc i una cirera? És tot un canvi de vida. 

 

De tota manera, no hi ha miracles. Sembla que qui vulgui engreixar-se un quilo haurà 

d'ingerir set mil calories de més. I fer molts sacrificis. [Cal suprimir dràsticament les 

coses bones] [o reduir-ne el seu consum al màxim.] Suprimir la margarina light, per 

exemple, i renunciar completament a la sacarina -atenció als qui comencen prenent-ne 

una i acaben buidant el pot-. Però és molt important, si un vol engreixar-se 

harmoniosament, evitar les frustracions i no desanimar-se. Això vol dir que convé, de 

tant en tant, concedir-se un banquet: un pit de pollastre a la brasa amb una mica de 

pastanaga trituradeta. I no tenir cap escrúpol a regar el tec amb mig litre d'aigua 

mineral. Sí: els règims han de ser compatibles amb moments de festa. 

 

Això de fer règim per engreixar-se, doncs, deu ser tan pesat i martiritzador com fer 

règim per aprimar-se, i al cap d'unes quantes setmanes, molts dels aspirants a grassos 

és probable que es trobin tan insatisfets com la majoria dels aspirants a prims. 

[Deixant de banda els casos patològics,] [que són ben estudiats,] [el pes personal] [és 

un misteri.] Suposo que els endocrinòlegs disposen d'explicacions bàsiques-. Per què hi 

ha gent que manté sempre el mateix pes, menjant tot allò que diuen que engreixa? El 

metabolisme, és clar... [Metabolisme és una paraula] [que s'ha introduït d'un temps 

ençà] [en el llenguatge social.] Parlem del metabolisme com els antics parlaven dels 

humors del cos. És una paraula útil per al·ludir a allò misteriós amb una entonació 

científica. El que no pot explicar una dieta ho explica el metabolisme. Als conceptes 

psicofilosòfics del jo i de la consciència, s'hi afegeix ara el metabolisme com a tret 

bàsic de la personal identitat. 
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Text 75 

 

A LA VORA DE... 

 

Somnis i matèria 

 

Josep Maria Espinàs 

 

Només podem somiar allò que coneixem. No sóc cap entès en el món del subconscient 

o de l'inconscient, però no crec que aquesta afirmació sigui temerària. Més aviat un 

expert em diria que és una obvietat, una cosa sabuda i sense cap interès. [A mi m'ha 

deixat una mica parat,] [perquè no hi havia pensat mai.] La idea de somni és tan 

màgica, tan poderosa... En un somni distorsionem una realitat, combinem fets 

d'impossible coexistència en la vida "de debò", alterem el temps i l'espai... però tot el 

que puguem imaginar, per fantasiós i absurd que sigui, ho construïm amb materials de 

l'experiència. Tant trastocats com es vulgui, però els elements -visuals- que apareixen 

en un somni no ens són pas desconeguts. [Són imatges] [formalment] [identificables,] 

[encara que tinguin] [una altra significació.] 

 

[M'he fet aquesta reflexió avui,] [encara que sembli estrany.] He sabut que el robot 

que explora el planeta Mart, el Sojourner, no trigarà gaire a acabar la seva activitat. 

[És sabut] [que no ha trobat marcians.] Els científics ja ho saben de fa temps, que els 

marcians no existeixen, però sovint s'ha fet servir popularment la paraula per referir-

se, genèricament, als possibles extraterrestres. I com els hem somiat, aquests 

extraterrestres? Amb ingredients humans coneguts. Durant molt de temps, ningú no 

ha vist cap extraterrestre que no tingui cap, braços ni cames. De colors o de formes 

que serien impensables en els humans, però que són formes i colors que també 

existeixen en la nostra realitat. Els extraterrestres imaginats anys enrere tenien pell i 

musculatura, convenientment estrafeta -com és habitual en els somnis- però no eren 

éssers amb una constitució que no fos producte de cap tecnologia. Senzillament: 

perquè encara no teníem imatges de les modernes tecnologies informàtiques i 

robòtiques. Ara que ja hem incorporat al nostre coneixement aquestes imatges, ja les 

podem trasplantar als somnis. 
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He vist la fotografia del Sojourner que es passeja per la superfície de Mart. I he pensat 

que si la vida intel·ligent a Mart estigués encarnada en la família animal de les 

tortugues, i aquesta família estigués tan evolucionada com la humana actual, les 

tortugues de Mart haurien pogut somiar que els extramarcians, o sigui nosaltres, 

havíem arribat a Mart. Els humans seríem una mena de tortugues amb sis rodes, una 

closca plana, de moviments lents i esquivadors de pedres... 

 

Text 76 

 

Pepe Navarro 

 

[Al pelicà se li va gelar el somriure de cop] [dilluns al vespre] [quan es va suspendre 

l'emissió del programa.] Al·legant un codi deontològic més aviat desconegut pel gran 

públic, la direcció d'Antena tres Televisió va decidir suspendre l'emissió d'un programa 

on s'havia d'iniciar el judici paral·lel de l'exbanquer Mario Conde i on es parlaria del 

famós vídeo que recull les acrobàcies terrestres de Pedro Jota Ramírez. Segons 

sembla, Pepe el Pelicà no vulnerava cap codi quan s'estacava en la brutícia amb el cas 

Alcàsser. [Antena tres] [va fitxar el presentador del programa] [quan treballava] [per 

una altra cadena.] És ara quan li han vist el bec? Quines altes pressions deuen haver 

influït al cim d'Antena tres? Pedro Jota Ramírez va tocar tecles importants a Tele cinco 

per aturar comentaris molestos. Segons sembla, Pepe Navarro en feia un gra massa. 

Qui té ara el paquet majoritari d'accions a Antena tres? [L'apel·lació al codi 

deontològic] [s'ha fet] [quan la pèrdua d'ètica pelicanil] [afecta un peix gros.] El cas és 

de jutjat de guàrdia. Però Antena tres ha renunciat als programes abocador? No. 

Alguna bèstia encara més horrorosa substituirà el pelicà. Si no té plomes, tindrà pèl. 

Mana l'audiència encara que sembli mentida. 

 

Text 77 

 

BÚSTIA 

 

El Teatre Principal i el seu públic 

 

Barcelona, diumenge a la tarda. Representació prèvia a l'estrena de l'obra de teatre 

Misery. [Ens en moríem de ganes] [però les ganes se'ns en van anar.] [No vull parlar 
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de l'obra] [tot i que era força decebedora.] Vull parlar del manejament del Teatre 

Principal i del comportament irreverent del públic. 

 

Ja va sent hora que el personal del Teatre Principal segueixi l'exemple de molts altres 

teatres: [o es comença l'espectacle quan tothom és al seu lloc,] [o bé no es deixa 

entrar a la gent] [que arriba tard al teatre.] Potser aprendran a ser puntuals la propera 

vegada, si es queden fora. Com és possible que un quart d'hora després d'haver 

començat l'obra encara estigui entrant gent? Per altra banda, jo creia que el soroll 

constant dels plàstics dels caramels, els comentaris inacabables i les anades i tornades 

al vàter ja fèiem prou suportant-les al cinema. [La falta de respecte als actors,] [que 

ens han estat] [dedicant el seu treball,] [ja és un fet.] 

 

És que creieu, públic estimat, És que creieu, públic estimat, que vestir-se elegantment 

és el requisit indispensable per anar al teatre? Si ni tan sols és un requisit. Senyores i 

senyors, això no és seriós! 

 

Maria del Mar Casas Casafont 

 

Barcelona 

 

Text 78 

 

Agraïment al PADES Ciutat Vella 

 

La nostra entitat, la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, vol manifestar, en nom de la 

nostra associada la senyora Virtudes Blázquez, el seu agraïment al servei de PADES de 

Ciutat Vella, i especialment els doctors Lugo i Casadevall, el primer del mateix servei 

de PADES i el segon, metge de capçalera de l'ABS Casc Antic, pel tracte que van donar 

al germà d'aquesta senyora, un malalt terminal de càncer afectat de metàstasis 

generalitzades. 

 

[Volem remarcar] [que aquesta persona] [va ser atesa d'una manera exquisida.] En 

tot moment es va sentir acompanyat per un equip que li va donar suportant mèdic 

com humà fins que va morir. [Ens sentim molt satisfets] [quan les coses van com el 
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que acabem de relatar.] Aquest fet ens reafirma en la convicció que la sanitat funciona 

quan les persones funcionen. 

 

[El PADES] [és un servei necessari,] [encara que alguns metges de capçalera] [no ho 

vegin així.] Nosaltres pensem que els pacients que normalment atén el PADES 

presenten unes característiques de complexitat física i psicològica que requereixen un 

tracte especialitzat. 

 

Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat 

 

Barcelona 

 

Text 79 

 

Uniformes 

 

En aquesta carta vull expressar la meva opinió sobre l'uniforme als col·legis. Sóc un 

estudiant de quinze anys i vaig a una escola on s'ha de portar uniforme. No estic en 

contra dels col·legis que no en porten, però considero que és una bona idea. 

L'uniforme comporta una igualtat entre tots els estudiants del mateix col·legi. En els 

col·legis que no en porten es pot veure la desigualat social o econòmica entre dos 

alumnes, ja sigui per la marca de la roba o per la forma d'anar vestits. El que no 

entenc tampoc és per què són els col·legis privats els que porten uniforme i no els 

col·legis públics, quan és molt més econòmic. 

 

Eduard Mundet Tarragó 

Barcelona 

 

Text 80 

 

Taekwondo 

 

Com a practicant de taekwondo m'emprenya molt veure que per televisió es 

transmeten tota mena d'esports, inclòs el pàdel, i que només Televisió de Catalunya, i 

en forma de resum, emet una competició de taekwondo. [No és un esport tan 
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minoritari] [si ens atenem al nombre de llicències.] Potser la desgràcia és que cap 

president del govern el practica. 

 

Jaume Cusó Barroso 

 

Barcelona 

 

Text 81 

 

Vull pagar els meus impostos en català! 

 

Cada vegada que cal efectuar les declaracions i liquidacions trimestrals dels tributs 

estatals (retencions, IRPF, IVA, estimació directa, etcètera) me n'adono, amb ràbia i 

pena alhora, que els catalans som tan dissortats que després de vint anys de presumir 

d'Estatut, Generalitat i ara d'una flamant llei de política lingüística, encara no gaudim, 

ni de bon tros, del nostre dret més elemental, natural, lògic i indiscutible que és poder 

exercir en llengua catalana totes les nostres activitats públiques o privades dintre de 

Catalunya. 

 

Trimestre rere trimestre demano a les oficines d'Hisenda de Barcelona els impresos per 

poder formular les citades declaracions redactades en català o, almenys, en text 

bilingüe. Resulta que només n'hi ha en castellà i rebutgen també la meva suggerència 

de poder-les formular en paper comú, seguint el model oficial i emplenant jo mateix 

tots els diferents apartats en català. No s'admet cap possible solució intermitja: [o bé 

utilitzo els impresos en castellà] [o no m'admeten el pagament.] Ja n'estic tip i cuit de 

queixar-me per aquesta qüestió a la mateixa Administració interessada (que em remet 

a Madrid), i també a diverses oficines, institucions i persones que s'ocupen de la 

normalització lingüística a casa nostra, les quals, tan amables com ineficaces, sempre 

em donen la raó: diuen que se n'ocuparan... però els anys van passant endebades. 

Ja n'hi ha prou de tanta discriminació contra els drets dels catalanoparlants!  
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M'agradaria molt saber què hi diuen a això els Alejos Vidal Quadras, els babèlics i 

d'altres polítics i intel·lectuals que s'autoproclamen defensors dels drets lingüístics de 

les persones. 

 

Joan Esteve i Blasi 

 

Barcelona 

 

Text 82 

 

La Lleva del Biberó 

 

He llegit a la Bústia del dia tretze de l'u del noranta-vuit la carta escrita pel senyor 

Pere Llopart (el Pere de cala Gran), de la Granada del Penedès. 

 

Estic totalment d'acord amb ell. Els de la quaranta foren els biberons, malgrat que 

després hi hagués una altra lleva també anomenada del biberó. 

 

Els de la lleva del quaranta-u, entre els quals hi havia el meu germà Ramon, mort al 

front de l'Ebre abans de fer els divuit anys, són els que s'han quedat amb el títol del 

biberó. No sé els motius, que respecto totalment. Tal vegada perquè s'han bellugat 

més amb actes commemoratius, trobades anuals, etcètera. Però insisteixo, del meu 

record (jo sóc del catorze), els primers anomenats així foren els del quaranta. 

 

Pel que fa a la cançó que esmenta, me la va deixar llegir en Josep Puig (el Josep de cal 

Mestret, en pau descansi) una vegada que vingué al poble amb un parell de dies de 

permís quan encara feien la instrucció, em penso, a Campdevànol. La cantaven amb 

una música de moda que no puc transcriure. Almenys jo. 
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Jo també felicito als del quaranta-u, especialment al senyor Quintana, ànima de 

l'organització. I desitjo que mai més es produeixi una guerra com aquella. Ni d'altres. I 

que Déu doni als supervivents molta salut i anys de vida per gaudir d'un temps que els 

fou robat en la seva joventut. 

 

Víctor Santacana i Cuscó 

 

Barcelona 

 

Text 83 

 

BÚSTIA 

 

Els senglars ens fan la feina 

 

[Els muntanyencs veterans,] [que ja no podem anar] [pels tres mil,] [anem molt 

sovint per Collserola.] Aquest parc, per sort, és una riquesa que tenim a l'abast els 

habitants de l'àrea de Barcelona. 

 

[S'ha fet una neteja del bosc] [a fons] [on ha semblat convenient.] Es tracta de 

treballs que s'han fet amb motoserres, trinxadores i camions. Sovint, la participació 

ciutadana ha estat fonamental quan s'ha fet la neteja d'aquestes zones. Això és molt 

positiu ja que ajuda a conscienciar a tothom. 

 

[Malgrat tot,] [hi ha una labor molt més senzilla,] [que és la de l'home armat 

simplement d'unes tisores de podar.] [La feina d'aquest home] [és la de tallar els 

esbarzers del camí] [perquè s'hi pugui] [continuar passant.] Aquesta feina no la 

trobem enlloc. I això que el Patronat de Collserola té una nombrosa plantilla 

d'empleats. 

 

És clar que hi ha més de sis-cents quilòmetres de camins, però, quants en pot fer un 

home normal, i sense matar-se cada dia, tot caminant i tallant esbarzers? [No calen 

gaires matemàtiques,] [per demostrar] [que un sol home] [pot seguir tots els camins] 

[i corriols] [diverses vegades] [per any.] I en trobem molts i molts on fa anys que no 
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s'ha fet, si no som els caminants de bona voluntat que ajudem a mantenir-los tot 

passejant-hi. 

En vull citar només en vull citar només alguns dels més vergonyosos: Els camins de la 

part baixa de la font de la Salamandra, ben ample i accessible gràcies als senglars 

(senyals evidents!). 

 

Als baixants de la corba de l'antic Hotel Florida, on s'ha consentit l'abús d'algun veí que 

ha anat tapant un camí amb argelagues i bardisses, fins a deixar-lo inútil per passar-

hi. Jo mateix les en vaig treure i algú les hi va tornar a posar. I han acabat guanyant 

ells: ja no hi ha camí! 

 

Del camí de Can Totxo en pugen diverses escaletes que van a parar al camí amb 

pujada que acaba al cafè de la plaça del Tibidabo. Com és que s'ha autoritzat o 

consentit que es talli un vial públic de tota la vida, amb una gran i bonica reixa 

metàl·lica amb pany i clau? 

 

No demanem escrits d'excusa o justificació, però de tant en tant ens agradaria trobar 

algun empleat que anés fent "d'ofici", el que nosaltres fem obligats per la deixadesa. 

 

J. Casajuana 

 

Sant Cugat 

 

Text 84 

 

El BUP i l'ESO 

 

Davant la implantació del nou batxillerat LOGSE el proper curs acadèmic noranta-vuit 

noranta-nou, els sotasignants, professionals de l'ensenyament secundari, volem 

informar l'opinió pública de la problemàtica que tot seguit exposem: 

 

Com és sabut, els alumnes que actualment acaben el 3r curs de BUP obtenen el títol 

de batxillerat. [Per altra banda,] [els alumnes d'ensenyament secundari obligatori 

obtindran el títol de graduat d'ensenyament secundari] [quan acabin els quatre cursos 

d'ESO.] Si, com està previst, el proper curs s'implanta el nou batxillerat, els alumnes 
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que actualment cursen segon de BUP passaran, si aproven, a primer de batxillerat 

LOGSE. [Als alumnes de segon de BUP] [se'ls atorgarà una equiparació] [amb el títol 

de graduat d'ensenyament secundari] [si aproven el present curs.] [Això els 

perjudicarà fortament] [ja que els continguts curriculars] [dels dos primers cursos de 

BUP] [són molt superiors] [als de tercer] [i quart de l'ESO.] 

  

A més, en el suposat cas que algun d'aquests alumnes no aprovés els dos cursos del 

nou batxillerat o decidís abandonar els seus estudis, sortiria de l'institut amb el mateix 

títol amb què hi va entrar, és a dir, el graduat escolar. Per tant, aquests alumnes, a 

més de ser incomprensiblement sotmesos al trasbals que suposa canviar de pla 

d'estudis gairebé al final del BUP, patiran també un greuge comparatiu en relació a 

qualsevol altre alumne de secundària de les promocions anterior i/o posterior a la 

seva. 

 

[Per aquest motiu demanem a l'Administració] [que els alumnes de segon de BUP] 

[puguin finalitzar els estudis secundaris] [amb el mateix pla d'estudis amb què els van 

iniciar.] 

 

Professors de l'IES Salvador Vilaseca 

 

Reus 

 

Text 85 

 

Resultats europeus 

 

És obvi que el Madrid ha dominat, de sempre, la Lliga Espanyola de futbol. En canvi, a 

Europa, ni tan sols recordo l'últim cop que el Barça -o un equip català- perdia amb el 

Madrid -o un equip espanyol- en qualsevol esport. En bàsquet, la temporada noranta-u 

noranta-dos, l'Estudiantes guanyava al Joventut quatre cops en competicions 

espanyoles. A la Lliga Europea, els tres cops que s'enfrontaren guanyava la Penya, fins 

i tot per més de punts. Dos anys després, a quarts de final ho feia en els dos partits 

contra el Madrid, tot i que a Madrid, l'equip de casa, convençut de remuntar 

l'eliminatòria, sortí amb el mateix esperit de lluita que té, per exemple, quan juga 

contra el Barça a la Lliga Espanyola. El noranta-cinc noranta-sis va ser el Barça qui 
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jugaria contra el Madrid. Tres victòries del Barça, per més de deu punts a Madrid. 

L'any noranta-sis, en futbol, Barça-Sevilla: un a u allí, tres a un aquí. En handbol, a 

Europa, el Teka mai no ha guanyat el Barça tot i pispar-li Lligues espanyoles amb gols 

anul·lats a l'últim minut. Barça i Igualada sempre han guanyat el Liceu a hoquei patins. 

I a altres esports, com hoquei herba o waterpolo, el domini català ha estat 

abassegador. Lògicament, això s'acabarà algun dia, o potser caldria dir alguna dècada. 

 

Joan Carles Mestres i Blanch 

 

Barcelona 

 

Text 86 

 

Desmentiment de l'AT 

 

El passat de novembre va sortir publicat al seu diari el polèmic document atribuït al PP 

i hem estat dubtant a qui adreçar un desmentiment d'allò que fa referència a la nostra 

associació, ja que no sabem la paternitat d'aquest escrit. [Finalment,] [hem optat per 

demanar-los a vostès] [que tinguin l'amabilitat de publicar aquestes línies.] L'AT és 

una associació sostinguda exclusivament per les quotes dels seus associats. Mai no 

acceptaríem el finançament de cap organització política perquè desitgem mantenir la 

nostra independència. [En canvi,] [seguirem demanant l'ajut de les Administracions 

públiques,] [que són les que han donat suport] [a les ONG.] 

 

Marita Rodríguez, presidenta de l'AT 

 

Barcelona 

 

Text 87 

 

Guàrdies mèdiques: a menys de mil l'hora 

 

[Els metges d'assistència primària de Catalunya] [estem obligats a fer guàrdies,] [per 

tal que els pobles tinguin assistència mèdica les vint-i-quatre hores del dia.] [El nostre 

patró] [(Institut Català de la Salut)] [ens paga per mòduls,] o sigui que cobra el 
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mateix qui fa seixanta hores al mes que qui en fa vuitanta. [Això és molt injust] [ja 

que no cobra més] [qui més treballa.] 

 

[Vostès deuen estar pensant] [que al metge que treballa seixanta hores] [li deu sortir 

l'hora] [a un bon preu.] Doncs estan equivocats, ja que per fer seixanta hores 

mensuals es cobren vuitanta mil pessetes. L'hora treballada surt a mil quatre-centes 

pessetes i un cop trets els impostos queda per menys de mil pessetes/hora. Si 

malauradament estàs a la part alta del mòdul, quasi hi has de posar diners. A més a 

més, has de portar el teu vehicle i pagar-te els àpats. 

 

Com veuen les retribucions estan totalment desfasades, però a nosaltres ningú ens 

defensa. Pels sindicats majoritaris, nosaltres som un grup de privilegiats. Del nostre 

Sindicat de Metges, val més no parlar-ne. I pel que fa a l'Administració val més no 

parlar-ne. I pel que fa a l'Administració, com menys ens pagui, millor. 

 

[L'única sortida possible] [és apel·lar a la bona fe dels nostres pacients] [perquè 

dissimuladament] [ens posin cinc durets de propina a la butxaca.] 

  

Albert Gardella i Company 

 

Canet de Mar 

 

Text 88 

 

Totes les cartes adreçades a la Bústia de l'AVUI, encara que es publiquin amb 

pseudònim, han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça 

i número del carnet d'identitat. Així mateix, cal que siguin escrites a màquina a doble 

espai i per una sola cara, i que no superin les quinze línies d'extensió. En cap cas es 

mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades i no publicades ni s'atendran 

trucades telefòniques. 
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Text 89 

 

BÚSTIA 

 

Reivindicacions des del Carmel 

 

[Escrivim aquesta carta] [per fer dues reivindicacions sobre el nostre barri,] [el 

Carmel.] 

La primera és que al nostre barri no hi arriba el metro. [El metro hauria d'arribar] [fins 

a dalt de tot del Carmel] [encara que tinguem una bona combinació d'autobusos.] Això 

ens afavoriria molt Tothom que viu la nostra mateixa situació hi està d'acord. 

 

La segona reivindicació de la nostra carta és la higiene i la neteja del barri. Els carrers 

estan molt bruts i les parets estan guixades. Els escombriaires no passen a netejar tan 

sovint com seria convenient. El que demanem és que ho facin amb més regularitat per 

tal que el resultat sigui millor que l'actual. 

 

Hi ha molta gent que està d'acord amb nosaltres i opina que l'Ajuntament ja no se'n 

recorda d'aquest barri perquè no és tan bonic ni està tan ben cuidat com el de Gràcia o 

algun altre semblant. Aquest barri podria estar millor del que està perquè aquí no hi ha 

tanta població com a d'altres barris, encara que aquí hi viuen famílies amb animals que 

embruten molt i a Gràcia no n'hi ha tants. 

 

Hauríem de netejar i cuidar el nostre barri, ja no per a nosaltres sols sinó, també, per 

a la gent que ve de fora i s'emporta una mala impressió. Amb aquesta carta volem 

demanar l'ajuda de la gent per poder rectificar les reivindicacions aquí citades. 

 

Puri Morales i David López 

 

Barcelona 
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Text 90 

 

I nosaltres, què? 

 

Hi ha una secció en aquest diari, Tres preguntes, a les pàgines d'oci on es juga a 

endevinar, a través d'una frase i tres pistes, un personatge històric que digués alguna 

cosa que calgués immortalitzar. Curiosament, en mesos i mesos que Ferran Juste 

porta fent aquesta secció, només hi han aparegut noms d'homes. Sorprenent, ja que 

també hi ha dones que han passat a la posteritat i han dit coses importants i 

interessants de veritat. I una persona com el senyor Juste ben segur que ho ha de 

saber espero. M'agradaria posar la primera pedra i animar el senyor Juste perquè, de 

tant en tant inclogui el nom d'alguna dona en la seva secció. Aquí va la meva pedra. La 

revolucionària Mme. Roland va fer un crit de llibertat quan pujava cap a la guillotina. 

La reina Maria Antonieta, quan li digueren que el poble no tenia pa per menjar, 

exclamà: "Que mengin pastissos!!!". I saben què va dir Eleanor Roosvelt quan li va 

caure el vestit en una cerimònia oficial?: "A vegades sembla que existeix una forta 

discrepància entre la meva roba i jo!". I què va dir l'entranyable Dolores Ibarruri al 

morir el seu marit?: ["És millor ser la vídua d'un heroi] [que ser la dona d'un covard".] 

I "em cansava tant escoltar tota l'estona 'un milió per aquí, un milió per allà...', era tan 

mesquí...", és el que va dir Imelda Marcos durant el seu judici per xantatge i frau, i per 

ajudar a saquejar dos-cents milions de dòlars del tresor filipí: en fou absolta. 

 

Eva López Domènech 

 

Barcelona 

 

Text 91 

 

Els caixers automàtics 'adaptats' per a cecs 

 

[Ja fa uns quants anys vaig descobrir amb sorpresa] [que els caixers automàtics de 

determinades entitats bancàries] [s'havien adaptat per als cecs,] [incorporant el 

sistema Braille.] 
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Aquest fet em va fer pensar en el gran avenç que això suposava per a les persones 

que, com jo, som invidents i hem de recórrer als nostres amics o parents per tal de 

poder realitzar gestions que desitjaríem poder efectuar nosaltres mateixos; i vaig 

agrair profundament a aquestes caixes i bancs la seva iniciativa. 

 

Mai havia tingut la necessitat d'utilitzar cap caixer. [Fa ben poc] [vaig anar a treure 

diners] [com ho faria qualsevol altra persona.] Malgrat tot vaig haver de tornar cap a 

casa sense èxit en cap dels meus intents. 

 

I és que, després d'introduir la targeta de crèdit, m'havia d'imaginar que en la pantalla 

que jo tenia al davant, i que no veia, se m'estava demanant el meu número secret. Un 

cop introduït aquest, em vaig haver de tornar a imaginar quina era l'opció de les 

possibles en què desitjava operar. I això, encara: el més dur per a mi fou que les 

tecles a prémer per tal d'indicar l'opció triada no estaven marcades en sistema Braille; 

ja que només consten en Braille les tecles corresponents als números i les que 

indiquen continuar i cancel·lar, però cap més. I això en tots els caixers automàtics de 

totes les caixes i bancs fins ara visitats per mi. 

 

[Només voldria suggerir] [a les esmentades entitats] [que no actuïn només pensant en 

la seva imatge.] Si decideixen adaptar algun servei a persones amb disminució cal que 

ho facin tenint en compte les persones que pateixin aquella disminució. [El servei serà 

més efectiu] [si es deixen assessorar per aquestes persones.] 

 

Jaume Oliveras i Malla 

 

Palau de Plegamans 

 

Text 92 

 

BÚSTIA 

 

Nyaps i consciència social 

 

L'any d'alcalde del senyor Clos no ens ha portat res de nou als barcelonins. [Segueix 

tan de prop l'estil del seu antecessor] [que no s'ha millorat en res.] 
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Només vull posar un exemple: les façanes entre les tres torres romanes de la plaça de 

la Catedral, amb aquelles finestres metàl·liques sobresortints que són un nyap 

incontestable des de qualsevol punt de vista així com un increïble atemptat contra el 

bon gust. El senyor Clos a permès que s'acabés l'esgarrada. Això no és una cosa 

secundària, ja que és l'obra dels barcelonins que ens van precedir. [No es pot tenir cap 

respecte pel present] [si no se'n té cap pel passat.] 

 

I no em refereixo tan sols al camp arquitectònic. Penso, per posar un altre exemple, en 

els captaires del passeig de Gràcia i tantes altres vies emblemàtiques. Des de fa anys 

trobo les mateixes persones on vaig. No podria fer res l'Ajuntament per ajudar-los a 

millorar la seva vida o, en el cas que siguin professionals, que també algun n'hi deu 

haver, evitar que funcionin? Quina mena de consciència social opera a la Casa Gran? 

Així vetllem per la bona imatge de la ciutat envers els forasters i els turistes? 

 

Concepció Pedrola 

 

Barcelona 

 

Text 93 

 

Infanticides 

 

[Ja fa massa temps] [que acabo plorant d'horror] [quan sento les notícies de la 

televisió.] 

 

Tant a Kosovo, a Ruanda, al Brasil i a l'Alger com en països molt resplendents i 

desenvolupats de l'anomenat Primer Món hi ha persones capaces d'assassinar a sang 

freda nens de bolquers. [També hi ha persones capaces d'oblidar aquesta realitat] 

[com si així deixés d'existir.] 

 

No m'ho explico: On són els dirigents horroritzats que saben donar resposta a aquests 

fets al preu polític que calgui? On són els periodistes que, lluny d'audiències, saben 

donar als esdeveniments la importància justa que tenen? (infanticidis i futbol, per 

exemple). On són l'allau de cartes i queixes que cal esperar de la societat civil? On són 

les iniciatives privades i públiques destinades a fer notar el rebuig que l'assassinat de 



ANNEX 1. CORPUS PROSÒDIC DEL CREL (LOCUTOR JT) 

 

432

nens i nenes hauria de provocar de forma multitudinària? On són les nostres llàgrimes, 

les que hauríem de vessar en imaginar que aquell nen de anys, amb la carona ja freda 

i ensangonada, era tan dolç i rialler com els nostres fills? 

 

Susi Fàbregas i Puntí 

 

Argentona 

 

Text 94 

 

La befa del Figaró 

 

Vaig assistir fa pocs mesos a una manifestació mentre era a Viena. La manifestació 

tenia lloc en defensa d'un arbre que sembla que l'Ajuntament pretenia suprimir. Al 

viure aquest fet i com a veí del Figaró, vaig entristir-me en recordar, en aquell mateix 

moment, la destrucció d'un riu al pas per un poble, sense que cap organisme ni 

institució del nostre petit país s'hi hagi oposat frontalment. És sincerament lamentable 

i una autèntica befa. 

 

Martí Puig Armengol 

 

El Figaró 

 

Text 95 

 

Josep Maria Espinàs 

 

A LA VORA DE... 

 

El perill dels extímids 

 

La pastilla Serotax és un antidepressiu que ha estat presentat com un remei específic 

contra la timidesa. D'entrada el problema és molt complicat. En primer lloc, no es pot 

parlar de la timidesa com qui parla d'una característica greument negativa. I en segon 

lloc, qui és tímid i qui no ho és? 
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A favor de la necessitat de disposar d'aquest medicament hi ha un fet contundent: [el 

Servei Social de la Salut] [de la Gran Bretanya,] [que posarà la pastilla al mercat,] [ha 

decidit] [fer-se càrrec] [del seu cost.] [Això vol dir que la timidesa] [és una malaltia 

tan estesa] [que es pot considerar d'abast social.] Potser més entre els nòrdics que 

entre els llatins? Aquesta creença es basa en algunes actituds socials simptomàtiques. 

Però és possible que els tímids estiguin bastant ben repartits, i que la diferència sigui 

que molts llatins compensen la timidesa congènita -la sublimen, diríem- caient 

exageradament en unes a actuacions aparentment contràries. [Jo penso que tan tímida 

pot ser una persona callada,] [com ho pot ser una persona] [amb un innecessari afany 

de protagonisme.] 

 

És difícil decidir on és el límit a partir del qual el punt de timidesa que tots tenim es 

converteix en una ratlla contínua i patològica. Els experts diuen que la pastilla ajudarà 

les persones que tenen greus problemes en societat. Hi ha el cas d'una noia londinenca 

de vint-i-vuit anys que no gosava sortir de casa per no haver de trobar-se amb 

estranys. [Aquesta pastilla] [l'ha ajudat a tractar amb la gent] [com ho fa qualsevol de 

nosaltres.] A mi em sembla que això és alguna cosa més que timidesa. [Potser li feien 

por els estranys] [perquè ella era una estranya per a ella mateixa.] Em preocupa, 

doncs, el risc de classificació de tímid com a tipus -hi ha qui ho és en un àmbit i no en 

un altre- i sobretot la terapèutica. 

 

La propaganda diu que aquest medicament provoca una sensació d'eufòria i benestar, i 

estimula l'autoconfiança. La temptació de passar-se de dosi pot ser perillosa. No tan 

sols per a la salut del consumidor sinó per a la vida social. Perquè hi ha tímids 

agradables, cívics i fraternals que ara es poden transformar en homes que riuen sense 

parar, donen cops a l'espatlla i estan entusiàsticament contents de ser com són. La 

pastilla contra la timidesa espero que inclogui algun bloquejador de la mala educació. 

 

Text 96 

 

BÚSTIA 

 

Letònia és Letònia 
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Ja comença a ser hora que tot el món sàpiga que Letònia és Letònia i no pas una part 

de Rússia ni una República exsoviètica. Letònia és un país és un país amb cultura i 

llengua pròpia i, per descomptat, independent, des del mil nou-cents noranta-u. 

Evidentment hi viuen russos, al país, però això no vol dir que quan, per exemple, es 

parla als mitjans de comunicació del turisme rus emergent a la costa catalana, 

generalitzem dient que prové dels països que formaven l'ex-URSS i els tractem a 

vegades de soviètics. 

 

[Senyors periodistes,] [la gran majoria dels turistes que vénen] [no són russos,] 

[encara que s'expressin] [en l'idioma d'aquests.] N'hi ha molts que provenen d'Estònia, 

Letònia, Lituània, Geòrgia, Ucraïna o qualsevol país o República independent. A 

cadascun d'aquests països s'està lluitant per la independència respecte de Rússia. 

[Se'ls engloba dins del qualificatiu de russos] [encara que no ho siguin.] [Els letons] 

[fugen de la paraula rus] [com els catalans] [fugim] [del qualificatiu d'espanyols.] 

 

Així, doncs, els aconsello que es vagin actualitzant una mica pel que fa a la geografia i 

facin el favor d'anomenar cada país pel seu nom i oblidar-se del que era l'URSS, 

perquè ja no existeix, i mai més, gràcies a Déu, no existirà. 

 

Víctor Santapau Salvador President de l'Associació Cultural Catalano-letona 

 

Barcelona 

 

Text 97 

 

Melic enllà 

 

Lamento que el senyor Ibáñez (AVUI, vint-i-set del nou) no entengués la motivació 

real que em va empènyer a escriure una carta a la bústia d'aquest diari (AVUI, dinou 

del nou). Li agraeixo de tot cor la seva resposta, encara que sigui un fallit intent per a 

desemmascarar el meu malèvol anticatalanisme. Es tracta d'una fervent mostra d'allò 

contra el que precisament em volia queixar: la dialèctica del mirem-nos el melic, 

pregonament estesa entre alguns venedors de vetes-i-fils que presumeixen del seu tan 

ben arrelat catalanisme. 
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M'agradaria plantejar, sense pecar d'atreviment, una qüestió oberta als lectors de la 

bústia: Ser català implica no poder criticar les nostres institucions pel fet que ens 

trobem dins d'una situació estatal anormal on hi ha gent que ja s'esmercen prou a 

esbotzar-les? 

 

Sí, senyor Ibáñez, exigeixo als Mossos tot allò que durant segles ningú ha considerat 

necessari de reclamar a la policia forastera que ens ha estat vigilant. I si després 

d'això algú considera que l'autocrítica és una manifestació d'autoodi, que segueixi 

mirant-se el melic. 

 

Elisenda Serrano Munné 

 

Barcelona 

 

Text 98 

 

L'esquizofrènia, aquella desconeguda 

 

La major part de la societat actual pensa que el malalt esquizofrènic és algú que és 

boig o bé que és un retardat mental. Això no és cert, ja que l'esquizofrènia és una 

malaltia que consisteix en la desintegració de la personalitat, i per això el malalt troba 

difícil diferenciar el que és real del que no ho és i de vegades pot comportar-se de 

manera estranya, però la majoria dels cops ho fa de manera apropiada. 

 

Creiem que hi hauria d'haver més informació sobre aquesta malaltia, que és la tercera 

malaltia més investigada del món després del càncer i la sida, perquè la societat en té 

una imatge distorsionada. Es creu que el malalt mental és violent i en realitat només el 

tres per cent dels malalts cometen accions fora de la llei. [La proporció] [és molt 

baixa] [si tenim en compte] [que un u per cent de la població] [és esquizofrènica.] 

 

Hi ha medicaments que permeten al malalt portar una vida quasi normal encara que 

els calgui ajuda externa. I és amb l'ajuda de la rehabilitació que es fa als Centres de 

Dia en Salut Mental que es treballa la normalització completa. 
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Seria necessària la continuïtat assistencial amb la creació de Centres de Treball 

Protegit i amb l'ajustament de les pensions per poder desenvolupar completament 

l'autonomia del malalt. 

 

Usuaris del Centre de Dia en Salut Mental d'Adults 

 

Terrassa 

 

Text 99 

 

Francesc Marc Àlvaro 

 

TOT A CENT 

 

López Maíllo 

 

La sortida de la presó del ciutadà Francisco López Maíllo és tot un veritable test: per al 

personatge, per al sistema judicial espanyol, i per a la maduresa de la societat. El 

conflicte entre ordre i llibertat té en una comunitat democràtica un mecanisme 

d'equilibri: la llei igual per a tots. [Hem d'acceptar la llibertat del Violador de 

l'Eixample] [si estem d'acord amb aquesta premissa.] Aquest és el pacte sobre el qual 

també se sustenta la nostra llibertat. [Una llei amb massa excepcions] [perd la seva 

pròpia naturalesa] [quan esdevé arbitraria.] Diu l'axioma que cal combatre el delicte i 

compadir el delinqüent. Això és molt difícil de practicar en el cas dels violadors, 

portadors d'un crim gravíssim contra la llibertat més íntima de qui n'esdevé víctima. És 

un exemple del mal més gratuït. Una altra cosa és el que el violador sigui 

manifestament un malalt mental, extrem que en aquest cas sembla que s'ha descartat. 

[El peatge de la nostra pròpia llibertat] [és suportar] [que el Violador de l'Eixample] 

[tingui avui els mateixos drets que nosaltres.] La solució contrària -tot i els riscos- és 

pitjor: fóra l'imperi de la sospita generalitzada. El test d'aquests dies és dur. Però, amb 

la seva incomoditat, fa apreciar el valor profund d'un règim de llibertats. 
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Text 100 

 

BÚSTIA 

 

Actituds 

 

[En aquest país nostre no sabem resoldre certs problemes] [com ho fan les persones 

civilitzades.] A partir de les víctimes sovint ens adonem que pot passar una cosa 

perquè ja ha passat. Ja sabem que la previsió i el control universals són impossibles, 

però em sembla més un problema d'actituds que de precaucions. 

 

La tragèdia de Banyoles posa en evidència indiscutible que estem transgredint els 

límits de l'explotació dels guiris. Fins que els nostres visitants (i nosaltres mateixos) no 

mereixin la qualificació de persones i al propi país no se'l respecti més enllà de la 

funció de màquina de fer diners, haurem de pensar, atemorits, que el fet de Banyoles 

no és sinó la punta d'un iceberg. Cap llei, cap mesura de precaució ni de coacció pot 

suplir una reflexió seriosa de tota la societat que faci canviar de soca-rel aquestes 

actituds de cobdícia i de menyspreu. Preservar la imatge sense aquest exercici profund 

no és altra cosa que cosmètica. 

 

Eduard Garrel 

 

Taradell 
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Els grups d’entonació que s’han analitzat en aquest treball apareixen entre claudàtors i 

estan marcats en gris. 

 

 

 

 

 

Text 1 

 

A LA VORA DE... 

 

Capri 

 

Josep Maria Espinàs 

 

[Havia de ser Salvador Escamilla,] [activista de la solidaritat,] [qui recordés en públic] 

[la figura] [de l'actor Joan Capri] [impulsant l'edició en un disc compacte] [d'alguns 

dels monòlegs] [que van donar a Capri] [tanta fama.] 

 

[Fa molt de temps que no sabem res] [-parlo en plural,] [perquè no dec ser l'únic-] 

[de Joan Capri,] [l'home] [que,] [en uns anys grisos,] [va omplir els teatres] [de 
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riallades.] [Capri] [va dibuixar un personatge] [acoloridament] [popular] [pels seus 

tics de llenguatge,] [l'entonació,] [la sàtira directa i tranquil·la dels fets] [i els costums 

de l'època.] [Capri,] [que sense haver de servir a l'escenari] [un fil argumental] 

[potser hauria estat un enorme pallasso,] [tenia en comú amb aquests artistes un do 

privilegiat:] [només de veure'l | sortir,] [abans que digués res,] [la gent ja reia.] 

[Sortia a l'escenari] [caminant] [d'una manera] [que semblava estudiada,] [però el 

fet] [és que tenia els peus plans.] 

 

[Em sembla] [que fa molts anys] [ja vaig explicar] [com el vaig descobrir.] [Algú em 

va convidar a la preestrena de Camarada Cupido,] [si no m'equivoco.] [En un moment 

determinat,] [un actor] [es menjava una taronja] [a escena] [i deia algunes frases] -

que potser feia de poeta mig trastocat?- [Era una escena breu.] [Al cap d'uns dies,] 

[em van dir:] "Que has vist el paperàs que hi fa, en Capri?" [Vaig tornar a veure la 

comèdia] [i em vaig quedar admirat:] [Capri havia allargat l'escena de la taronja,] [es 

passava] [no sé quants minuts pelant-la,] [deia tot de coses] [que no tenien res a 

veure amb el text original.] [L'èxit] [era] [enorme.] [En Capri] [havia trobat el seu 

gènere.] 

 

[Anys després,] [es va organitzar una vetllada] [on jo cantava unes cançons,] [en 

Cesc] [sortia a dibuixar a l'escenari] [i en Capri] [havia de recitar alguna cosa.] [Quan 

li va tocar sortir,] [no volia.] "Tinc molt mal de panxa, porteu-me una til·la"; [tenia un 

d'aquells atacs de fragilitat psíquica] [que el feien] [patir molt.] [No podríem 

convèncer-lo,] [passaven els minuts,] [i sé que el vaig empènyer físicament cap a 

l'escenari,] [feia cara d'estar a punt de morir,] [però així que, caminant] [penosament 

sortí a l'escenari,] [tot el públic es va posar a riure] [i ell va fer magistralment de 

Capri.] 

 

[Fa temps que no en sé res,] [viu retirat de tot.] [Li envio una abraçada des d'aquí.] [I 

felicito Escamilla] [per la iniciativa.] [Aquells monòlegs] [no són,] [tan sols,] [el 

testimoni d'un narrador d'històries] [que va crear un estil,] [sinó un document 

notarial] [d'un temps i d'una societat] [Escoltant-los,] [molts hi retrobaran el 

somriure,] [o la rialla,] [i molts, també,] [quan s'acabi cada història,] [sentiran en el 

silenci] [una remor] [de malenconia.] 
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Text 2 

 

A LA VORA DE... 

 

"Apa, ara no l'entenc!" 

 

Josep Maria Espinàs 

 

[Només he pogut veure un fragment del programa trenta minuts,] [de TV3,] [dedicat a 

la irritació que el català] [(nacionalitat i llengua)] [produeix entre un sector de 

valencians.] [I he encertat,] [precisament,] [l'actuació d'una dona] [que ha estat 

teatralment significativa,] [per això parlo d'actuació.] 

 

[Ha començat a contestar les preguntes que li feia el periodista de TV3] [i,] [de cop,] 

[s'ha adonat que encara que digués] [que el català i el valencià eren dues llengües 

diferents,] [no tenia cap dificultat per entendre què li preguntaven.] [Aleshores] [ha 

substituït la lògica de les respostes per la proclamació que no volia contestar res més.] 

Que si el periodista volia continuar, que li fes les preguntes en castellà. Ha dit, 

desafiant, "el català no l'entenc!"; i ha fet un moviment amb el cap que volia dir "apa!, 

ara faig aquest numeret i ja t'apanyaràs". 

 

[Això passava a la ciutat de València,] [i la dona formava part d'una manifestació de 

militància anticatalana.] [No pas de militància valencianista,] [com suggerien les 

pancartes,] [perquè un militant valencianista] [no renunciaria pas a continuar parlant 

valencià davant algú que l'entén.] Com s'ha arribat a perdre a la ciutat de valència la 

consciència de la gloriosa capitalitat cultural -de la cultura pròpia!- que va exercir en 

altres segles en aquesta banda del Mediterrani? Amb quina persistència s'ha exercit 

sobre els valencians la castellanització provincialitzadora, de la qual n'és víctima la 

capital d'un regne! [A València ciutat,] [la influència colonitzadora de la premsa és 

molt greu.] [Si un català com jo] [ha pogut conviure amb una feliç naturalitat amb la 

gent de l'Alt Maestrat,] [de l'Alcalatén,] [del Comtet,] [diverses zones de l'interior 

valencià,] [potser és perquè poca gent deu llegir Las Provincias] [i la crispació no s'hi 

ha infiltrat.] Hi he tingut llargues converses amb valencians de tota mena, i ningú no 

m'ha dit mai "parli'm en castellà!". [Però la voluntat provincialitzadora] [també topa,] 

[a la ciutat de València,] [amb rèpliques notables.] [De València surt el setmanari El 
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Temps,] [per a tota l'àrea lingüística catalana.] [I ara ha nascut,] [també a València,] 

[Caràcters,] [que també és excepcional com a revista de llibres.] [L'edita l'Institut 

Interuniversitari de Filologia Valenciana.] Ves per on, una revista de crítica literària 

d'excel·lent presentació i alt nivell ha nascut a València. [Els provincials estan] 

[irritadíssims,] [i si es resisteixen a dir que entenen el català] [és perquè no volen 

entendre'l] [ells mateixos.] 

 

Text 3 

 

A LA VORA DE... 

 

Tecnoil·lògica 

 

Josep Maria Espinàs 

 

[Aquest any,] [l'entrada a la Fira del Llibre de Frankfurt,] [el dia de la inauguració,] 

[ha estat un desastre.] [Milers de professionals] [havien de passar per unes portes 

estretes,] [a la mateixa hora,] [i l'amuntegament de gent] [era impressionant.] [A les 

nou del matí] [s'havien d'obrir els estands] [i molts dels responsables] [encara eren a 

la pila humana.] [Les portes] [que s'obrien els anys anteriors] [estaven tancades.] 

[Quan finalment he aconseguit entrar pel pas estret] [he entès el problema:] [s'havien 

instal·lat] [dos controladors magnètics de les targetes de tots i cada un dels 

participants a la fira.] [Fins a aquest any,] [la gent exhibia la seva acreditació] [i 

passava.] [El control informàtic no era una mesura de seguretat,] [però alguna 

justificació teòrica devia tenir.] O, simplement: qui es resisteix, avui, a adoptar una 

nova màquina, encara que vagi en contra d'allò que es considera la modernitat, és a 

dir, la simplificació i la rapidesa? 

 

[En canvi,] [a dins la fira,] [s'han de fer llargues cues a les paradetes] [per demanar 

un cafè] [o un frankfurt,] [i els pocs dependents han de fer manualment una colla 

d'operacions] [-preguntar a cada u què vol,] [treure les salsitxes del dipòsit on 

s'escalfen,] [agafar un plat,] [posar-hi les salsitxes,] [recollir un panet,] [posar-lo 

també al plat,] [agafar un vas,] [anar fins a la cafetera,] [omplir el vas,] [dur-ho tot al 

client,] [cobrar,] [tornar el canvi,] [donar] [al client una] [fitxa blava per cada peça de 

vaixella que s'enduu] [i,] [quan el client torna el plat i el vas,] [interrompre el servei a 
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un altre client] [per retornar] [un marc] [contra el retorn de cada vas i cada plat.] [En 

l'era de les màquines,] [aquí no hi ha cap aparell automàtic] [per fer-se un cafè] [ni 

cap expenedor] [igualment automàtic i ràpid de begudes,] [sandvitxos,] [galetes,] 

[fruita,] [etcètera.] [No tinc cap dubte que hi ha interessos econòmics,] [tant en la 

implantació de màquines] [com en el refús] [de les màquines,] [i aquests interessos 

comercials] [-llicències,] [exclusives,] [etcètera.-] [no tenen res a veure amb un 

aprofitament racional del repertori tecnològic.] 

 

[Aquesta modesta experiència personal] [coincideix amb l'anunci] [que ha fet] 

[Blomberg,] [expert nord-americà] [en comunicació:] [d'aquí a un any i mig,] [el fax 

haurà desaparegut.] [Diu que ja és una tecnologia antiquada.] [Al palau de la fira on jo 

era] [hi havia centenars de persones amb telèfons portàtils] [i ni un expenedor 

automàtic de cafès.] Pot ser que l'any vinent passi el contrari? [No entenc res,] [pobre 

de mi,] [només] [que les conductes tecnològiques són tan impredictibles com les 

humanes.] 

 

Text 4 

 

Josep Maria Espinàs 

 

A LA VORA DE... 

 

La irritació davant l'èxit 

 

"Estic fart de la titanicmania creada pels mitjans de comunicació mitjançant nombrosos 

reportatges dedicats al tema...",es pot llegiren una carta al director publicada per La 

Vanguardia. El seu autor confessa que no ha vist la pel·lícula "i més encara, no penso 

fer-ho!". La carta traspua la irritació que pot arribar a provocar un èxit notable, 

especialment quan es produeix fora de l'àmbit dels propis gustos. Aleshores l'èxit 

apareix com una aberració cultural i social perniciosa. S'acaba culpabilitzant l'èxit en 

comptes d'intentar entendre les seves raons i els seus aspectes positius. 

 

Ho hem vist també aquest Sant Jordi: les vendes molt altes que han aconseguit alguns 

autors populars han disgustat i han posat de mal humor alguns opinadors .És 

significatiu: aquests disgustats comentaristes no gosen dir que aquests llibres d'èxit 
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majoritari siguin indignes de ser llegits. Sembla que l'únic defecte que tenen aquests 

llibres és que els seus autors -Toni Soler, Joan Barril, Maria de la Pau Janer, Albert 

Om...- surten habitualment a la televisió Que potser això els invalida com a escriptors? 

Que no ho eren abans de ser televisius? Que no és evident el seu bon ofici en aquests 

llibres? Per què s'ha silenciat, això? 

 

Que no és natural que molta gent s'interessi per allò que és conegut? Que no passa en 

tots els àmbits? I, a més, aquests "més venuts" s'ha demostrat que són compatibles 

amb d'altres "molt venuts": aquest Sant Jordi, precisament, a molts llibreters els ha 

sorprès l'èxit notable d'alguns títols i autors menys publicitats. Més d'una vegada, jo 

ho he vist, el mateix ciutadà comprava el llibre d'un televisiu i el llibre d'un prestigiós: 

que no és natural que en la compra d'un llibre ens influeixi qui és l'autor, quin títol té i 

de quin tema tracta? Per què allò que és natural ha de provocar irritació? Que potser 

algú pretén que els llibres més venuts per Sant Jordi siguin d'autors i temes poc 

atractius per a la majoria de la gent? I una pregunta: si aquests best sellers d'ara són 

interessants -que ho són- i estan ben escrits -que ho estan-, contra quin manament 

pequen els qui els han comprat? Que ens escandalitza la llibertat de lectura? En un dia 

popular com és Sant Jordi, en una festa de compra massiva de llibres, la notícia 

pública és aquesta: uns llibres en català s'enfilen els graons més alts de l'escala 

absoluta de vendes. S'admeten irritacions particulars. 

 

Text 5 

 

BÚSTIA 

 

La Catalunya del Senyor Espada. 

 

Trobo ben significatiu que, en la polèmica originada per la concessió d'un dels premis 

Ciutat de Barcelona al llibre Contra Catalunya, del periodista Arcadi Espada, 

pràcticament només compti si les raons del jurat per concedir el guardó són de tipus 

literari o més aviat ideològic. Que no n'hi ha prou amb el títol de l'obra per adonar-se 

que la qüestió és ben clara? Que potser és normal que un jurat nomenat per 

l'Ajuntament de Barcelona, la capital de Catalunya, premiï una obra que, irònicament o 

no, té un títol tan taxatiu i uns continguts que, de fet, s'adiuen força amb l'enunciat? 

On cal que arribin les marees oceàniques de l'autoodi d'alguns? potser la qüestió va 
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més enllà de l'autoodi, perquè, òbviament, la Catalunya del senyor Espada i del jurat 

que l'exalça no és el país de molts catalans. 

No cal dir que la llibertat intel·lectual que correspon a la vida democràtica atorga a 

Arcadi Espada el dret d'escriure i de publicar llibres com aquest d'ara i de posar-los el 

títol que vulgui. Ara: hem de premiar-lo necessàriament des d'una institució que 

sufraguem amb els nostres impostos i que és clau en la vida política del país? Com 

gosa la part més àmplia de la majoria de govern de l'Ajuntament de Barcelona 

guardonar una obra com aquesta, tenint en compte que tots els partits presents al 

consistori -fins i tot el PP, quan li convé- es declaren, pel cap baix, catalanistes? No 

estem perdent els papers i ens estem tornant -alguns sectors, si més no- un país 

mesell i sense gaire sentit del ridícul? Tot plegat resulta per fer-s'ho mirar. 

 

Joan Alcaraz Club Arnau de Vilanova 

 

Barcelona 

 

Text 6 

 

Parlem de la Constitució? 

 

Que molts ciutadans desconeguem o ignorem les lleis constitucionals no és d'estranyar 

perquè la gran majoria no som lletraferits, i el soroll que es fa en els mitjans de 

comunicació és solament amb algunes coses puntuals que a certs polítics els convé, i 

se'ls nota que solament informen de la part que els interessa. 

 

L'article tres del títol preliminar de la Constitució diu així: 

 

u.- El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. [Tots els espanyols] [tenen el 

deure de conèixer-la] [i el dret d'usar-la.] 

 

dos.- Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats 

autònomes d'acord amb els seus Estatuts. 

 

tres.- [La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya] [és un patrimoni 

cultural] [que serà objecte d'especial respecte i protecció.] 
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Queda demostrat que el punt dos de l'article tres de la Constitució afirma que la 

llengua catalana també és espanyola i oficial a la nostra comunitat. El punt tres 

d'aquest mateix article ens en reitera el respecte i la protecció. 

 

És vergonyós que persones lletrades com són mestres, metges, professors 

d'universitats, advocats, jutges, fiscals, assalariats de cert nivell cultural, industrials, 

etcètera, vagin en contra de la seva pròpia llengua catalana, com es pot comprovar 

amb els atacs constants que en fan. 

 

[Es parla de bilingüisme.] Si jo no fos català, no entendria què vol dir Gobierno Civil, 

Diputación, Casa Cuartel de... etcètera, etcètera. En canvi, uns quants catalans, 

juntament amb altres castellanoparlants, volen fer-nos creure que no ens entenen. 

Que no tenen res més per fer? Amb tots els castellans amb qui jo parlo, ens entenem 

perfectament. Que es vol fer apologia d'agressivitat i d'atenció violenta? Que potser es 

pretén aconseguir més vots?, o posar malestar allà on podria haver-hi comprensió, 

harmonia, pau i tranquil·litat entre tots. 

 

Si tota aquesta sèrie de gent diuen que són demòcrates, perdoneu-me, però jo sóc el 

primer ministre. 

 

Antoni Lloret i Bertran 

 

Barcelona 

 

Text 7 

 

Gràcies, Can Ruti! 

 

A voltes ens assabentem per diaris, televisió o ràdio d'algun cas de negligència mèdica. 

Llavors hom aprofita per fer-ne un gran rebombori. El personal del carrer ens 

encarreguem d'avaluar, qualificar i jutjar allò que aquells diuen que han fet aquells 

altres de forma subjectiva, sense que nosaltres tinguem les fonts d'informació 

confirmades, objectives, ni en sapiguem els detalls que han propiciat els determinats 
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esdeveniments. Crec que la societat ens estem convertint en éssers fatalistes i ens 

agrada esbombar els fets negatius. 

 

Doncs aquí ve la grossa! Gràcies, Can Ruti! [M'agrada reconèixer] [a cadascú] [el que 

és seu.] Gràcies i mil gràcies, especialment a tot el personal de Maternitat. A principi 

d'abril del noranta-set vaig tenir el meu primer fill i em van assistir a Can Ruti. Al final 

de l'embaràs va sorgir algun problema que feia preveure que en el part podia haver-hi 

algun risc. Vaig estar atesa en tot moment, el part va durar dotze hores, que aviat 

queda dit. [El nadó] [va haver d'ésser ajudat a sortir amb fòrceps.] Però, per si no 

l'havíem ballat tots prou, es va trencar la placenta... 

 

És clar que vaig patir! Però ells també. Em vaig sentir totalment reconfortada, vaig 

sentir-me ajudada, vaig sentir que tots ells lluitaven i que estimaven la seva feina. 

Encoratja veure com lluiten i pateixen, com t'animen a apreciar més el que tens. Tant 

el meu marit com jo els estem molt agraïts! 

 

Els pares de Guillem 

 

Barcelona 

 

Text 8 

 

Atracament perfecte 

 

El fet d'escriure aquesta carta i d'altres que pugui enviar arreu de Barcelona suposa, 

almenys per a mi, un robatori legal i per tant, permès. I, si no, què es pot pensar 

davant d'un augment del seixanta-sis per cent a les tarifes de correus per a la mateixa 

ciutat? On s'ha vist això! [Diuen que és per unificar preus.] Potser una manera més 

raonable i lògica fóra una pujada moderada i una rebaixa petita dels preus per a 

províncies... i ja tenen la unificació feta! L'últim dia de l'any no va haver-hi repartiment 

de cartes. Per què? Pel seu conveni? Per la seva conveniència? I si no, fan una vaga 

pels seus interessos i la correspondència arriba tard. Podem els usuaris fer també una 

vaga oposant-nos a pagar aquest preu abusiu? 
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Tocant de peus a terra, seria maco però no efectiu perquè ens exposem que no arribin 

o que les entreguin com ara, com si vinguessin dels antípodes o d'una guerra, ja que 

jo he rebut cartes mullades, estripades, rebregades, brutes i trepitjades. A partir d'ara, 

millorarà el servei i, sobretot, l'aspecte de les oficines postals? perquè és que n'hi ha 

cada una que fa pena! Està aturada en el temps i sembla més una oficina sinistra que 

una altra cosa. 

 

Xavier Bonil i Martí 

 

Barcelona 

 

Text 9 

 

Agrupacions de particulars 

 

Últimament, arran de les necessitats de trobar pisos de lloguer, sobretot per a 

estudiants de comarques llunyanes, han començat a augmentar les anomenades 

agrupacions de particulars (ADP) que faciliten el contacte entre propietari i llogater. 

[Però moltes d'aquestes associacions] [acaben captant l'atenció dels interessats] [amb 

promeses] [que mai arriben a complir-se.] 

 

És a dir, [després d'haver pagat les despeses d'un contracte amb l'agrupació,] [que 

acostuma a ser] [d'unes vint mil pessetes,] [moltes de les adreces que proporcionen] 

[són inventades,] [ja que fan la recerca de la informació] [de totes les fonts 

disponibles,] [encara que això suposi] [la manipulació d'adreces de particulars] [que 

no han demanat el servei.] En altres casos, es demana una certa quantitat de diners 

de sotamà, per part del mateix propietari, que els reclama per a l'Administració. Com 

si no es pagués prou per la pòlissa de subscripció! 

 

El més important, però, està en la lletra petita del contracte, en què s'informa que el 

subscriptor perdrà la pòlissa si deixa de sol·licitar informació durant trenta dies 

consecutius. Però com que la transferència d'informació s'ha de fer per telèfon i 

gairebé sempre estan comunicant o bé desvien les trucades cap a altres centraletes 

que sempre comuniquen, és molt probable que els trenta dies passin sense dret a cap 

indemnització. 
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És per això que m'agradaria que, a través d'aquesta carta, els lectors s'adonessin que 

cal anar amb compte en el moment de llogar un pis i, especialment, no dubtar a 

demanar informació. 

 

Joana Angrill Farreny 

 

Lleida 

 

Text 10 

 

Perdó? 

 

És molt xocant que s'exigeixi una mea culpa a l'Església quan encara no s'han exculpat 

els que, després de cremar les esglésies, perseguiren els capellans com conills a la 

muntanya i mataren a mansalva només pel fet d'anar a missa. Que no hauríem de 

demanar perdó i per moltes coses? 

 

Mariateresa Lladó 

 

Barcelona 

 

Text 11 

 

Fe d'errades: En l'entrevista a Eduard Sanz, gerent de Gestora de Runes de la 

Construcció, que es va publicar diumenge passat a la pàgina quaranta, es deia per 

error que el constructor que porti la runa a un dipòsit de les gestores haurà de 

dipositar la fiança per la llicència d'obres, quan havia de dir que no haurà de dipositar 

la fiança. 
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Text 12 

 

BÚSTIA 

 

Per què es va perdre la guerra? 

 

L'any trenta-nou després de la retirada i estada a França en un hospital, vaig anar a 

parar a Pamplona. Si anàvem a un lloc elegant ens deien "rojos separatistas" i si 

anàvem a la taverna, "catalanes, por culpa vuestra hemos perdido la guerra". Per què 

es va perdre la guerra? [Aquesta pregunta és ignorada.] [L'ajuda alemanya] [no va ser 

suficient.] La República tenia quasi tot el territori, els llocs de producció, els diners i la 

simpatia del món per aturar la bretolada de l'alçament. 

 

Que hi han pensat els arquitectes Bohigas i Martorell i companyia? Que hi van tenir a 

veure res els assassinats i les cremes que alegren els dos arquitectes? Dels anys de 

terror, qui ha demanat perdó? 

 

Un de la Lleva del Biberó 

 

Text 13 

 

En la mort del Doctor Joan Pelegrí 

 

Vaig conèixer el Doctor Joan Pelegrí i Partegàs un onze de Setembre, formant part d'un 

grup d'incondicionals addictes a les seves iniciatives patriòtiques, al Fossar de les 

Moreres, commemorant els màrtirs del mil set-cents catorze. 

 

Del Doctor Joan Pelegrí, en recordo la seva generositat, integritat i espiritualitat; molt 

podríem parlar del seu procedir patriòtic i social, i a la vegada humanístic. 
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Recordem els nostres patriotes! 

 

Que reposi en pau. 

 

Antoni Morera i Mata 

 

Viladecans (Baix Llobregat) 

 

Text 14 

 

Dret a l'escola pública? 

 

Al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet hi ha moltes famílies que no poden portar els 

seus fills i filles a l'escola pública que han elegit de la zona que els pertoca. No es 

respecta el que diu el punt quatre tres de la resolució del DOGC del quatre de febrer de 

mil nou-cents noranta-vuit, que parla del "dret de lliure elecció de centre". 

 

En concret, des de fa tres cursos, a l'IES Santa Eulàlia hi ha preinscripcions que no són 

ateses perquè s'ha canviat el mapa escolar i hi ha una línia menys d'ESO. 

 

L'institut Santa Eulàlia reclama reiteradament aquesta línia per poder acceptar totes 

les sol·licituds, però l'Administració no atén aquesta demanda, ja que els números que 

fa són globals i no tenen en compte la ubicació dels instituts de secundària ni la 

demanda que té cada centre en particular. 

 

Com a resultat, en els tres anys que porta implantada l'ESO al barri, cap alumne de 

l'escola privada ha pogut accedir a l'IES Santa Eulàlia, ni tampoc alguns alumnes de 

l'ensenyament públic, que han quedat així abocats a trobar una solució personal, 

sovint en l'ensenyament privat. 

 

IES Santa Eulàlia 
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Text 15 

 

Relacions diplomàtiques 

 

Amb una certa perplexitat barrejada de tedi, he llegit la presa de posició del 

representant diplomàtic mexicà a la capital de la nació sobre l'idioma del país. 

 

De vegades, davant determinades situacions, ens costa pensar com hauríem d'actuar. 

Una solució que sovint faig servir és imaginar-me com actuaria si fos ciutadà d'un 

Estat on no calgués preguntar-se com actuar. I així haurien de fer les nostres 

autoritats per defensar la nostra dignitat. La primera condició perquè et respectin com 

a un govern és comportar-se com un govern. 

 

Com hauria respost qualsevol govern, doncs, ja no francès o espanyol, sinó posem 

islandès, danès o txec, a un diplomàtic que es permetés aquest menyspreu cap al 

país? 

 

Albert Martín Ballesta 

 

Barcelona 

 

Text 16 

 

Crida a l'acció! 

 

Això no intenta ésser més que una crida a totes les dones perquè actuïn davant de fets 

com el que em va passar a mi, diumenge vuit de març de mil nou-cents noranta-vuit, 

al tren Delta de les vuit trenta del matí en direcció a Figueres. 

 

Com que no havia descansat gaire els dos dies anteriors, de seguida em vaig 

endormiscar, tapada amb la meva jaqueta. [A la següent estació] [(Clot] [Aragó)] [va 

pujar un home] [que es va asseure al meu costat.] [Al cap d'una estona,] [vaig sentir 

alguna cosa que anava fregant la meva cuixa esquerra.] Jo, ingènua, vaig pensar que 

el del costat devia portar una carpeta que amb el moviment del tren m'anava donant 

cops. [No vaig donar-hi importància] [i vaig seguir dormint.] [Al cap de mitja hora,] 
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[vaig intentar canviar de posició] [i vaig notar alguna cosa] [entre les cames.] De 

seguida em vaig treure la jaqueta i vaig trobar-me amb la mà d'aquell desgraciat 

acariciant la part més íntima de qualsevol dona. [Vaig quedar-me tan parada] [que no 

vaig saber reaccionar:] ni vaig dir-li res, ni vaig denunciar-ho al revisor. 

 

Quin fàstic! Quina impotència! Quina angúnia! Quina vergonya! El pitjor, però, ve 

després: el trauma, la desconfiança que agafes, l'angoixa constant, la ràbia amb tu 

mateixa per no haver reaccionat. [En arribar a Figueres,] [vaig anar a denunciar-ho als 

Mossos.] Malgrat que segurament no el trobaran, almenys servirà perquè la gent 

sàpiga que passen aquestes coses. 

 

Faig una crida a totes les dones a actuar, a no callar-nos res, a abandonar la por, ser 

valentes i no deixar-nos trepitjar. Això és una crida a l'acció! 

 

Helena i vuit firmes més. 

 

Text 17 

 

On són els vàters de Barcelona? 

 

N'hi havia, i bastant higiènics. Amb vint-i-cinc pessetes podies usar-los quan convenia. 

Ara han desaparegut de Barcelona sense deixar rastre ni substituts. 

 

Em pregunto: per què? Les persones grans, i no tan grans, que sortim tota una tarda o 

un matí a passejar, on hem d'anar? [Era un bon servei.] 

 

Aquesta mesura l'hem notat amb el canvi d'alcaldia; no sabem si estava fixada, però sí 

que sabem que és una mala mesura, tenint en compte també els turistes que vénen de 

fora, els quals trobaran a faltar un servei que no falla en altres països. Que se 

n'adonen? 

 

Montserrat Rius 
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Text 18 

 

Agraïments a l'Hospital de Sant Pau. 

 

Després d'un llarg pelegrinatge per consultes mèdiques durant més d'un mes i, creient 

que patia una lumbàlgia, vaig anar a parar finalment al servei d'urgències de l'Hospital 

de Sant Pau de Barcelona. 

 

Puc afirmar sense por d'equivocar-me que, gràcies a les atencions rebudes i a la 

intervenció quirúrgica urgent realitzada pel Doctor Llagostera i la resta de l'equip, avui 

sóc viu. 

 

Voldria doncs, a través d'aquestes ratlles, agrair les atencions als metges que m'han 

atès, i a les infermeres i infermers d'intensius i del pavelló de Santa Magdalena, els 

quals han impregnat d'un alt contingut humà la seva eficàcia, que ha estat un gran 

ajut per a la superació de la meva crítica situació. 

 

Gràcies a totes i a tots també, i en general, a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 

 

Carles Boné i Salvador 

 

Barcelona 

 

Text 19 

 

Barreres arquitectòniques no, si us plau! 

 

Que us heu dedicat mai a comptar el nombre d'escales que hi ha a la sortida del metro 

de la plaça d'Espanya? Nosaltres sí perquè el tercer d'ESO de l'IES Salzereda de Santa 

Coloma de Gramenet vam anar a visitar el Saló de l'Ensenyament amb un alumne 

minusvàlid. Els companys se'l van haver de carregar a coll, amb cadira i tot! I Déu n'hi 

do! 
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Per això demanem a qui correspongui que s'eliminin les barreres arquitectòniques i es 

faci més senzill per als minusvàlids, i els seus familiars i amics, moure's per aquesta 

ciutat que presumeix de moderna i ben equipada. 

 

Carme Meix i quaranta-cinc firmes més 

 

Santa Coloma de Gramenet 

 

Text 20 

 

La segona samarreta del Barça, catalana 

 

Ara que darrerament s'ha estat qüestionant el compromís amb Catalunya de l'actual 

junta directiva del Barça, vull proposar-los que aprofitant que s'està canviant el 

disseny dels equips, facin que a partir d'ara la segona samarreta sigui tota ella una 

bandera catalana (seria prou diferent del mallot blaugrana), o com a mínim que 

aquesta hi fos ben present. 

 

Lluís Cintas 

 

Martorell 

 

Text 21 

 

Fe d'errades: A l'apartat de Bústia de l'edició d'ahir, la carta que figurava signada per 

"setanta treballadors de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat" hauria d'haver dit 

"cent setanta". 

 

NOTA: El suplement DDD no surt excepcionalment aquesta setmana. Divendres disset 

tornarà puntualment a la seva cita setmanal amb els lectors. 
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Text 22 

 

BÚSTIA 

 

Densitat 

 

En una entrevista recent amb motiu d'una nova edició del seu llibre Invitació a la 

saviesa, Raimon Panikkar manifestava que "Catalunya té una cohesió formada per la 

lluita, però li falta densitat cultural, col·leccions serioses". "No parlo d'erudició, però sí 

-insistia- de densitat. "I jo voldria informar que el mes de novembre proppassat va 

tenir lloc a la vila de Manlleu un esdeveniment una mica insòlit dins del nostre 

panorama cultural. Es van dedicar quatre sessions, cadascuna en un dia de quatre 

setmanes seguides, a evocar i fer conèixer la figura de Rainer Maria Rilke. No era la 

commemoració d'un aniversari; tenia alguna cosa de gratuït. Tampoc no es tractava de 

cap curs universitari. [L'AVUI] [ho havia anunciat,] [però després no en vaig veure cap 

ressenya.] Hi havia, com sempre en aquests casos, una persona darrere, el poeta que 

viu a Manlleu Jacint Sala. Les sessions consistiren en conferències, lectures de poemes 

i altres textos, la representació de l'única obra teatral que es conserva de Rilke i una 

taula rodona. [Vaig ser present] [en una d'aquestes sessions.] El nombre d'assistents, 

de totes les edats, en especial joves, era notable. Penso que aquest esdeveniment, 

d'una senzillesa no fàcil, es correspon a aquella densitat que demanava Raimon 

Panikkar. [En aquesta línia,] [que s'hauria de poder continuar d'alguna manera,] [ens 

calen altres coses.] Així, la traducció de la poesia completa del mateix Rilke, ja que 

parlàvem d'ell, ara, o de Hölderlin. I les seves biografies en català. [Cadascú invoca les 

seves preferències.] Però en citaríem tants! Curiosament, disposem de dues diferents i 

molt bones traduccions de l'Hiperió o l'Hipèrion de Hölderlin. 

 

J. C. 

 

Barcelona 
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Text 23 

 

Un despistat 

 

La meva ignorància fa que demani a través d'aquest mitjà qui pot contestar-me 

aquestes preguntes referents a l'anomenada Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. 

 

Com es regeix aquesta indústria? 

 

L'amo és l'Estat? 

 

És una empresa privada? 

 

Quina és la seva plantilla? 

 

Que forma part del cens laboral algun baixempordanès? 

 

El seu enclavament és el més idoni? 

 

Que potser hi ha un consell assessor per presentar els processos de treball? 

 

Que pot obrir sucursals? 

 

Les primeres matèries utilitzades són de fabricació pròpia? 

 

La producció està en funció de l'oferta i la demanda? 

 

Les existències són suficients per cobrir qualsevol emergència? 

 

Durant la fabricació no surten productes defectuosos? A on van a parar? Existeix 

mercat de segones qualitats? 

 

A qui es presenten els comptes? 

 

On s'exposa la marxa de l'empresa? 
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La comptabilitat és revisada per censors jurats de comptes? 

 

Quin és el criteri que se segueix per encunyar monedes i gravar segells? 

 

[Quedaré molt reconegut] [pel vostre interès] [a complaure'm.] 

 

Josep Falgueras 

 

Palamós 

 

Text 24 

 

Explicacions 

 

Com a soci del Futbol Club Barcelona, que no va votar el senyor Núñez en les darreres 

antidemocràtiques de l'estiu passat, ni l'altre candidat, voldria fer un parell de 

puntualitzacions. La possibilitat d'exercir el vot de censura està plenament tipificat en 

els estatuts del nostre club, i que jo sàpiga no s'especifica que no es pugui portar a 

terme després d'unes eleccions, si per més inri després d'aquestes eleccions es 

produeixen fets, com és el cas d'aquests inicis de temporada, que, si més no, han 

deixat perplexos molts afeccionats. 

 

Demano per mitjà d'aquest diari que, en nom de la pretesa democràcia amb què tant 

s'omplen la boca alguns directius darrerament, deixin prosperar el vot de censura i 

donin d'una vegada per totes les degudes explicacions a tots els socis. 

 

Res de mitges tintes, sisplau. 

 

Jordi Audet 

 

Barcelona 
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Text 25 

 

La loteria 

 

Com cada any quan s'acosten les festes nadalenques ens comencen a matxucar amb la 

publicitat mitjançant la televisió, també amb d'altres mitjans, ensenyant-nos imatges 

de gent molt feliç, que gaudeix, que només té un tema de conversa i que espera amb 

delectació que arribi el moment del sorteig de la loteria. Per convertir-se en milionari 

només hi ha aquest camí, o robar com fa el Mario Conde i d'altres, però això és lleig. 

Per tant hem de fer el que ens diuen i gastar-nos milers de milions per a res, 

convertint l'Estat espanyol durant un parell de mesos en un gran casino on tots els 

ludòpates que hi vivim podem somiar a ser milionaris i no haver-nos de preocupar més 

de coses com la feina, la cultura, l'habitatge, l'ecologia, etcètera. Com si aquests 

anessin a desaparèixer... 

 

Durant aquestes dates tan significatives l'apollardament general que intenten portar a 

terme els diferents governs estatals adquireixen un estatus d'art. Tothom gasta i gasta 

diners a canvi d'un paperet que té un numeret que et pot treure de la misèria sense 

moure't de la cadira i si aquest any no toca (a algú li haurà tocat) el que ve Déu dirà. 

 

La realitat és que tenim més possibilitats que ens caigui un llamp que no pas que ens 

toqui la loteria i que l'únic que surt guanyant és el govern i els quatre xoriços de 

sempre. 

 

Cèsar Sànchez García 

 

Terrassa 

 

Text 26 

 

Intervencions 

 

És curiós constatar com interessa l'obra d'Antoni Gaudí, només cal llegir l'escrit d'Oriol 

Bohigas Defensar Gaudí i la Sagrada Família (AVUI, quatre de l'u del noranta-vuit) per 

adonar-se que la continuïtat del temple no és ben acollida. De lluny tot fa bonic, però 
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de prop la cosa canvia substancialment: només cal fixar-se amb les escultures -

pessebrístiques- que fan de la part inventada de la Sagrada Família una mena de 

decorat de cartó pedra. 

 

L'article de referència, dedicat a Xavier Bru de Sala, diu el següent: "No vull, però, 

convèncer-te de fins a quin punt aquests errors són terribles i vandàlics." És lògic que 

això passi, ja que els arquitectes del moment només semblen capacitats per dissenyar 

la línia recta, i les sinuositats gaudinianes estan fora del seu abast. Una cosa semblant 

és palesa en el món escultòric: un excés de personalisme -que no de personalitat, cosa 

ben diferent- fa que el conjunt -arquitectura i escultura- quedi dissonant. 

 

Sembla que els intel·lectuals estan d'acord que vivim en una època de decadència -arts 

i humanitats- i que vivim així en un cert desori. Només cal donar un cop d'ull a la 

intervenció feta a les muralles davant la Catedral, l'eliminació de la casa taller del 

millor escultor del Noucentisme -que tothom sap qui és- per veure i constatar els 

nyaps contemporanis. És com el cas Flotats, que es presenta com una picabaralla quan 

en realitat no és altra cosa que la reconversió del Teatre Nacional de Catalunya -que es 

volia modèlic, a la manera de la Comédie Française- per posar-lo al dia. Sembla que la 

vocació de modernitat que dicta que el Museu d'Art Contemporani sigui inintel·ligible, 

afecta també el nostre teatre. 

 

La vida, certament, és una comèdia... 

 

Jordi Pausas 

 

Barcelona 

 

Text 27 

 

Enhorabona! 

 

Des de Roma, enhorabona per la nova presentació de les vostres pàgines web. Ara sí 

que són molt més atractives i modernes, sempre en la línia d'elegant sobrietat que vos 

caracteritza. 
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No vos oblideu mai de ficar abundant informació sobre el País Valencià, hi ha dies i 

dies que no hi puc llegir res i en la distància tenim una miqueta de nostàlgia de la 

nostra terreta... 

 

Josep Lluís Burguera 

 

Barcelona 

 

Text 28 

 

[Bilingüisme] [és llibertat] 

 

A la paret que envolta el terreny on hi havia el camp de l'Espanyol hi ha pintada una 

frase: bilingüisme és llibertat (en castellà). La frase té més gràcia de la que l'autor es 

creu. Aquest dies que el PP ha votat en contra de la llei del català, encara més. En una 

situació de bilingüisme, cadascú té la llibertat de triar la llengua en què s'expressa, 

però, a canvi, té l'obligació de conèixer-les totes dues ja que s'ha de poder entendre 

amb la gent que triï l'altra. En aquest sentit, no és més lliure que en una situació de 

monolingüisme. L'autor de la frase, igual que el PP, entén bilingüisme només pel costat 

de la seva elecció. Però en un país bilingüe, tot i tothom ho ha de ser, des de les 

etiquetes fins als assentaments registrals, des dels jutges fins als botiguers. [Madrid ja 

s'assegura que en l'àmbit d'Espanya les etiquetes] [(és un exemple)] [estiguin en 

castellà.] Doncs la nova llei només pretén assegurar el bilingüisme i demanar que en 

l'àmbit de Catalunya, les etiquetes també estiguin en català. No em sembla que sigui 

demanar massa, i més si, com diu el PP, ja estem en una situació de bilingüisme 

equitatiu. 

 

Daniel Vives Casals 

 

Barcelona 
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Text 29 

 

BÚSTIA 

 

L'ofrena a Montserrat i els partits de l'oposició. 

 

L'argument del senyor Josep Maria Sala contra l'acte a Montserrat del president de la 

Generalitat i els quaranta-un Consells Comarcals és per sucar-hi pa: Pujol, segons ell, 

"només representa la catalunya que té la sardana com a dansa nacional i oblida que hi 

ha molts catalans que parlen castellà i ballen sevillanes". Oh, i tant! I també oblida, 

posats a fer mullader, que hi ha catalans que parlen àrab i practiquen el Ramadà... 

Quina manera més absurda de buscar raons! És clar que el senyor Ribó tampoc no es 

queda curt: l'ofrena al Monestir, segons ell, hauria estat una "burla". Burla per a qui? 

em pregunto estranyat sense trobar-hi resposta. Anem a pams. Que els partits de 

l'oposició no tinguin ganes d'anar a Montserrat amb el president de la Generalitat és 

problema seu, però, per favor, que no ens vulguin engalipar als qui encara ens queda 

un dit de cervell! I sobretot, que no facin el ridícul! Sempre he pensat que l'oposició 

política és una cosa massa seriosa per caure en aquestes rucades. 

 

Jordi Bassas i Ribalta 

 

Barcelona 

 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ 

 

463

Text 30 

 

Entre parèntesis 

 

L'última columna del diari s'ha convertit per a mi en un sa i obligat exercici de lectura. 

Felicito la secció per la seva permanent preocupació per l'estat de la nostra llengua 

arreu dels Països Catalans. Considero que Entre parèntesis és un excel·lent punt 

d'informació de tot allò que afecta la llengua catalana de Salses a Guardamar i de 

Fraga a Maó, amb detalls, fets i comentaris que no es veuen reflectits normalment als 

mitjans de comunicació, massa condicionats per un plantejament informatiu de 

caràcter regional o provincial, que no contempla en absolut la unitat de les terres de 

parla catalana. 

 

Antoni Roca 

 

Palma de Mallorca 

 

Text 31 

 

Manteniment, administració... 

 

Aclareixo que, de primer, hi va la paraula: comissió. De segur que molts de vostès han 

vist aquests últims dies, a les seves llibretes de les caixes, aquestes paraules davant 

d'un càrrec que oscil·la segons el criteri de cadascuna. També hi veuran, a les llibretes 

diguem-ne simples, uns petitíssims interessos que no mereixen ni la feina de fer un 

somriure irònic. Però anem per manteniment o administració. Aquestes paraules, en 

aquest cas concret, abans no existien. Vaja, que no hi havia el càrrec. 

 

Tinguem en compte que els empleats fan la mateixa feina, que és per pagar el corrent 

elèctric dels ordinadors, que abans sí que no hi eren... Siguem seriosos, senyors, i 

responsables; no els sembla que això és abusar de la bona fe i passivitat de la gent, ja 

que, tot i que alguns rondinen, molts pocs fan res? M'he assabentat que a una població 

d'Espanya hi va haver un valent que va portar el cas al jutjat, i ha guanyat. I he sabut, 

també, que l'article vint-i-u dels seus estatuts o normatives prohibeix carregar 

despeses. Què els sembla si deixem, doncs, la passivitat de banda i ens neguem a 
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pagar aquestes comissions, que si bé particularment són petites, multiplicades per ics 

ajuden a incrementar els seus fabulosos guanys? 

 

Mercè Rando 

 

Barcelona 

 

Text 32 

 

Vergonya al Teatre Municipal de Girona 

 

Vergonya, ràbia, indignació, impotència... Aquests són els mots més suaus que la 

nostra educació i cultura ens permeten escriure sense ofendre ningú. Per què hi vam 

anar?, aquesta pregunta encara tortura els nostres cervells. Per què vam anar al 

Teatre (Granja) Municipal de Girona el diumenge divuit de gener del mil nou-cents 

noranta-vuit, a veure la representació de Pigmalió? Doncs, vam anar-hi engrescats 

perquè pensàvem que la gran professionalitat i instal·lacions de què gaudeixen els 

bons teatres barcelonins seria extrapolable a la pluricultural Girona. Després d'un bon 

dinar i ben disposats a gaudir d'un fantàstic espectacle, ens vam dirigir a les nostres 

localitats (deu) a general (no en quedaven més) ben cofois. Déu meu!!, si ho arribem 

a saber no hi anem. [En aquest "teatret Africà"] [(no es mereix majúscules),] [el 

qualificatiu general vol dir] a les golfes, concretament a sobre de general preferent. En 

aquestes golfes s'hi accedeix mitjançant unes perilloses escales de no més de mig 

metre d'amplada, i consten de quatre fileres amb seients de fusta, sense respatllers, 

els quals, exerceixen les funcions de suaus coixins que esmorteeixen el contacte de les 

nostres delicades natges. En aquestes còmodes butaques hi vam seure durant tres 

hores (la funció, òbviament, va començar amb retard). Les esmentades golfes no 

estan senyalitzades ni tampoc creiem que reuneixin les més mínimes mesures de 

seguretat. Per descomptat, la higiene i la neteja de l'entorn era deplorable i sens dubte 

convidava els simpàtics rosegadors nocturns a fer-hi llargues i confortables estades. 

 

En aquestes condicions, i amb el sostre a menys de dos metres de les nostres testes, 

hauríem pogut fruir d'una excel·lent funció si no hagués estat pels genolls que ens 

clavava el veí del darrere, per la calor que ens recordava les millors saunes fineses i 

perquè ens vam oblidar els prismàtics, l'audífon i el ventilador a casa. 
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Senyors, cal ser per damunt de tot un bon professional i actuar amb seriositat. No s'hi 

val a ser un aprofitat que intenta treure diners d'on sigui i en les condicions que sigui. 

Encara els queda molt de camí per recórrer si volen tenir unes instal·lacions que 

puguin competir amb les de les poblacions veïnes. Nosaltres, com a palsencs i gironins 

que som, ens vam avergonyir de ser-ho. Per descomptat, seguirem anant a teatre a 

Barcelona. Malgrat tot, felicitem la Lloll i Dagoll Dagom per la seva actuació. 

 

Albert Carbó i nou firmes més 

 

Pals 

 

Text 33 

 

Els joves, desconeguts o incompresos? 

 

Escric en nom del meu curs, però crec que reflecteixo el pensament de molts joves, si 

dic que ja n'estem tips i empatxats que algunes persones grans tinguin sempre a la 

punta de la llengua frases del tipus "És que el jovent d'avui en dia són uns maleducats" 

o "A aquesta canalla només els importa passar-s'ho bé" o "Si fos sa mare ja els 

ensenyaria jo el que és l'educació" o "El jovent d'avui en dia ja no és com el d'abans". 

Doncs és clar que no som com els d'abans, perquè les coses evolucionen i si no ho 

volen reconèixer o acceptar no és el nostre problema, però aquest menyspreu que ens 

tenen alguns és d'allò més insultant. Que els hem parlat sense prou respecte? Que els 

hem fet res? Que quan han caigut no els hem ajudat a aixecar-se? Doncs per què 

algunes persones van pel món com si en fossin els amos, donant empentes, o se'ns 

colen a les cues de les botigues així que poden? El cas és que aquestes etiquetes que 

ens pengen es deuen a la ignorància, i si no que mirin i es preguntin: qui promou actes 

solidaris? Saben quants joves van voluntàriament a cuidar avis o nens amb pocs 

recursos o disminuïts? Potser no ens emocionarem per un casament reial o per fotos 

de fa cinquanta anys, però ens mobilitzarem contra les injustícies i vibrarem unint les 

nostres forces, fent accions solidàries. És clar que hi ha gent per a tot, com a tot arreu, 

però potser que comencem a trencar estereotips i aprenguem a consolidar els ponts 

del diàleg, que ja arribem al dos mil. 
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Mariona Mas i Bassas i altres alumnes de tercer de BUP de l'Escola Vedruna-Gràcia 

 

Barcelona 

 

Text 34 

 

L'homenatge a Federico Gallo 

 

El passat mes de gener vaig assistir a un acte d'homenatge a un mestre de la ràdio, 

Federico Gallo, a l'Auditori de la Llibreria Crisol de Barcelona, organitzat per 

l'Associació El Cor de l'Art, en una evocació al programa Fantasía, que al voltant dels 

anys seixanta s'emetia a Radio Nacional de España, i on hi actuaven que per aquella 

època triomfaven en el món de la cançó, l'esport, etcètera. En una sala on caben cent 

cinquanta persones assegudes ens hi vam ficar gairebé dues-centes cinquanta; pel que 

fa a l'espectacle, jo i la gent del meu voltant ens vam divertir molt recordant aquell 

programa de ràdio. 

 

He quedat sorprès quan en el seu diari del quinze de gener llegeixo, en forma 

despectiva, la crítica d'alguns artistes que van actuar fent mofa de la seva perruca... o 

de les arrugues... o de la nacionalitat, quan la crítica s'hauria d'haver cenyit al cantó 

professional, no a comentaris de mal gust. 

 

La periodista que hi va assistir em fa la impressió que no va conèixer un mestre de la 

ràdio com Federico Gallo, o qui era Rafael de León i Arias de Saavedra. 

 

Antonio Reyna Navarro 

 

Barcelona 

 

Text 35 

 

Totes les cartes adreçades a la Bústia de l'AVUI -encara que es publiquin amb 

pseudònim- han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, 

adreça i número del carnet d'identitat. 
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Text 36 

 

BÚSTIA 

 

I la bandera del Parlament? 

 

Mig matí del dia cinc d'abril de mil nou-cents noranta-vuit, Diumenge de Rams. Vaig en 

bicicleta i passo per davant del Parlament de Catalunya. Amb gran sorpresa veig dalt 

de la façana principal dos pals de bandera completament nus. Miro la resta de l'edifici 

institucional i no hi veig cap bandera. Continuo el meu recorregut pensant que potser 

les banderes també tenen dret a fer festa el diumenge. Passo per davant del Govern 

Civil: dues grans banderes, la catalana i l'espanyola en igualtat de condicions. L'edifici 

de Correus mostra tres banderes: estatal, catalana i la de la ciutat. Passo per davant 

de Capitania, Govern Militar, Comandància de Marina: una gran bandera espanyola en 

la part més alta de l'edifici oneja als quatre vents. 

 

Mentre torno cap a casa recordo el primer viatge a París. En tots els edificis públics 

onejava en la part més alta de la façana una enorme bandera tricolor (aquests 

francesos són uns exagerats xovinistes, vaig pensar). També recordo que el Teatre 

Nacional de Catalunya no té cap bandera a la porta (el dia de la seva inauguració n'hi 

havia una de bastant esquifida i portàtil en un racó, ara ja no hi és). Recordo que és 

pràcticament impossible veure la bandera catalana a les portes dels instituts i escoles 

públiques de Barcelona. Per descomptat a la porta d'una comissaria tan sols oneja la 

bandera estatal. Per acabar aquest rosari de records personals, veig la bandera 

catalana com a estovalles, element molt quotidià de múltiples paradetes de fires i 

mercats populars. 

 

Què passa amb la nostra bandera? És un drap multiusos? És un drap de casa que es 

penja per fer bonic? Que no hi ha una normativa que reguli el seu ús? Que no hi ha 

ningú que vetlli pel seu bon ús? Em sembla que és molt important per a un país petit 

tenir més cura dels seus símbols d'identitat. 

 

Jordi Mestres 

 

Barcelona 



ANNEX 2. CORPUS PROSÒDIC DEL CREL (LOCUTOR PC) 

 

468

Text 37 

 

Benvolgut Sintes... 

 

Haig de confessar que segueixo atentament els articles que escriu en Marçal Sintes en 

la seva secció pròpia. Suposo que ho dec fer pels efectes d'una síndrome d'abstinència, 

ja que abans el llegia més sovint per les cròniques que escrivia quan seguia com a 

periodista el que fèiem i deixàvem de fer des d'Esquerra Republicana de Catalunya. 

Ara tot ha canviat: ni ell exerceix la seva professió, ni jo milito al mateix partit 

d'abans, sinó que ho faig al PI. Per això, suposo que tant ell com jo podem parlar i 

escriure amb més llibertat, amb més perspectiva i potser m'atreveixo a dir, que amb 

més neutralitat. Malgrat tot, aquest últim concepte, el de la neutralitat, és el que trobo 

a faltar en els articles que fa dedicats a Esquerra Republicana de Catalunya o al PI, als 

actuals líders d'Esquerra Republicana de Catalunya o als líders del PI, a les polítiques 

que es fan des d'Esquerra Republicana de Catalunya o les que es fan des del PI... I així 

amb un llarg etcètera. 

 

Trobo a faltar, i ho dic amb tota cordialitat, aquell to indefinible que utilitzava amb 

Esquerra Republicana de Catalunya quan el secretari general era l'Àngel Colom. És a 

dir, la condemna permanent de tot el que es feia des de la direcció. Ara tot el que fan 

els que manen a Esquerra Republicana de Catalunya és "coherència, seriositat i 

treball". Home, em sembla, si més no, un xic agosarat. Per què no s'esmenta ara, per 

exemple, que l'actual direcció ha imposat una precandidata a l'elecció interna de qui ha 

de ser l'alcaldable per Barcelona? Vull recordar que quan la Rahola va ser cap de llista 

a la ciutat de Barcelona, en Marçal Sintes i la pràctica totalitat dels seus companys de 

professió ho varen titllar d'imposició del Colom, quan era absolutament fals donat que 

la Pilar Rahola, avalada reglamentàriament, va guanyar unes primàries, per pocs vots, 

però va guanyar legítimament. O per què no diu que l'actual Esquerra Republicana de 

Catalunya està basada en una sola cara mediàtica, mentre que amb l'antiga direcció 

almenys n'hi havia dues, el Colom i la Rahola. Ara ja no és personalisme el que hi ha a 

Esquerra Republicana de Catalunya? per què no parla de l'aparell del partit de l'actual 

Esquerra Republicana de Catalunya controlat per una única persona? de 

l'abandonament del projecte independentista per part de l'actual direcció, traint 

l'electorat que li va donar suport. No, ara ja no toca parlar de tot això. No toca perquè 

ell i molts companys seus de professió des del primer dia varen prendre posició i varen 
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decidir que uns -els que manen ara- són els bons, i els altres -els que vàrem marxar 

per salvar un projecte- són els dolents. De fet no em ve de nou, aquest posicionament. 

 

De quin estil parla Marçal Sintes en l'actual direcció d'Esquerra Republicana de 

Catalunya? El de la imposició de precandidats? El dels personalismes? El del control de 

l'aparell? El de trair els seus electors? Perquè si es refereix a aquest, sí que té molt poc 

a veure amb l'anterior. Com molt bé deixa entreveure en el seu article de dilluns 

passat, amb Colom a la direcció es van aconseguir els millors resultats de la història 

recent d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per alguna cosa deu ser. I això encara 

que dolgui a algú és una veritat com un temple, i potser un fantasma per algú. El 

temps va demostrant, més lentament del que a mi m'agradaria, que vam fer el més 

encertat per salvar el projecte independentista. Que quan vàrem marxar es van quedar 

dins d'Esquerra Republicana de Catalunya (amb honroses excepcions, òbviament) els 

que provocaven les crisis cícliques, els que només volien escalar buscant el favor del 

secretari general, els que no es creuen ni treballen perquè Catalunya esdevingui una 

nació de ple dret dins la Unió Europea... en definitiva, els qui van conspirar fins que 

van fer irrespirable la interioritat del partit. Però, amb sinceritat, això ja forma part de 

la història i ara des del PI intentem -i dic intentem perquè no som perfectes- treballar 

amb seriositat i amb coherència. Com a mínim ara no ens llevem cada matí amb 

l'angoixa d'haver de llegir als diaris quina nova trifulga tenim, sinó que podem treballar 

amb tranquil·litat -això ja és molt- i amb serenitat per allò que em va -ens va- dur a 

ficar-me -ficar-nos- en política: les llibertats nacionals de Catalunya. 

 

Albert Roig 

 

Barcelona 

 

Text 38 

 

Aire condicionat al metro? 

 

Vull donar tota la raó a en Jordi Príncep en la seva carta del vint-i-set del tres del 

noranta-vuit i contestada pel senyor J. A. Patiño, portaveu de TMB el dotze del quatre 

del noranta-vuit. 
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No és coherent que la temperatura dels vagons de la xarxa del metro estigui graduada 

a l'hivern entre vint-i-quatre i vint-i-sis graus, ja que els usuaris no tenim l'accés al 

metro al rebedor de la nostra llar, i per tant, hem d'anar abrigats segons la 

temperatura exterior, cosa que fa que en entrar dins dels vagons del metro t'hi trobis 

com en una sauna perquè, és clar, no es pot fer striptease. 

 

Que no seria més indicat tenir la temperatura graduada com a l'estiu? Així no hauríem 

de suportar el bany maria que representa agafar el metro a l'hivern (sobretot a la 

infernal línia cinc). 

 

Marcel Alberich i Puquí 

 

Barcelona 

 

Text 39 

 

Pere Bassols i Antoner 

 

Em poso en contacte amb aquest diari amb la finalitat que es publiqui aquest escrit a 

la secció Bústia per tal de trobar persones que coneguessin o que tinguessin 

documentació, en especial dels anys trenta, referida al nostre pare Pere Bassols i 

Antoner. Nascut a Anglès (la Selva) l'any mil nou-cents quatre i mort a Barcelona l'any 

mil nou-cents cinquanta, fou president del Sindicat de Ramaders i militant d'Esquerra 

Republicana de Catalunya. Va lluitar a la Guerra Civil Espanyola i va caure ferit a la 

retirada. Hagué de fugir el mil nou-cents trenta-nou a França, va retornar a Barcelona i 

fou internat en un camp de concentració a Horta (Barcelona) i empresonat a la presó 

Model pel règim franquista. 

Voldríem afegir la possible documentació que encara pugui existir sobre l'actuació 

política i la personalitat de Pere Bassols a la que tenim de tema familiar, per tal de 

poder treure de l'oblit la seva memòria. Agrairíem qualsevol dada sobre aquest tema i 

que es posessin en contacte a través del telèfon noranta-tres quatre-cents trenta-cinc 

noranta-nou deu. 

 

Montserrat Bassols i Collado, Barcelona 
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Text 40 

 

Indignat 

 

Estic indignat per les barbaritats que va dir el senyor Jaume Rodó, que amb el desig de 

defensar el senyor Bohigas només va aconseguir atacar la nostra Església catòlica, i la 

nostra fe. 

 

Crec que aquest senyor desconeix totalment l'Església catòlica, ja que, si no, no hauria 

dit les incongruències que va dir, doncs que em digui, qui ha defensat més l'honor 

nacional de Catalunya que Montserrat, els nostres bisbes i els nostres capellans?, què 

faria la nostra societat sense institucions catòliques que ajuden els més necessitats?, 

quants màrtirs han donat la vida pels altres, per Catalunya i per Déu? Ningú com els 

catòlics ha treballat tant per la nostra pàtria i per la nostra societat. 

 

En definitiva, considero molt injusta la manera actual de tractar la nostra verdadera fe 

i la nostra Església. Tots hem rebut d'ella, i en comptes d'agrair-ho senyor Rodó, 

l'ataqueu. 

 

Sóc un noi catòlic practicant, i crec en el que dic, i per molts paranys que ens poseu, hi 

ha molts joves que sempre avançarem per viure i per defensar la nostra Església i la 

nostra fe. 

 

Josep Mateu Guarro 

 

Montblanc (Tarragona) 

 

Text 41 

 

Totes les cartes adreçades a la Bústia de l'AVUI -encara que es publiquin amb 

pseudònim- han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, 

adreça, i número del carnet d'identitat. 
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Text 42 

 

BÚSTIA 

 

La catedral de Vic i el català 

 

En Jordi Llimona, en el seu article del tres d'octubre, diu que Catalunya no és un país 

normal ja que la nostra llengua no és, com hauria d'ésser, l'única llengua oficial. No cal 

dir que té tota la raó. Ara bé, jo em creia que l'Església catalana era una gran 

defensora de la nostra llengua. M'ho creia fins que fa pocs dies vaig anar a Vic. 

 

Si vas a Vic és gairebé obligatori, encara que ja la coneguis, anar a la catedral. Per 

visitar la cripta i el claustre fan pagar, i a canvi et donen una entrada No va ser fins a 

arribar a casa que, en anar-la a llençar, se'm va ocórrer llegir-la, i la meva sorpresa va 

ser enorme quan vaig veure que hi deia: "Catedral de Vich. Billete colectivo de visita." 

Pel que sembla, per al senyor bisbe de Vic no han passat els vint-i-dos anys de la mort 

del dictador. 

 

Núria Rosell i Rovira 

 

Barcelona 

 

Text 43 

 

Els gossos i la convivència ciutadana 

 

A Sant Cugat cada dia tenim més gossos i, malauradament, l'actitud incívica o 

irresponsable d'alguns amos fa que els seus animals creïn problemes greus de 

convivència. 

 

Per una banda, agressions. Hi ha molts gossos que van sols pels carrers, o que entren i 

surten de casa seva quan volen, i ataquen el primer vianant, ciclista o motorista que 

s'hi acosta. Aquesta actitud agressiva ha fet que passejar per segons quines zones de 

Sant Cugat -especialment la Floresta, Mira-sol i Valldoreix- es converteixi en una 

activitat perillosa o, en tot cas, poc plaent. Els nens no poden sortir al carrer a jugar 
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amb tranquil·litat, els pares que empenyen cotxets de criatura passegen amb por, els 

ciclistes han de vigilar a cada cantonada i la feina d'escombriaires, carters i repartidors 

s'ha convertit en un infern 

 

Després, els excrements. És una molèstia menor al centre urbà de Sant Cugat, però a 

Mira-sol, la Floresta i Valldoreix és un problema constant. Hi ha carrers que semblen 

lavabos públics, on la trepitjada fatídica és inevitable. 

 

I per acabar, el fet de bordar sense parar, sense motiu, agressivament, de dia i de nit. 

 

Tots sabem que els gossos tenen una gran capacitat d'aprenentatge i d'adaptació a les 

nostres formes de vida, i que si molts d'ells tenen un comportament que va en contra 

de la convivència només és degut a la negligència dels seus amos. 

 

És per això que animem els amos de gossos a respectar les normes bàsiques de 

convivència i a no tolerar als seus gossos actituds agressives i antihigièniques que mai 

no permetríem a les persones. En tot cas, per corregir els amos incívics reclamem als 

poders públics que assumeixin la seva responsabilitat i prenguin les mesures 

necessàries per fer complir la llei i preservar la pau cívica. 

 

Joaquim Carbonell i cent seixanta firmes més 

 

Valldoreix 

 

Text 44 

 

A la Fundació Conviure 

 

Volem felicitar a tot el personal (metges, infermeria i auxiliars) de la tercera planta de 

la Fundació Conviure del carrer Ausiàs Marc de Barcelona, pel zel, afecte i estima amb 

què tracten als malalts, tots molt greus. 

 

El nostre pare, Ricard, hi va estar ingressat cinc setmanes, i durant aquest temps tot 

van ser atencions i mostres d'afecte, fins i tot en el pitjor moment, envers la nostra 

mare i nosaltres mateixes. 
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Us ho agraïm i us felicitem per la tasca que realitzeu. Seguiu endavant. Molts 

professionals de la sanitat haurien d'aprendre de vosaltres. 

 

Marta, Roser, Isa, i Montse 

 

Barcelona 

 

Text 45 

 

Titulars 

 

Mal temps per a l'autonomisme català! 

 

Vet aquí uns titulars dels diaris, del proppassat nou d'octubre: "Catalunya és la 

comunitat menys beneficiada per la cessió del trenta per cent", "Zaplana fa costat a U 

Be baixa i abandona la universitat com a referent lingüístic", "Els radicals contra la 

llengua creuen que la nova llei del català pot alimentar comportaments violents", "Dos 

secessionistes lingüístics, premiats per mèrit cultural", "Un reial decret del govern de 

l'Estat farà obligatori l'himne nacional espanyol a totes les autonomies". Jordi Pujol hi 

deu estar d'acord amb tot això ja que el titular destacat de la jornada és: "Després de 

l'entrevista amb Pujol, Aznar pregona al congrés que la legislatura va per llarg." 

 

Senyor Pujol, no creieu que ha arribat el moment de parar-li els peus al govern Aznar? 

Fins on estareu disposat a cedir en nom de la integració a Europa? potser és que per la 

vostra incapacitat d'arribar a pactes amb les altres forces del Parlament de Catalunya 

us veieu abocat a fer tot tipus de concessions a l'espanyolisme més groller? Que és 

condició indispensable que tingueu la majoria absoluta al Parlament per a ser decisius 

a Espanya? Si és així, crec que us equivoqueu de totes i esteu conduint la vostra 

formació política a un gran fracàs electoral i el país a una pèrdua de la seva identitat. 

Sisplau senyor Pujol, reaccioneu! i obligueu almenys el PP a respectar les nostres 

senyes d'identitat. No permeteu que es malbaratin tots els anys de lluita per la 

reafirmació nacional. 

 

Enric Ferreras Renom, Badalona 

 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ 

 

475

Text 46 

 

Bilingüisme i cooficialitat 

 

En el tema de les llengües, cal no confondre l'àmbit sociològic amb l'àmbit 

institucional. Ens repeteixen que Catalunya és bilingüe, com a argument suprem. És 

clar que ho és, però també ho són Andalusia, Portugal, Costa Rica i Noruega, si anem a 

mirar. [Totes les societats modernes són plurilingües.] Però, els criteris d'oficialitat 

d'una llengua ben poques vegades es cenyeixen estrictament als criteris sociològics. Si 

s'hi cenyissin, el català podria ser cooficial a Madrid, o l'àrab cooficial a Catalunya. No 

és aquest el cas, perquè el caràcter institucional d'una llengua representat per la seva 

oficialitat no té res a veure amb això. Si hi tingués a veure mínimament, Andorra, per 

exemple, no podria tenir el català com a única llengua oficial. 

 

Jordi Bassas i Ribalta 

 

Barcelona 

 

Text 47 

 

La cultura de l'autògraf 

 

Teresa Pàmies, amb la seva perspicàcia habitual, ens parla de la cultura de l'autògraf 

(AVUI, dotze del deu del noranta-set) i ens fa adonar del "mimetisme cultural que 

desvirtua la nostra identitat". En aquest moment històric vivim immersos en el 

"prestigi" del cantant, l'autor de teatre, l'escriptor, el pintor... i molt pocs s'adonen del 

parany en què cauen, ja que moltes vegades no són res més que un "producte" -això 

que s'anomena màrqueting-, amb la qual cosa substituïm l'anàlisi per l'obediència 

passiva. 

 

Ens diu l'articulista que el professor nonagenari Francisco Ayala anomena aquest 

fenomen com el denominat "fingim creure". [Penso que és exacte:] "Adorem" aquell 

artista en funció de la seva popularitat -creada artificialment- i fingim creure que és 

d'allò més bo. Si segueix aquest procés -que sembla imparable- es farà realitat el món 

sinistre descrit per George Orwell. La cultura de l'autògraf és una realitat, sigui en un 
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tros de paper qualsevol, sigui en una litografia signada pel famós de torn. El futur és 

davant nostre... 

 

Jordi Pausas 

 

Barcelona 

 

Text 48 

 

Error de Maragall 

 

El senyor Pasqual Maragall ha rebut molts elogis per tot el que ha fet durant la seva 

etapa com a alcalde. [És lògic aquest beneplàcit general] [perquè ha tingut molts 

encerts.] Però m'estranya que no es parli de l'error gravíssim que s'ha comès mentre 

ell era alcalde: el canvi de bandera de la ciutat de Barcelona. Tant silenci per part de 

tanta gent que, segurament, i en el fons, deuen reconèixer que canviar els símbols 

d'aquesta manera és fer una jugada bruta a la història de la nostra estimada ciutat, és 

ben sospitós. 

 

Com podem confiar en la catalanitat de les persones que accepten aquests dissenys? I 

dels que han gosat canviar els colors i la forma de la bandera, que potser gosarien 

canviar altres banderes? Si no gosarien o no els deixarien, com gosen canviar la 

pròpia? Que no hi ha prou oposició per impedir-ho? 

 

Sento un profund malestar pel que ens han fet. Aquests dies, no obstant, he vist 

l'escut, tapant les obres de la casa de l'Ardiaca, en què hi ha els elements principals. 

L'esmena, servirà per recuperar la bandera que ens correspon? 

 

Montserrat Figuera i Padrós 

 

Barcelona 

 

Text 49 
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Fe d'errades: En la pàgina tres del suplement DDD publicat divendres passat (disset 

del deu del noranta-set) en la secció d'El gamarús / El crac no eren correctes els 

personatges proposats per al suplement del dia vint-i-quatre. Cal votar Manuel Fraga o 

Toni Soler (com a gamarús o crac), en lloc d'Albert Boadella o Xavier Sardà, com es va 

publicar.  

 

Text 50 

 

BÚSTIA 

 

Respectem la llengua 

 

Molt oportuna, encara que potser amb una mica de retard, la columna de Desclot del 

dia set de març. L'invent de paraules estranyes, sobretot quan surten en un lloc en què 

es puguin sentir, es recull de seguida en versió original i, algunes vegades, amb una 

traducció literal. Crec, sincerament, que no ens fan cap favor. Recordo també un cas 

semblant, fa uns anys, en l'intent de cop d'estat: colpista. I en la televisió, en anuncis 

del ram alimentari es prodiga la paraula cruixent, derivada de la castellana, com si no 

en tinguéssim de pròpia. Els assessors o correctors haurien d'ésser més exigents. 

 

També és corrent, de vegades, l'ús de paraules angleses i alguna de basca; es deuen 

pensar que així es concreta millor. A conseqüència del gran interès per l'anglès, suposo 

que s'ha estrafet l'expressió si us plau, abreujant-la en una contracció, i en surt una 

cosa estranya que es pot llegir en algun caixer automàtic, i algun editor també ho ha 

adoptat. És convenient el coneixement de l'anglès, però cada cosa al seu lloc; en la 

ràdio i la televisió una gran majoria de paraules estrangeres, siguin d'on siguin, 

sempre se senten pronunciades en anglès. 

 

I, entre tantes altres, quan s'acosten eleccions surten els bots -embarcació- en lloc de 

vots amb la o oberta com ho havia sentit sempre en l'anterior època democràtica. 

 

Enhorabona a la direcció de Premsa Catalana per la bona idea de fer conèixer de forma 

periòdica els costums, monuments, paisatge i parlar de la Vall d'Aran, en aranès. 

 

Llorenç Birba i Perramon, Camprodon 
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Text 51 

 

Al senyor Jaume Lorés 

 

No és la primera vegada que li escric pels seus articles d'opinió al diari AVUI. El felicito 

cordialment. Diu coses, les sap dir, se la juga moltes vegades i ens demostra un 

coneixement de moltes persones, institucions i esdeveniments de molta veterania! 

 

No penso dir-li quelcom que potser ja sap, però per si de cas... Trobo en Erotisme 

blanc (vint-i-vuit del dos del mil nou-cents noranta-vuit) molta de la cursileria viscuda. 

L'any mil nou-cents quaranta-sis, estant de soldat malalt a l'Hospital Militar de 

Barcelona, on, fora de comptats soldats joves, tot eren guàrdies civils ja ben grans, 

abans de sopar, la monja encarregada de la nostra sala ens feia cantar, després del 

rosario, la inefable "Es María la blanca paloma...", que acabava així: "Desde entonces 

todos en España la llamamos madre [bis] madre del Pilar." Era tot un poema 

buñuelesc veure aquells homenots amb olor de vi i pudor de tabac obligats de bona o 

mala gana a cantar. 

 

Tanmateix "Salvàrem l'Imperio". 

 

Jordi Davi 

 

Barcelona 
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Text 52 

 

Amb l'alcalde d'Esplugues 

 

Fa dinou anys que tenim el privilegi de gaudir d'un alcalde com el senyor Antoni Pérez. 

En ell hi tenim un home humà, senzill, treballador, i per damunt de tot, un amic, que 

sempre està al costat de qui el necessita. Ens sentim impotents davant la sentència i 

considerem que moralment seguirà sent el nostre alcalde, tal com els ciutadans 

d'Esplugues ho han decidit des de fa dinou anys a les urnes. 

 

Grup de comerciants 

 

Esplugues 

 

Text 53 

 

L''Aué' 

 

Cal felicitar fervorosament l'AVUI perquè el dissabte set de març va sortir l'Aué, un 

suplement en aranès, variant del gascó, que és un dels dialectes de la llengua 

occitana. Com ja remarcava el mateix diari, es tracta de la primera publicació en occità 

que gaudeix d'un tiratge d'exemplars fins ara mai somniat. Tanmateix, no és l'única 

publicació important en llengua occitana. Hi ha, també, la jove revista La Setmana, 

que, evidentment, és de caràcter setmanal i ja ultrapassa els cent quaranta números! 

La revista té difusió per a tota l'Occitània i és escrita, bàsicament, en un occità 

estàndard, varietat que pren com a model el que el Mestre Fabra féu amb el català. 

 

L'occità, llengua injustament maltractada pel nacionalisme colonitzador francès, encara 

té, i això és un miracle, una acadèmia que vetlla per la llengua: l'Institut d'Estudis 

Occitans. El gran filòleg Joan Coromines deia que si les llengües romàniques són 

germanes, el català i l'occità són bessones. Però les relacions entre occità i català 

també es donen i es donaren entre les persones. Quan bona part dels intel·lectuals 

catalans es van haver d'exiliar a França a causa de la Guerra Civil, molts d'ells van ser 

hospitalàriament acollits per occitanistes, entre ells Pèire Roqueta i Pèire Loïs 

Berthaud. Des de fa anys existeix el Cercle d'Agermanament Occitano-Català (al carrer 
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Providència, quaranta-dos, zero vuit zero vint-i-quatre Barcelona), el secretari del qual 

és Enric Galliga Trullols, entitat que manté els lligams amb gent dels dos pobles amb 

llengua pròpia i que encara no tenen Estat. 

 

Torno a felicitar l'AVUI, doncs, per aquesta magnífica iniciativa. Si nosaltres ens sentim 

oprimits com a minoria lingüística dins Espanya, cal fer els possibles perquè als 

aranesos no els passi el mateix amb Catalunya. Bilingüisme, sí: català i aranès! 

 

Jordi Manent i Tomàs 

 

Barcelona 

 

Text 54 

 

Contra el senyor Oriol Bohigas. 

 

No acostumo a llegir, des de fa temps, les seves cartes, senyor Bohigas. Mai hi havia 

trobat res de positiu: ho critica tot amb aire pedant i aquest no és el meu tarannà. 

Aquesta vegada, però, l'he llegida perquè, en certa manera, es dirigia a mi, que em 

considero catòlic, i no he quedat defraudat, continua igual, jutjant i parlant del que no 

coneix. Comprenc, senyor Bohigas, la seva agror a l'acabar-se les places de Barcelona 

per poder-les arrasar i posar ciment, deu ser ben trist ser arquitecte, tenir el seu 

cognom i haver-se de dedicar a escriure "cartes per anar tirant". Vostè m'escriu una 

carta (indirectament, és clar) i jo li contesto, però no vull pas caure en el parany de 

contradir les seves opinions, que són ben seves i penso que és bo que hi hagi llibertat 

d'expressió; si més no, serveix per conèixer millor les persones. però per jutjar uns 

fets, senyor Bohigas, cal ser prou intel·ligent per no deixar-se portar pels fantasmes 

personals; és un bon exercici i una norma d'ètica professional assabentar-se bé de les 

coses abans de parlar-ne. 

 

Joan Minguella 

 

Barcelona 
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Text 55 

 

El fossar dels empestats barcelonins de la Conreria 

 

Fa pocs dies vaig acompanyar un amic a visitar el fossar que hi ha al coll de la 

Conreria, que l'any mil vuit-cents setanta va acollir les despulles de molts barcelonins 

víctimes de la febre o pesta groga, lloc on eren traslladats els seus cossos ja que els 

cementiris de la Ciutat Comtal no donaven l'abast. 

 

El recinte emmurallat, al qual, però, es pot accedir fàcilment, car no hi ha elements de 

protecció, està totalment abandonat i presenta un aspecte deplorable. [La vegetació 

salvatge] [ho envaeix tot] i fa l'indret gairebé imperceptible.  

 

Només una estela circular, de pedra, de respectables dimensions, situada al bell mig 

del clos, que l'Ajuntament de Barcelona de l'època va dedicar als que reposen 

eternament allí, et permet identificar on et trobes. 

Ara, jo em pregunto: si hi continuen enterrades les víctimes d'aquella epidèmia, a 

quina institució correspon el manteniment i la salvaguarda d'un espai tan emblemàtic 

com aquell? Què en pensaran de tot això els descendents d'aquells barcelonins que és 

de suposar que hi són soterrats, ja que el monument funerari no ha estat retirat? 

 

[Cal confiar que les autoritats responsables s'implicaran en el cas,] [perquè el fet és 

senzillament vergonyant.] 

 

Frederic Sagués 

 

Barcelona 

 

Text 56 

 

Molt bé! 

 

[L'altre dia] [vaig veure una cosa] [inusual.] Vaig veure com un noi que portava un 

gos recollia els excrements amb una bossa de plàstic de supermercat. Va ficar la mà 

dintre, li va donar la volta i la va llençar a un contenidor d'escombraries. Ni ell es va 
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tacar ni va quedar bruta la vorera. Portava l'animal lligat i potser, amb aquest civisme, 

va evitar que fes les necessitats a qualsevol lloc. Que fàcil és comportar-se 

normalment! Costa tant actuar d'aquesta manera? Ningú no es va riure ni burlar 

d'aquesta acció i a ell no li van caure els anells. Encara que això hauria de ser una cosa 

natural, felicito aquest bon ciutadà, al temps que censuro els que no saben comportar-

se bé en una comunitat... que som tots. 

 

Xavier Bonil i Martí 

 

Barcelona 

 

Text 57 

 

Totes les cartes adreçades a la Bústia de l'AVUI -encara que es publiquin amb 

pseudònim- han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, 

adreça i número del carnet d'identitat. Així mateix, cal que siguin escrites a màquina a 

doble espai i per una sola cara, i que no superin les quinze línies d'extensió. En cap cas 

es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades i no publicades ni s'atendran 

trucades telefòniques. 

 

Text 58 

 

Josep Maria Espinàs 

 

A LA VORA DE... 

 

No hi toquen 

 

[Els diaris] [publiquen cartes de lectors] [que tenen motivacions molt diverses:] la 

vanitat, la denúncia d'un fet, l'agraïment, l'aclariment d'una informació, la 

disconformitat amb un articulista o un crític, etcètera. I cartes que sacsegen com la 

que signa Àngels i ha publicat La Vanguardia Diu això: ["Ja fa vint anys que convivim.] 

El meu marit té seixanta anys i jo en tinc cinquanta-quatre. [Desitjàvem casar-nos per 

l'Església,] [però hem canviat d'idea.] La raó: [ens exigeixen que fem uns cursets 
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prematrimonials.] Una cosa que hauria de ser voluntària i que caldria que tingués en 

compte les circumstàncies i l'edat dels qui es casen". 

L'allunyament de l'Església, o d'alguns ministres de l'Església, del món real és 

incomprensible. [El pes de la rutina] [és afeixugador.] Com es pot dir a una parella 

que frega els seixanta anys, i que en fa vint que viuen junts, que per casar-se davant 

d'un capellà han de fer un curset prematrimonial? La utilitat, en general, dels cursets 

prematrimonials és discutible, molts els consideren un simple tràmit enutjós. No dubto 

pas que a algunes parelles els caldria reflexionar abans de casar-se, però la història de 

matrimonis religiosos amb curset previ inclòs és plena de divorciats i separats. Em 

costa creure que Camilo José Cela, abans del seu segon i inesperat casament per 

l'Església, hagi seguit un curset prematrimonial. En comptes de dir a Àngels i al seu 

home que només els casaran si fan aquest curset, l'Església hauria d'haver-los fitxat 

perquè el donessin ells, després de vint anys de convivència feliç. O millor encara, 

haurien de donar, si volen, un curset postmatrimonial, -i no pre-, que sens dubte 

tindria molt més interès. 

 

Donen un diploma o un certificat als qui han seguit el curs prematrimonial? Té alguna 

validesa? constitueix una circumstància atenuant o agreujant en el moment de la 

separació? L'exigència que han plantejat a l'Àngels i a la seva parella és una versió 

d'un gran dilema: què val més, un títol o l'experiència? El títol de marit o de muller 

com el de metge o el de periodista, només acredita que legalment pot exercir aquest 

ofici, però no que ho faci bé. Vint anys d'experiència positiva, en canvi, suposa una 

garantia magnífica. Si l'Església ho ignora, no ens ha d'estranyar que una gent amb 

aquest currículum fitxi per la competència. 

 

Text 59 

 

Francesc Marc Àlvaro 

 

TOT A CENT 

 

Nostàlgia 

 

[La gent del Grup de Folk] [es va trobar el cap de setmana passat] [per recordar les 

músiques d'un altre temps.] [Tots tenen cabells blancs o són calbs.] Amb més panxeta 
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i rodejats de fills, els forjadors del primer underground de la cançó van fer la seva 

festa. Va ser una trobada sense pretensions transcendentals ni crides èpiques a la 

memòria històrica des del Palau Sant Jordi, tendència excessiva d'alguns cantautors 

quan compleixen uns quants anys dalt de l'escenari. La majoria de la gent del Grup de 

Folk ja no es dedica a la música, potser per això van ser més discrets, més d'estar per 

casa. Aquesta festa, com d'altres, planteja una pregunta d'abast moral i estètic: 

existeix un dret a la nostàlgia? Si mirem l'èxit de programes televisius, publicacions, 

botigues i locals especialitzats en les modes del passat, no hi ha dubte. Hi ha el dret a 

la nostàlgia i, a més, s'exerceix força. Altra cosa és que s'exerceixi amb elegància. Els 

del Grup de Folk han estat prou fins i irònics per no exagerar el seu lícit i amable 

passeig nostàlgic. [No tothom té respecte pels altres.] Hi ha massa ganyota 

retrospectiva que vol passar per gest històric. Hi ha massa fantasmada amb 

pretensions de testimoniatge. Massa batalletes de la mili i poca història viscuda i 

divulgada. La nostàlgia és l'artifici de la memòria, per això el seu plaer està en la 

mesura. 

 

Text 60 

 

BÚSTIA 

 

És lògic i normal 

 

Algú em pot explicar per què s'ha aixecat tant de rebombori amb el decret del cinema 

en català? No el conec, però, pel que he pogut escoltar i llegir aquests dies, no té res 

d'extremisme ni d'intolerància. Es tracta, senzillament, de normalitzar l'ús del català en 

un àmbit on està totalment marginat i, pel que sé, es fa d'una forma molt moderada: 

unes quotes baixes i un marge de temps molt ampli per a la seva aplicació. De què 

tenen por els defensors del castellà? Ningú ataca la seva llengua i a hores d'ara ja 

haurien de tenir molt clar que el castellà és un idioma molt fort i molt consolidat 

perquè en pugui sortir perjudicat. I els distribuïdors creuen de debò que no hi haurà 

mercat? Avui dia, i gràcies principalment a TV3 i, canal trenta-tres, tothom està 

acostumat a escoltar pel·lícules emeses en llengua catalana i gairebé tots els catalans i 

catalanes (és a dir, la gent que viu i treballa, si pot, a Catalunya) entén el català. 
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Crec sincerament que les persones triem el cinema no en funció de la llengua en què 

s'emet la pel·lícula, sinó per altres motius: si el film és bo o no, si els actors ens 

agraden, si el cinema és a prop de casa, si és còmode o té una bona audició, etcètera. 

Per tant, el tema de la llengua no crec que sigui determinant en l'aforament del 

cinema. 

 

Per tot això penso que no cal escandalitzar-se per un decret tan moderat i normal. Què 

hi ha més lògic que voler protegir una llengua minoritària en el propi país d'origen? 

 

Imma Velasco Paredes 

 

Vilanova del Vallès 

 

Text 61 

 

Brutícia gòtica 

 

[Al carrer de la Riera del Pi,] [que va de la Rambla a la plaça del Pi] [hi ha una bella 

façana gòtica.] Aquesta façana enllaça amb l'església del mateix nom. És la rectoria. 

Doncs bé: sembla que és un lloc adient per dipositar-hi tota la porqueria i la runa que 

els veïns es treuen de sobre, especialment quan fan obres. La brutícia s'hi pot estar 

dies i dies. [La Guàrdia Urbana] [no la veu] [o fa com si no la veiés.] Mentrestant, la 

consigna és posar "guapa" Barcelona, segons ens diuen des de l'Ajuntament. 

 

No aniria malament que el senyor batlle (que finalment, i gràcies als cartells posats 

pels veïns, ja s'ha adonat que no es pot permetre tanta gresca a les places del Pi i de 

Sant Josep Oriol i a la Placeta) s'adonés també que no es pot permetre aquest dipòsit 

de brutícia davant d'una façana gòtica i en un indret tan transitat. Els nombrosos 

turistes que hi passen deuen considerar que Barcelona és, tanmateix, una ciutat de 

contrastos ben curiosos. I I innecessaris. 

 

Josep Maria Totosaus 

 

Barcelona 
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Text 62 

 

La falta de sensibilitat d'Amor 

 

Voldria expressar la meva més profunda admiració per la lúcida carta de Josep Maria 

Martorell publicada el dia onze, referent a la manca de sensibilitat d'Amor. Aquesta 

manca de sensibilitat s'ha posat de manifest al llarg de la seva etapa barcelonista, ja 

que ha provocat infinitat de conflictes amb tots els estaments del nostre Barça (no cal 

citar noms, perquè la llista seria interminable). 

 

I això ha succeït tenint en compte els milions que s'ha endut, que, de forma injusta, 

s'acosten als que rebrà el nostre simpàtic entrenador els propers tres anys per parlar-

nos tant català, per oferir-nos cultura des del balcó de la Generalitat, per la seva subtil 

sensibilitat i per la seva apreciable col·laboració en els fitxatges dels millors jugadors 

del món. 

 

Visca el Barça, sobretot el d'handbol! 

 

Pep Campabadal Ràfols 

 

Barcelona 

 

Text 63 

 

La torre de Babel i Catalunya 

 

Bé, tots sabem com va acabar el mite de la torre de Babel. Ara, sembla que un fòrum 

amb aquest nom tan representatiu vol que els catalans tornem a ser castigats amb la 

confusió de les llengües. [Els catalans podem ser poliglots,] [però no som bilingües.] 

Ho hem estat per aquella obligació que ens feia hablar en cristiano amb un clar 

menyspreu per tota la nostra història i cultura. 

 

Diuen els babelians que "cada individu té total llibertat per decidir quina llengua vol 

utilitzar en les seves relacions amb els altres individus i amb els poders públics". En 

certa ocasió vaig haver de viure a Madrid. Els meus fills no sabien una paraula de 
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castellà i evidentment el van haver d'aprendre, no tenien altra opció. Vaig tenir la sort 

de trobar una bona escola i uns bons mestres. En van sortir enriquits amb una altra 

llengua, ben maca, per cert, i una altra cultura. 

 

Pel que fa als poders públics, qualsevol català sap que difícilment hauria pogut 

sobreviure sense dirigir-se en cristiano a l'Administració, a la justícia, a la policia... és 

a dir, que ens hem passat la major part de la nostra existència sense poder practicar la 

llibertat babeliana, condemnats a un bilingüisme imposat. [Encara ara,] [la major part 

dels mitjans de comunicació] [(cine,] [premsa,] [ràdio,] [televisió)] [ens discriminen.] 

[Resulta força curiós] [que el bilingüisme] [només s'apliqui] [en una sola direcció.] 

 

Només voldria afegir que no crec que la política pujolista sigui cap obra d'art, 

especialment pel que fa al futur de Catalunya dins de la Unió Europea. Els babelians 

lloen l'Estat de les Autonomies com la fórmula ideal. Tenen raó, és ideal per al govern 

central, i és ideal perquè Catalunya resti sense veu ni vot. 

 

R. Cuxart i J. A. Oriol 

 

Barcelona 

 

Text 64 

 

Jove anorèctica bulímica 

 

Sóc una noia de vint-i-tres anys amb problemes d'anorèxia i bulímia des dels quinze 

anys, i des d'aquí m'agradaria donar ànims a moltes altres noies que tenen el mateix 

problema que jo i recomanar, sobretot, que reconeguin que estan malaltes i que 

necessiten ajuda. Jo ho vaig fer i ara estic en tractament i poc a poc vaig millorant; [és 

un procés molt lent,] [però] [amb molta força de voluntat] [ho podeu superar.] 

 

Sisplau, ajudeu-nos a lluitar per aconseguir més centres especialitzats en l'anorèxia i la 

bulímia. 

 

Bàrbara Lecha Herrero, Barcelona 
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Text 65 

 

Aire condicionat 

 

Contestem a la carta publicada al seu diari el dia vint-i-sis de juny i signada pel senyor 

Fèlix Gatell, en relació amb l'aire condicionat dels transports públics. 

 

Pel que fa a Transports Metropolitans de Barcelona i d'acord amb el projecte de millora 

de les nostres xarxes de metro i bus, hem de puntualitzar que actualment disposem 

d'un noranta per cent de trens i de més de set-cents autobusos, d'una flota de vuit-

cents trenta-tres vehicles, dotats amb aire condicionat. 

 

Quant al criteri adoptat sobre els punts de regulació de l'aire condicionat, aquest 

s'adapta segons l'època de l'any i en funció de la temperatura exterior. Així, per 

exemple, en el cas del metro a l'hivern funciona amb vint-i-sis graus de màxima i vint-

i-quatre graus de mínima, i a l'estiu, amb vint-i-tres graus de màxima i vint-i-un graus 

de mínima, i es controla i es regula la temperatura dels trens en el moment d'efectuar-

se les tasques de manteniment. 

 

Finalment, cal afegir que hi ha uns aspectes personals i subjectius en la percepció de 

fred i calor diferents en cada persona, la qual cosa fa difícil de trobar una solució que 

sigui satisfactòria per a tothom. 

 

José A Patiño. Cap de relacions externes i portaveu de TMB 

 

Barcelona 

 

Text 66 

 

L'agraïment a un príncep de l'Església. 

 

Benvolgut Doctor Simón Castellví, vaig llegir el vostre agraïment al cardenal Carles a 

partir de la carta pastoral del qual preteneu que "mai ningú no podrà acusar l'Església 

catalana de passivitat davant la mort de criatures institucionalitzadament a finals del 

segle vint". 
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Si el que us preocupen són les acusacions, penseu que mantenint la vostra actitud 

catòlica tan sols us fareu objecte de l'acusació que l'Església catalana sempre s'ha 

mantingut passiva davant la mort d'infants i mares que s'han trobat enfrontades al 

Codi Penal, al menyspreu, als avortaments en condicions insalubres i a la marginació. 

Em sembla que l'actitud evangèlica de la caritat i la compassió, que avui s'anomenen 

solidaritat i fraternitat, no passa pel Codi Penal, per les condemnes, sinó per oferir, 

acompanyar, compartir, escoltar. 

 

El Codi Penal estableix innocents i culpables, i potser aquests no són termes per parlar 

de mares i fills. A les assemblees legislatives i als tribunals aquests problemes 

s'agreugen. D'altra banda compartireu amb mi que les solucions vénen de la 

preparació de les joves i de la capacitat de donar-los suport del seu cercle més proper. 

 

Ramon Nonat Santaló 

 

Tortellà (Garrotxa) 

 

Text 67 

 

Totes les cartes adreçades a la Bústia de l'AVUI, encara que es publiquin amb 

pseudònim, han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça 

i número del carnet d'identitat. Així mateix, cal que siguin escrites a màquina a doble 

espai i per una sola cara, i que no superin les quinze línies d'extensió. En cap cas es 

mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades i no publicades i no publicades 

ni s'atendran trucades telefòniques. 

 

Text 68 

 

BÚSTIA 

 

Decàleg de la Creu Roja. 

 

Atendre i vetllar per la seguretat i el benestar de les persones és un dels objectius 

prioritaris de la Creu Roja a Catalunya. Aquest objectiu esdevé una prioritat quan 
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l'estiu ens convida a gaudir de les nostres platges i aleshores esdevenen fets 

desafortunats que ens deixen amb la sensació d'impotència. 

 

Pensant, doncs, en els darrers incidents que han costat la vida a persones en molts 

casos de poca edat, voldria aprofitar aquesta secció per conscienciar els usuaris de les 

platges sobre els diferents riscos que pot comportar una actuació malaurada, sigui per 

imprudència o per manca de precaució. 

 

En aquest sentit, a principis d'aquesta temporada estiuenca, la Creu Roja va presentar 

un decàleg de seguretat a les platges que considero important recordar com a mesura 

preventiva. 

 

Aquest decàleg diu així: 

 

"Feu cas de les recomanacions dels socorristes. Respecteu les banderes de seguretat. 

Banyeu-vos dins de les zones vigilades. Vigileu que els nens petits no es banyin sols. 

És perillós capbussar-se en un fons desconegut. Convé no nedar contra corrent o en 

zones d'espigons. Eviteu endinsar-vos en zones on no es toca fons. No entreu 

bruscament dins l'aigua després de prendre el sol. Eviteu banyar-vos després dels 

àpats. Eviteu el consum de begudes alcohòliques a la platja. Sortiu ràpidament de 

l'aigua si noteu calfreds o mals de cap. Si teniu algun problema, dirigiu-vos als 

voluntaris de la Creu Roja". 

 

Només amb el suport i la col·laboració de tothom es podran prevenir accidents, en 

moltes ocasions, totalment evitables. 

 

Carmen Carles Costa 

 

Directora de l'Àrea de Comunicació de la Creu Roja a Catalunya. 

 

Text 69 

 

Tolerància 
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Acostumo a llegir els autors amb qui dissenteixo perquè em fa tolerant i m'enriqueix si 

l'argumentació és clara, categòrica, lògica i ben travada. No m'ha passat així amb 

l'article Des de Babel amb tots els respectes, del senyor Félix de Azúa, AVUI onze de 

juliol. 

 

Parla del nacionalisme com a cosa intrínsecament dolenta. "Com menys nacions hi 

hagi, millor". El senyor De Azúa no és nacionalista i... "firma els documents del Fòrum 

Babel per por del desbordament funcionarial del nacionalisme català". Faig un esforç 

d'imaginació infinit i arribo a veure tots els habitants i tots els funcionaris de 

Catalunya, sense cap excepció, proclamant: "Tots els ciutadans de Catalunya tenen 

l'obligació de conèixer el català i el dret d'usar-lo, adaptació d'un article de la 

Constitució d'Espanya". Per molta imaginació que hi posi, no aconsegueixo veure el 

manuscrit d'aquesta llei arribant a la impremta del DOGC. 

 

El senyor De Azúa escriu als lectors de l'AVUI i no als de l'Abc perquè nosaltres siguem 

tolerants i no trepitgem els drets de ningú. Em penso que aquí hi ha un desenfocament 

total i absolut; els nacionalistes catalans sols pretenem anar al cinema el dia que ens 

vingui de gust i poder escoltar-lo en català treure el passaport, anar a cal notari, a 

buscar la cartilla del soldat, a la farmàcia, al jutjat i poder-nos expressar en català. Si 

no ens entenen, buscarem un idioma pont si no ens volen entendre no els clavarem 

daltabaix del pont, farem el sòmines i parlarem en un idioma preciós que hi ha 

moments que sembla que et vulguin fer odiar. Refer Catalunya és llarg i cansat. 

 

Després de llegir el senyor De Azúa vaig recordar l'acudit del toro de les festes dels 

sanfermines: "Com s'ho arreglen perquè sembli que jo els empaito si són ells que 

m'empaiten a mi?". 

 

M'agradaria que el senyor De Azúa em digués què entén ell per nacionalisme. Jo em 

considero un nacionalista català radical: estimo amb un immens amor de selecció 

Catalunya, amor de selecció, no d'exclusió. Catalunya per mi no són tan sols uns 

quants quilòmetres quadrats sinó principalment les persones que hi vivim, hi volem 

viure i deixar viure, parlin en àrab, xinès, castellà o català. 

 

Ramon Solà i Solà. Barcelona 
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Text 70 

 

Sau i la crítica musical 

 

Fa unes nits, a través del programa de TV3 Les mil i una, i mentre gaudia de l'actuació 

del grup Sau, vaig fer les següents reflexions. 

 

Efectivament, que al concert de Sau, al Poble Espanyol, dintre de la programació del 

Grec noranta-vuit, només hi assistissin dues mil persones és tota una "punxada". 

 

També vaig pensar que és cert que les vendes dels discos del duet format per Pep Sala 

i Carles Sabater han disminuït considerablement i que, en general, l'assistència als 

seus concerts no és tan massiva com abans. 

 

Però fins a quin punt no són culpables els crítics musicals (inclosos els d'aquest diari) 

d'aquesta minva de popularitat, d'un dels millors grups del pop rock cantat en català? 

 

D'acord que Sala i Sabater van posar el llistó molt alt en els seus primers treballs 

discogràfics, concretament fins a l'aparició del disc El més gran dels pecadors, i que 

posteriorment no han tornat a assolir els mateixos nivells de qualitat; tanmateix, això 

no justifica la poca simpatia que la crítica especialitzada els ha dispensat en quasi tot 

moment. 

 

Des de llavors els crítics els han acusat de no aportar res de nou a la seva carrera i de 

ser massa fidels a l'estil Sau. És que als sempiterns Rolling Stones se'ls demana que 

sonin a quelcom diferent? No és cert que dels Stones només s'espera que siguin ells 

mateixos? 

 

Aleshores, per què dels Sau i d'altres grups i solistes del panorama musical català es 

demana la quadratura del cercle, quan no disposen del suport incondicional i mediàtic 

que comporta el fet de cantar en anglès o en espanyol? 

 

Ja està bé d'autoodi per a tot el que sona en català! 
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Per acabar, només dir: Endavant Sau!, tinc quaranta-sis anys i, malgrat això, la vostra 

música encara em fa trempar d'allò més. Per això sempre que m'és possible acudeixo 

als vostres concerts i tinc tota la vostra discografia. 

 

Jordi Príncep 

 

Barcelona 

 

Text 71 

 

Nou Barris 

 

Vull expressar breument la meva queixa, tot i que amb el que haig de dir s'hi pot 

escriure una novel·la. 

 

Sóc un ciutadà del carrer resident a la Guineueta. El meu clam s'adreça a qui 

correspongui per denunciar la injustícia que estem suportant els ciutadans del meu 

districte, anomenat Nou Barris. 

 

[Gairebé en tots els carrers s'hi estan fent obres,] [que deixen les vies de circulació 

intransitables.] Passos provisionals per a vehicles i per a vianants que provoquen, com 

és de suposar, el corresponent caos circulatori. Els que tenim la sort de tenir 

aparcament propi, deixem el cotxe i anem en autobús o metro, cosa que suposa una 

altra aventura, ja que els itineraris són tan insòlits que hem de sortir una hora abans 

de casa per anar a treballar, i encara amb la inseguretat d'arribar a temps. 

 

Però no s'acaba tot aquí. El nostre districte és una caixa de sorpreses: quan menys 

t'ho penses, la ruta alternativa que prenies per anar a casa... sorpresa! T'anuncien 

obres. Això sí, són seriosos a l'hora d'obrir: [saps quan comencen,] [però mai] [quan 

s'acaben.] 

 

De segur que algú em dirà: ara has de patir una mica, però després ja veuràs quin 

districte et quedarà. I algú, ensenyant les dents, vindrà a inaugurar els carrers dient: 

Què me'n dieu del barri que us he fet? Oi que és maco? Ara ja em podeu votar a les 

properes eleccions. 
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Però aquest senyor no sap les incomoditats que això ens ha suposat. 

 

Hem de tenir les finestres tancades perquè la pols se'ns fica fins a l'últim racó del pis. 

I, d'altra banda, les màquines fan tant de soroll que no ens deixen ni sentir les 

converses familiars. 

 

[Ens han posat els contenidors de la brossa tan lluny,] [que els que som conscients 

fem una excursió per anar a llençar les deixalles.] I els que no ho són tant, deixen les 

bosses a qualsevol portal, cosa que provoca, com és de suposar, la indignació dels 

altres veïns. I aquestes bosses s'hi estan dies i dies, amb la corresponent mala olor 

sense que ningú passi a retirar-les. 

 

[Els passadissos que han deixat per als soferts vianants] [són tan estrets,] [que just hi 

poden passar dues persones d'anada i tornada.] Això si hi ha passadissos, perquè en 

algun cas s'ha d'anar passant entre els cotxes, autobusos i motos, empassant-nos la 

pols que aixequen els vehicles en circular per un pas provisional. 

 

D'altra banda, tenir un districte tan bonic obligarà l'estoic ciutadà a comprar-se un 

aparcament per al seu vehicle, o a deixar-lo estacionat als afores de la ciutat i tornar 

amb autobús o, si més no, vendre's l'utilitari, que, en definitiva, és el que sembla que 

vol l'Ajuntament. Perquè en aquest districte tan bonic, no hi ha lloc per als 

aparcaments de superfície. 

 No vull distreure més la vostra atenció. [He procurat ser una mica irònic,] [però tot 

plegat és veritat.] Si no us ho creieu, intenteu un dia anar a la plaça Llucmajor des de 

qualsevol punt de Barcelona. 

 

Juli Marco i Abellán 

 

Barcelona 

 

Text 72 

 

Totes les cartes adreçades a la Bústia de l'AVUI, encara que es publiquin amb 

pseudònim, han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça 

i número del carnet d'identitat. Així mateix, cal que siguin escrites a màquina a doble 
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espai i per una sola cara, i que no superin les quinze línies d'extensió. En cap cas es 

mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades i no publicades ni s'atendran 

trucades telefòniques. 

 

Text 73 

 

Josep Maria Espinàs 

 

A LA VORA DE... 

 

Clima de por 

 

Revisant diaris d'aquest mes, he trobat una notícia que el lector ja deu conèixer. Els 

mestres d'escola primària i de guarderia al Regne Unit es neguen a aplicar crema de 

protecció solar als seus alumnes per por de ser acusats d'abusos sexuals. La negativa 

té el suport dels dos principals sindicats d'ensenyament britànics. 

 

La informació m'ha desmoralitzat. Fins a quin punt de por hem arribat? És evident que 

les agressions sexuals contra els menors són un delicte molt greu. Els diaris es van 

omplint, cada vegada més, de notícies d'aquesta mena. Els protagonistes són pares, 

germans, parents, amics, veïns, però els mestres són un "grup de risc" per la seva 

relació amb nens i nenes. Certes actuacions poden ser interpretades com a sexualment 

intencionades. 

 

La reacció dels mestres britànics s'explica perquè comencem a viure en una psicosi. Els 

mitjans de comunicació expliquen, cada dia, assalts d'aquesta mena, i si ho fan és 

perquè augmenten les denúncies. Cal valorar aquest augment de denúncies, perquè 

tradicionalment la immensa majoria dels abusos sexuals eren silenciats. Però 

inevitablement creen alarma i, el que és pitjor, poden pertorbar la visió correcta que 

hem de tenir de les conductes humanes. I davant la proliferació d'acusacions, la por 

dels qui formen part dels sectors professionals més fàcilment acusables és una por 

comprensible. I lamentable. Si cada vegada hi ha més por, cada vegada hi haurà més 

autorepressió. Els mestres que es neguen a aplicar als seus alumnes crema de 

protecció contra el sol estan perdent seguretat en ells mateixos. [Se senten fràgils] [i 

vulnerables davant qualsevol pare o ciutadà] [que tingui certes obsessions 



ANNEX 2. CORPUS PROSÒDIC DEL CREL (LOCUTOR PC) 

 

496

malaltisses.] la negativa d'aquests mestres és, al seu torn, i implícitament, una 

denúncia dels trastorns de percepció, de la susceptibilitat i dels prejudicis amb què la 

societat es mira unes relacions amb els infants perfectament naturals i que només en 

casos estadísticament molt rars poden esdevenir malicioses. 

 

El gran problema són les denúncies falses. Ajuden a fomentar el clima de por. Però, 

després, no sempre són àmpliament desmentides ni, el pitjor de tot, els seus autors 

són prou castigats per la seva temeritat. [Han fet mal,] [però no el paguen com 

caldria.] La por als observadors patològics pot dur un mestre a suprimir el gest 

afectuós i educatiu de posar una mà sobre l'espatlla d'un alumne. 

 

Text 74 

 

A LA VORA DE... 

 

Argument de pes 

 

Josep Maria Espinàs 

 

M'han dit M'han dit que s'ha escrit un llibre de receptes per engreixar-se. L'autor l'ha 

dedicat a les models anorèxiques que tenen dificultats per recuperar la seva línia: 

L'arrodonida. La que tenien abans d'alimentar-se amb iogurts descremats. [L'explicació 

és divertida,] [però no sempre és veritat.] [Hi ha models] [que de jovenetes] [ja eren 

fideus.] 

 

En qualsevol cas, això d'engreixar-se amb alegria deu ser tan difícil com aprimar-se. 

Deu ser molt dur recuperar la satisfacció de menjar mongetes fregides amb botifarra 

sense tenir la sensació de seguir un règim. Aquestes noies tan primes, podran 

empassar-se un plat de crema amb carquinyolis amb el mateix delit amb què llepen 

una mica de formatge fresc i una cirera? És tot un canvi de vida. 

 

De tota manera, no hi ha miracles. Sembla que qui vulgui engreixar-se un quilo haurà 

d'ingerir set mil calories de més. I fer molts sacrificis. [Cal suprimir dràsticament les 

coses bones] [o reduir-ne el seu consum al màxim.] Suprimir la margarina light, per 

exemple, i renunciar completament a la sacarina -atenció als qui comencen prenent-ne 
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una i acaben buidant el pot-. Però és molt important, si un vol engreixar-se 

harmoniosament, evitar les frustracions i no desanimar-se. Això vol dir que convé, de 

tant en tant, concedir-se un banquet: un pit de pollastre a la brasa amb una mica de 

pastanaga trituradeta. I no tenir cap escrúpol a regar el tec amb mig litre d'aigua 

mineral. Sí: els règims han de ser compatibles amb moments de festa. 

 

Això de fer règim per engreixar-se, doncs, deu ser tan pesat i martiritzador com fer 

règim per aprimar-se, i al cap d'unes quantes setmanes, molts dels aspirants a grassos 

és probable que es trobin tan insatisfets com la majoria dels aspirants a prims. 

[Deixant de banda els casos patològics,] [que són ben estudiats,] [el pes personal és 

un misteri.] Suposo que els endocrinòlegs disposen d'explicacions bàsiques-. Per què hi 

ha gent que manté sempre el mateix pes, menjant tot allò que diuen que engreixa? El 

metabolisme, és clar... Metabolisme és una paraula que s'ha introduït d'un temps ençà 

en el llenguatge social. Parlem del metabolisme com els antics parlaven dels humors 

del cos. És una paraula útil per al·ludir a allò misteriós amb una entonació científica. El 

que no pot explicar una dieta ho explica el metabolisme. Als conceptes psicofilosòfics 

del jo i de la consciència, s'hi afegeix ara el metabolisme com a tret bàsic de la 

personal identitat. 

 

Text 75 

 

A LA VORA DE... 

 

Somnis i matèria 

 

Josep Maria Espinàs 

 

Només podem somiar allò que coneixem. No sóc cap entès en el món del subconscient 

o de l'inconscient, però no crec que aquesta afirmació sigui temerària. Més aviat un 

expert em diria que és una obvietat, una cosa sabuda i sense cap interès. [A mi m'ha 

deixat una mica parat,] [perquè no hi havia pensat mai.] La idea de somni és tan 

màgica, tan poderosa... En un somni distorsionem una realitat, combinem fets 

d'impossible coexistència en la vida "de debò", alterem el temps i l'espai... però tot el 

que puguem imaginar, per fantasiós i absurd que sigui, ho construïm amb materials de 

l'experiència. Tant trastocats com es vulgui, però els elements -visuals- que apareixen 
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en un somni no ens són pas desconeguts. Són imatges formalment identificables, 

encara que tinguin una altra significació. 

M'he fet aquesta reflexió avui, encara que sembli estrany. He sabut que el robot que 

explora el planeta Mart, el Sojourner, no trigarà gaire a acabar la seva activitat. És 

sabut que no ha trobat marcians. Els científics ja ho saben des de fa temps, que els 

marcians no existeixen, però sovint s'ha fet servir popularment la paraula per referir-

se, genèricament, als possibles extraterrestres. I com els hem somiat, aquests 

extraterrestres? Amb ingredients humans coneguts. Durant molt de temps, ningú no 

ha vist cap extraterrestre que no tingui cap, braços, ni cames. De colors o de formes 

que serien impensables en els humans, però que són formes i colors que també 

existeixen en la nostra realitat. Els extraterrestres imaginats anys enrere tenien pell i 

musculatura, convenientment estrafeta -com és habitual en els somnis- però no eren 

éssers amb una constitució que no fos producte de cap tecnologia. Senzillament: 

perquè encara no teníem imatges de les modernes tecnologies informàtiques i 

robòtiques. Ara que ja hem incorporat al nostre coneixement aquestes imatges, ja les 

podem trasplantar als somnis. 

 

He vist la fotografia del Sojourner que es passeja per la superfície de Mart. I he pensat 

que si la vida intel·ligent a Mart estigués encarnada en la família animal de les 

tortugues, i aquesta família estigués tan evolucionada com la humana actual, les 

tortugues de Mart haurien pogut somiar que els extramarcians, o sigui nosaltres, 

havíem arribat a Mart. Els humans seríem una mena de tortugues amb sis rodes, una 

closca plana, de moviments lents i esquivadors de pedres 

 

Text 76 

 

Pepe Navarro  

 

[Al pelicà] [se li va gelar el somriure de cop] [dilluns al vespre] [quan es va suspendre 

l'emissió del programa.] Al·legant un codi deontològic més aviat desconegut pel gran 

públic, la direcció d'Antena tres Televisió va decidir suspendre l'emissió d'un programa 

on s'havia d'iniciar el judici paral·lel de l'exbanquer Mario Conde i on es parlaria del 

famós vídeo que recull les acrobàcies terrestres de Pedro Jota Ramírez. Segons 

sembla, Pepe el Pelicà no vulnerava cap codi quan s'estacava en la brutícia amb el cas 

Alcàsser. Antena tres va fitxar el presentador del programa quan treballava per una 
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altra cadena. És ara quan li han vist el bec? Quines altes pressions deuen haver influït 

al cim d'Antena tres? Pedro Jota Ramírez va tocar tecles importants a Tele cinc per 

aturar comentaris molestos. Segons sembla, Pepe Navarro en feia un gra massa. Qui 

té ara el paquet majoritari d'accions a Antena tres? L'apel·lació al codi deontològic s'ha 

fet quan la pèrdua d'ètica pelicanil afecta un peix gros. El cas és de jutjat de guàrdia. 

Però Antena tres ha renunciat als programes abocador? No. Alguna bèstia encara més 

horrorosa substituirà el pelicà. Si no té plomes, tindrà pèl. Mana l'audiència encara que 

sembli mentida.  

 

Text 77 

 

BÚSTIA 

 

El Teatre Principal i el seu públic 

 

Barcelona, diumenge a la tarda. Representació prèvia a l'estrena de teatre Misery. [Ens 

en moríem de ganes,] [però les ganes se'ns en van anar.] [No vull parlar de l'obra] 

[tot i que era força decebedora.] Vull parlar del manejament del Teatre Principal i del 

comportament irreverent del públic. 

 

Ja va sent hora que el personal del Teatre Principal segueixi l'exemple de molts altres 

teatres: [o es comença l'espectacle quan tothom és al seu lloc,] [o bé no es deixa 

entrar la gent que arriba tard al teatre.] Potser aprendran a ser puntuals la propera 

vegada, si es queden fora. Com és possible que un quart d'hora després d'haver 

començat l'obra encara estigui entrant gent? Per altra banda, jo creia que el soroll 

constant dels plàstics dels caramels, els comentaris inacabables i les anades i tornades 

al vàter ja fèiem prou suportant-les al cinema. [La falta de respecte als actors,] [que 

ens han estat dedicant el seu treball,] [ja és un fet.] 

 

És que creieu, públic estimat, que vestir-se elegantment és el requisit indispensable 

per anar al teatre? Si ni tan sols és un requisit. Senyores i senyors, això no és seriós! 

 

Maria del Mar Casas Casafont 

 

Barcelona 
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Text 78 

 

Agraïment al PADES Ciutat Vella 

 

La nostra entitat, la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, vol manifestar, en nom de la 

nostra associada la senyora Virtudes Blázquez, el seu agraïment al servei de PADES de 

Ciutat Vella, i especialment els doctors Lugo i Casadevall, el primer del mateix servei 

de PADES i el segon, metge de capçalera de l'ABS Casc Antic, pel tracte que van donar 

al germà d'aquesta senyora, un malalt terminal de càncer afectat de metàstasis 

generalitzades. 

 

Volem remarcar que aquesta persona va ser atesa d'una manera exquisida. En tot 

moment es va sentir acompanyat per un equip que li va donar suport tan mèdic com 

humà fins que va morir. [Ens sentim molt satisfets] [quan les coses van] [com el que 

acabem de relatar.] Aquest fet ens reafirma en la convicció que la sanitat funciona 

quan les persones funcionen. 

 

[El PADES] [és un servei necessari,] [encara que alguns metges de capçalera no ho 

vegin així.] Nosaltres pensem que els pacients que normalment atén el PADES 

presenten unes característiques de complexitat física i psicològica que requereixen un 

tracte especialitzat. 

 

Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat 

 

Barcelona 

 

Text 79 

 

Uniformes 

 

En aquesta carta vull expressar la meva opinió sobre l'uniforme als col·legis. Sóc un 

estudiant de quinze anys i vaig a una escola on s'ha de portar uniforme. No estic en 

contra dels col·legis que no en porten, però considero que és una bona idea. 

L'uniforme comporta una igualtat entre tots els estudiants del mateix col·legi. En els 

col·legis que no en porten es pot veure la desigualtat social o econòmica entre dos 
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alumnes, ja sigui per la marca de la roba o per la forma d'anar vestits. El que no 

entenc tampoc és per què són els col·legis privats els que porten uniforme i no els 

col·legis públics, quan és molt més econòmic. 

 

Eduard Mundet Tarragó 

 

Barcelona 

 

Text 80 

 

Taekwondo 

 

Com a practicant de taekwondo m'emprenya molt veure que per televisió es 

transmeten tota mena d'esports, inclòs el pàdel, i que només Televisió de Catalunya, i 

en forma de resum, emet una competició de taekwondo. [No és un esport tan 

minoritari] [si ens atenem al nombre de llicències.] Potser la desgràcia és que cap 

president del govern el practica. 

 

Jaume Cusó Barroso 

 

Barcelona 

 

Text 81 

 

Vull pagar els meus impostos en català! 

 

Cada vegada que cal efectuar les declaracions trimestrals dels tributs estatals 

(retencions, IRPF, IVA, estimació directa etcètera) me n'adono, amb ràbia i pena 

alhora, que els catalans som tan dissortats que després de vint anys de presumir 

d'Estatut, Generalitat i ara d'una flamant llei de política lingüística, encara no gaudim, 

ni de bon tros, del nostre dret més elemental, natural, lògic i indiscutible que és poder 

exercir en llengua catalana totes les nostres activitats públiques o privades dintre de 

Catalunya. 
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Trimestre rere trimestre demano a les oficines d'Hisenda de Barcelona els impresos per 

poder formular les citades declaracions redactades en català o, almenys, en text 

bilingüe. Resulta que només n'hi ha en castellà i rebutgen també la meva suggerència 

de poder-les formular en paper comú, seguint el model oficial i emplenant jo mateix 

tots els diferents apartats en català. No s'admet cap possible solució intermitja: [o bé 

utilitzo els impresos en castellà] [o no m'admeten el pagament.] Ja n'estic tip i cuit de 

queixar-me per aquesta qüestió a la mateixa Administració interessada (que em remet 

a Madrid), i també a diverses oficines, institucions i persones que s'ocupen de la 

normalització lingüística a casa nostra, les quals tan amables com ineficaces, sempre 

em donen la raó: diuen que se n'ocuparan... però els anys van passant endebades. 

 

Ja n'hi ha prou de tanta discriminació contra els drets dels catalanoparlants! 

M'agradaria molt saber què hi diuen a això els Alejos Vidal Quadras, els babèlics i 

d'altres polítics i intel·lectuals que s'autoproclamen defensors dels drets lingüístics de 

les persones. 

 

Joan Esteve i Blasi 

 

Barcelona 

 

Text 82 

 

La Lleva del Biberó 

 

He llegit a la Bústia del dia tretze de l'u del noranta-vuit la carta escrita pel senyor 

Pere Llopart (el Pere de cala Gran), de la Granada del Penedès. 

 

Estic totalment d'acord amb ell. Els de la quaranta foren els biberons, malgrat que 

després hi hagués una altra lleva també anomenada del biberó. 

 

Els de la lleva del quaranta-u, entre els quals hi havia el meu germà Ramon, mort al 

front de l'Ebre abans de fer els divuit anys, són els que s'han quedat amb el títol de 

biberó. No sé els motius, que respecto totalment. Tal vegada perquè s'han bellugat 

més amb actes commemoratius, trobades anuals, etcètera. Però insisteixo, del meu 

record (jo sóc del catorze), els primers anomenats així foren els del quaranta. 
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Pel que fa a la cançó que esmenta, me la va deixar llegir en Josep Puig (el Josep de cal 

Mestret, en pau descansi) una vegada que vingué al poble amb un parell de dies de 

permís quan encara feien la instrucció, em penso, a Campdevànol. La cantaven amb 

una música de moda que no puc transcriure. Almenys jo. 

 

Jo també felicito als del quaranta-u, especialment al senyor Quintana, ànima de 

l'organització. I desitjo que mai més es produeixi una guerra com aquella. Ni d'altres. I 

que Déu doni als supervivents molta salut i anys de vida per gaudir d'un temps que els 

fou robat en la seva joventut. 

 

Víctor Santacana i Cuscó 

 

Barcelona 

 

Text 83 

 

BÚSTIA 

 

Els senglars ens fan la feina 

 

[Els muntanyencs veterans,] [que ja no podem anar pels tres mil,] [anem molt sovint 

per Collserola.] Aquest parc, per sort, és una riquesa que tenim a l'abast els habitants 

de l'àrea de Barcelona. 

 

[S'ha fet una neteja del bosc a fons] [on ha semblat convenient.] Es tracta de treballs 

que s'han fet amb motoserres, trinxadores i camions. Sovint, la participació ciutadana 

ha estat fonamental quan s'ha fet la neteja d'aquestes zones. Això és molt positiu ja 

que ajuda a conscienciar a tothom. 

 

Malgrat tot, [hi ha una labor molt més senzilla,] [que és la de l'home armat 

simplement d'unes tisores de podar.] [La feina d'aquest home] [és la de tallar els 

esbarzers del camí] [perquè s'hi pugui continuar passant.] Aquesta feina no la trobem 

enlloc. I això que el Patronat de Collserola té una nombrosa plantilla d'empleats. 
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És clar que hi ha més de sis-cents quilòmetres de camins, però, quants en pot fer un 

home normal, i sense matar-se, cada dia, tot caminant i tallant esbarzers? [No calen 

gaires matemàtiques,] [per demostrar que un sol home] [pot seguir] [tots els camins i 

corriols diverses vegades per any.] I en trobem molts i molts on fa anys que no s'ha 

fet, si no som els caminants de bona voluntat que ajudem a mantenir-los tot 

passejant-hi. 

 

En vull citar només alguns dels més vergonyosos: -Els camins de la part baixa de la 

font de la Salamandra, ben ample i accessible gràcies als senglars (senyals evidents!). 

 

-Als baixants de la corba de l'antic Hotel Florida, on s'ha consentit l'abús d'algun veí 

que ha anat tapant un camí amb argelagues i bardisses, fins a deixar-lo inútil per 

passar-hi. Jo mateix les en vaig treure i algú les hi va tornar a posar. I han acabat 

guanyant ells: ja no hi ha camí! 

 

-Del camí de Can Totxo en pugen diverses escaletes que van a parar al camí en pujada 

que acaba al cafè de la plaça del Tibidabo. Com és que s'ha autoritzat o consentit que 

es talli un vial públic de tota la vida, amb una gran i bonica reixa metàl·lica amb pany i 

clau? 

 

No demanem escrits d'excusa o justificació, però de tant en tant ens agradaria trobar 

algun empleat que anés fent "d'ofici", el que nosaltres fem obligats per la deixadesa. 

 

J. Casajuana 

 

Sant Cugat 

 

Text 84 

 

El BUP i l'ESO 

 

Davant la implantació del nou batxillerat LOGSE el proper curs acadèmic noranta-vuit 

noranta-nou, els sotasignants, professionals de l'ensenyament secundari, volem 

informar a l'opinió pública de la problemàtica que tot seguit exposem: 
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Com és sabut, els alumnes que actualment acaben el tercer curs de BUP obtenen el 

títol de batxillerat. [Per altra banda,] [els alumnes d'ensenyament secundari obligatori] 

[obtindran el títol de graduat d'ensenyament secundari] [quan acabin els quatre cursos 

d'ESO.] Si, com està previst, el proper curs s'implanta el nou batxillerat, els alumnes 

que actualment cursen segon de BUP passaran, si aproven, a primer de batxillerat 

LOGSE. [Als alumnes de segon de BUP] [se'ls atorgarà una equiparació] [amb el títol 

de graduat d'ensenyament secundari] [si aproven el present curs.] [Això els 

perjudicarà fortament] [ja que els continguts curriculars] [dels dos primers cursos de 

BUP] [són molt superiors] [als de tercer i quart de l'ESO.] 

 

A més, en el suposat cas que algun d'aquests alumnes no aprovés els dos cursos del 

nou batxillerat o decidís abandonar els seus estudis, sortiria de l'institut amb el mateix 

títol amb què hi va entrar, és a dir, el graduat escolar. Per tant, aquests alumnes, a 

més de ser incomprensiblement sotmesos al trasbals que suposa canviar de pla 

d'estudis gairebé al final del BUP, patiran també un greuge comparatiu en relació a 

qualsevol altre alumne de secundària de les promocions anterior i/o posterior a la 

seva. 

 

[Per aquest motiu demanem a l'Administració] [que els alumnes de segon de BUP] 

[puguin finalitzar els estudis secundaris] [amb el mateix pla d'estudis amb què els van 

iniciar.] 

 

 Professors de l'IES Salvador Vilaseca 

 

Reus 

 

Text 85 

 

Resultats europeus 

 

És obvi que el Madrid ha dominat, de sempre, la Lliga Espanyola de futbol. En canvi, a 

Europa, ni tan sols recordo l'últim cop que el Barça -o un equip català- perdia amb el 

Madrid -o un equip espanyol- en qualsevol esport. En bàsquet, la temporada noranta-u 

noranta-dos, l'Estudiantes guanyava el Joventut quatre cops en competicions 

espanyoles. A la Lliga Europea, els tres cops que s'enfrontaren guanyava la Penya, fins 
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i tot per més de trenta punts. Dos anys després, a quarts de final ho feia en els dos 

partits contra el Madrid, tot i que a Madrid, l'equip de casa, convençut de remuntar 

l'eliminatòria, sortí amb el mateix esperit de lluita que té, per exemple, quan juga 

contra el Barça a la Lliga Espanyola. El noranta-cinc noranta-sis va ser el Barça qui 

jugaria contra el Madrid. Tres victòries del Barça, per més de deu punts a Madrid. 

L'any noranta-sis, en futbol, Barça-Sevilla: u a u allí, tres a u aquí. En handbol, a 

Europa, el Teka mai no ha guanyat el Barça tot i pispar-li Lligues espanyoles amb gols 

anul·lats a l'últim minut. Barça i Igualada sempre han guanyat el Liceu a hoquei patins. 

I a altres esports, com hoquei herba o waterpolo, el domini català ha estat 

abassegador. Lògicament, això s'acabarà algun dia, o potser caldria dir alguna dècada. 

 

Joan Carles Mestres i Blanch 

 

Barcelona 

 

Text 86 

 

Desmentiment de l'AT  

 

El passat vint-i-cinc de novembre va sortir publicat al seu diari el polèmic document 

atribuït al PP i hem estat dubtant a qui adreçar un desmentiment d'allò que fa 

referència a la nostra associació, ja que no sabem la paternitat d'aquest escrit. 

[Finalment,] [hem optat per demanar-los a vostès] [que tinguin l'amabilitat de publicar 

aquestes línies.] L'AT és una associació sostinguda exclusivament per les quotes dels 

seus associats. Mai no acceptaríem el finançament de cap organització política perquè 

desitgem mantenir la nostra independència. [En canvi,] [seguirem demanant l'ajut de 

les Administracions públiques,] [que són les que han donat suport a les ONG.]  

 

Marita Rodríguez, presidenta de l'AT  

 

Barcelona  

 

Text 87 

 

Guàrdies mèdiques: a menys de mil l'hora 
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[Els metges d'assistència primària de Catalunya] [estem obligats a fer guàrdies,] [per 

tal que els pobles tinguin assistència mèdica] [les vint-i-quatre hores del dia.] 

 

[El nostre patró] [(Institut Català de la Salut)] [ens paga per mòduls,] o sigui que 

cobra el mateix qui fa seixanta hores al mes que qui en fa vuitanta. [Això és molt 

injust] [ja que no cobra més] [qui més treballa.] 

 

[Vostès deuen estar pensant] [que al metge que treballa seixanta hores] [li deu sortir 

l'hora a un bon preu.] Doncs estan equivocats, ja que per fer seixanta hores mensuals 

es cobren vuitanta mil pessetes. L'hora treballada surt a mil quatre-centes pessetes i 

un cop trets els impostos queda per menys de mil pessetes hora. Si malauradament 

estàs a la part alta del mòdul, quasi hi has de posar diners. A més a més, has de 

portar el teu vehicle i pagar-te els àpats. 

 

Com veuen les retribucions estan totalment desfasades, però a nosaltres ningú ens 

defensa. Pels sindicats majoritaris, nosaltres som un grup de privilegiats. Del nostre 

Sindicat de Metges, val més no parlar-ne. I pel que fa a l'Administració, com menys 

ens pagui, millor. 

 

[L'única sortida possible] [és] [apel·lar a la bona fe dels nostres pacients] [perquè 

dissimuladament] [ens posin cinc durets de propina a la butxaca.] 

 

Albert Gardella i Company 

 

Canet de Mar 

 

Text 88 

 

Totes les cartes adreçades a la Bústia de l'AVUI, encara que es publiquin amb 

pseudònim, han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça 

adreça i número del carnet d'identitat. Així mateix, cal que siguin escrites a màquina a 

doble espai i per una sola cara, i que no superin les quinze línies d'extensió. En cap cas 

es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades i no publicades ni s'atendran 

trucades telefòniques. 
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Text 89 

 

BÚSTIA 

 

Reivindicacions des del Carmel 

 

Escrivim aquesta carta per fer dues reivindicacions sobre el nostre barri, el Carmel. La 

primera és que al nostre barri no hi arriba el metro. [El metro hauria d'arribar fins a 

dalt de tot del Carmel] [encara que tinguem una bona combinació d'autobusos.] Això 

ens afavoriria molt Tothom que viu la nostra mateixa situació hi està d'acord. 

 

La segona reivindicació de la nostra carta és la higiene i la neteja del barri. Els carrers 

estan molt bruts i les parets estan guixades. Els escombriaires no passen a netejar tan 

sovint com seria convenient. El que demanem és que ho facin amb més regularitat per 

tal que el resultat sigui millor que l'actual. 

 

Hi ha molta gent que està d'acord amb nosaltres i opina que l'Ajuntament ja no se'n 

recorda d'aquest barri perquè no és tan bonic ni està tan ben cuidat com el de Gràcia o 

algun altre semblant. Aquest barri podria estar millor del que està perquè aquí no hi ha 

tanta població com a d'altres barris, encara que aquí hi viuen famílies amb animals que 

embruten molt i a Gràcia no n'hi ha tants. 

 

Hauríem de netejar i cuidar el nostre barri, ja no per a nosaltres sols sinó, també, per 

a la gent que ve de fora i s'emporta una mala impressió. Amb aquesta carta volem 

demanar l'ajuda de la gent per poder rectificar les reivindicacions aquí citades. 

 

Puri Morales i David López 

 

Barcelona 

 

Text 90 

 

I nosaltres, què? 
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Hi ha una secció en aquest diari, Tres preguntes, a les pàgines d'oci on es juga a 

endevinar, a través d'una frase i tres pistes, un personatge històric que digués alguna 

cosa que calgués immortalitzar. Curiosament, en mesos i mesos que Ferran Juste 

porta fent aquesta secció. només hi han aparegut noms d'homes. Sorprenent, ja que 

també hi ha dones que han passat a la posteritat i han dit coses importants i 

interessants de veritat. I una persona com el senyor Juste ben segur que ho ha de 

saber, espero. M'agradaria posar la primera pedra i animar el senyor Juste perquè de 

tant en tant, inclogui el nom d'alguna dona en la seva secció. Aquí va la meva pedra. 

La revolucionària Mme. Roland va fer un crit de llibertat quan pujava cap a la 

guillotina. La reina Maria Antonieta, quan li digueren que el poble no tenia pa per 

menjar, exclamà: "Que mengin pastissos!!!". I saben què va dir Eleanor Roosvelt quan 

li va caure el vestit en una cerimònia oficial?: "A vegades sembla que existeix una forta 

discrepància entre la meva roba i jo!". I què va dir l'entranyable Dolores Ibarruri al 

morir el seu marit?: ["És millor ser la vídua d'un heroi] [que ser la dona d'un covard".] 

I "em cansava tant escoltar tota l'estona 'un milió per aquí, un milió per allà...', era tan 

mesquí...", és el que va dir Imelda Marcos durant el seu judici per xantatge i frau, i per 

ajudar a saquejar dos-cents milions de dòlars del tresor filipí: en fou absolta. 

 

Eva López Domènech 

 

Barcelona 

 

Text 91 

 

Els caixers automàtics 'adaptats' per a cecs 

 

[Ja fa uns quants anys] [vaig descobrir amb sorpresa] [que els caixers automàtics de 

determinades entitats bancàries] [s'havien adaptat per als cecs,] [incorporant el 

sistema Braille.] 

 

Aquest fet em va fer pensar en el gran avenç que això suposava per a les persones 

que, com jo, som invidents i hem de recórrer als nostres amics o parents per tal de 

poder realitzar gestions que desitjaríem poder efectuar nosaltres mateixos; i vaig 

agrair profundament a aquestes caixes i bancs la seva iniciativa. 
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Mai havia tingut la necessitat d'utilitzar cap caixer. [Fa ben poc] [vaig anar a treure 

diners] [com ho faria qualsevol altra persona.] Malgrat tot vaig haver de tornar cap a 

casa sense èxit en cap dels meus intents. 

 

I és que, després d'introduir la targeta de crèdit, m'havia d'imaginar que en la pantalla 

que jo tenia al davant, i que no veia, se m'estava demanant el meu número secret. Un 

cop introduït aquest, em vaig haver de tornar a imaginar quina era l'opció de les 

possibles en què desitjava operar. I això, encara: el més dur per a mi fou que les 

tecles a prémer per tal d'indicar l'opció triada no estaven marcades en sistema Braille; 

ja que només consten en Braille les tecles corresponents als números i les que 

indiquen continuar i cancel·lar, però cap més. I això en tots els caixers automàtics de 

totes les caixes i bancs fins ara visitats per mi. 

 

[Només voldria suggerir a les esmentades entitats] [que no actuïn només pensant en 

la seva imatge.] Si decideixen adaptar algun servei a persones amb disminució cal que 

ho facin tenint en compte les persones que pateixin aquella disminució. [El servei serà 

més efectiu] [si es deixen assessorar per aquestes persones.] 

 

Jaume Oliveras i Malla 

 

Palau de Plegamans 

 

Text 92 

 

BÚSTIA 

 

Nyaps i consciència social 

 

L'any d'alcalde del senyor Clos no ens ha portat res de nou als barcelonins. [Segueix 

tan de prop l'estil del seu antecessor] [que no s'ha millorat en res.] 

 

Només vull posar un exemple: les façanes entre les tres torres romanes de la plaça de 

la Catedral, amb aquelles finestres metàl·liques sobresortints que són un nyap 

incontestable des de qualsevol punt de vista així com un increïble atemptat contra el 

bon gust. El senyor Clos a permès que s'acabés l'esgarrada. Això no és una cosa 
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secundària, ja que és l'obra dels barcelonins que ens van precedir. [No es pot tenir cap 

respecte pel present] [si no se'n té cap pel passat.] 

 

I no em refereixo tan sols al camp arquitectònic. Penso, per posar un altre exemple, en 

els captaires del passeig de Gràcia i tantes altres vies emblemàtiques. Des de fa anys 

trobo les mateixes persones on vaig. No podria fer res l'Ajuntament per ajudar-los a 

millorar la seva vida, o, en el cas que siguin professionals, que també algun n'hi deu 

haver, evitar que funcionin? Quina mena de consciència social opera a la Casa Gran? 

Així vetllem per la bona imatge de la ciutat envers els forasters i els turistes? 

 

Concepció Pedrola 

 

Barcelona 

 

Text 93 

 

Infanticides 

 

[Ja fa massa temps que acabo plorant d'horror] [quan sento les notícies de la 

televisió.] 

 

Tant a Kosovo, a Ruanda, al Brasil i a l'Alger com en països molt resplendents i 

desenvolupats de l'anomenat Primer Món hi ha persones capaces d'assassinar a sang 

freda nens de bolquers. [També hi ha persones capaces d'oblidar aquesta realitat com 

si així deixés d'existir.] 
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No m'ho explico: on són els dirigents horroritzats que saben donar resposta a aquests 

fets al preu polític que calgui? On són els periodistes que, lluny d'audiències, saben 

donar als esdeveniments la importància justa que tenen? (infanticidis i futbol, per 

exemple) On són l'allau de cartes i queixes que cal esperar de la societat civil? On són 

les iniciatives privades i públiques destinades a fer notar la indignació i el rebuig que 

l'assassinat de nens i nenes hauria de provocar de forma multitudinària? On són les 

nostres llàgrimes, les que hauríem de vessar en imaginar que aquell nen de anys, amb 

la carona ja freda i ensangonada, era tan dolç i rialler com els nostres fills? 

 

Susi Fàbregas i Puntí 

 

Argentona 

 

Text 94 

 

La befa del Figaró 

 

Vaig assistir fa pocs mesos a una manifestació mentre era a Viena. La manifestació 

tenia lloc en defensa d'un arbre que sembla que l'Ajuntament pretenia suprimir. Al 

viure aquest fet i com a veí del Figaró, vaig entristir-me en recordar, en aquell mateix 

moment, la destrucció d'un riu al pas per un poble, sense que cap organisme ni 

institució del nostre petit país s'hi hagi oposat frontalment. És sincerament lamentable 

i una autèntica befa. 

 

Martí Puig Armengol 

 

El Figaró 
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Text 95 

 

Josep Maria Espinàs 

 

A LA VORA DE... 

 

El perill dels extímids 

 

La pastilla Serotax és un antidepressiu que ha estat presentat com un remei específic 

contra la timidesa. D'entrada el problema és molt complicat. En primer lloc, no es pot 

parlar de la timidesa com qui parla d'una característica greument negativa. I en segon 

lloc, qui és tímid i qui no ho és? 

 

A favor de la necessitat de disposar d'aquest medicament hi ha un fet contundent: [el 

Servei Social de la Salut de la Gran Bretanya,] [que posarà la pastilla al mercat,] [ha 

decidit fer-se càrrec del seu cost.] [Això vol dir] [que la timidesa] [és una malaltia tan 

estesa] [que es pot considerar d'abast social.] Potser més entre els nòrdics que entre 

els llatins? Aquesta creença es basa en algunes actituds socials simptomàtiques. Però 

és possible que els tímids estiguin bastant ben repartits, i que la diferència sigui que 

molts llatins compensen la timidesa congènita -la sublimen, diríem- caient 

exageradament en unes actuacions aparentment contràries. [Jo penso que tan tímida 

pot ser una persona callada,] [com ho pot ser una persona] [amb un innecessari afany 

de protagonisme.] 

 

És difícil decidir on és el límit a partir del qual el punt de timidesa que tots tenim es 

converteix en una ratlla contínua i patològica. Els experts diuen que la pastilla ajudarà 

les persones que tenen greus problemes en societat. Hi ha el cas d'una noia londinenca 

de vint-i-vuit anys que no gosava sortir de casa per no haver de trobar-se amb 

estranys. [Aquesta pastilla] [l'ha ajudat a tractar amb la gent] [com ho fa qualsevol de 

nosaltres.] A mi em sembla que això és alguna cosa més que timidesa. [Potser li feien 

por els estranys] [perquè ella era una estranya per a ella mateixa.] Em preocupa, 

doncs, el risc de classificació de tímid com a tipus -hi ha qui ho és en un àmbit i no en 

un altre- i sobretot la terapèutica. 
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La propaganda diu que aquest medicament provoca una sensació d'eufòria i benestar, i 

estimula l'autoconfiança. La temptació de passar-se de dosi pot ser perillosa. No tan 

sols per a la salut del consumidor sinó per a la vida social. Perquè hi ha tímids 

agradables, cívics i fraternals que ara es poden transformar en homes que riuen sense 

parar, donen cops a l'espatlla i estan entusiàsticament contents de ser com són. La 

pastilla contra la timidesa espero que inclogui algun bloquejador de la mala educació. 

 

Text 96 

 

BÚSTIA 

 

Letònia és Letònia 

 

Ja comença a ser hora que tot el món sàpiga que Letònia és Letònia i no pas una part 

de Rússia ni una República exsoviètica. Letònia és un país amb cultura i llengua pròpia 

i, per descomptat, independent, des del mil nou-cents noranta-u. Evidentment hi viuen 

russos, al país, però això no vol dir que quan, per exemple, es parla als mitjans de 

comunicació del turisme rus emergent a la costa catalana, generalitzem dient que 

prové dels països que formaven l'ex- URSS i els tractem a vegades de soviètics. 

 

[Senyors periodistes,] [la gran majoria dels turistes que vénen] [no són russos,] 

[encara que s'expressin en l'idioma d'aquests.] N'hi ha molts que provenen d'Estònia, 

Letònia, Lituània, Geòrgia, Ucraïna o qualsevol país o República independent. A 

cadascun d'aquests països s'està lluitant per la independència respecte de Rússia. Se'ls 

engloba dins del qualificatiu de russos encara que no ho siguin. [Els letons fugen de la 

paraula rus] [com els catalans fugim del qualificatiu d'espanyols.] 

 

Així, doncs, els aconsello que es vagin actualitzant una mica pel que fa a la geografia i 

facin el favor d'anomenar cada país pel seu nom i oblidar-se del que era l'URSS, 

perquè ja no existeix, i mai més, gràcies a Déu, no existirà. 

 

Víctor Santapau Salvador President de l'Associació Cultural Catalano-letona 

 

Barcelona 
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Text 97 

 

Melic enllà 

 

Lamento que el senyor Ibáñez (AVUI, vint-i-set del nou) no entengués la motivació 

real que em va empènyer a escriure una carta a la bústia d'aquest diari (AVUI, dinou 

del nou). Li agraeixo de tot cor la seva resposta, encara que sigui un fallit intent per a 

desemmascarar el meu malèvol anticatalanisme. Es tracta d'una fervent mostra d'allò 

contra el que precisament em volia queixar: la dialèctica del mirem-nos el melic, 

pregonament estesa entre alguns venedors de vetes-i-fils que presumeixen del seu tan 

ben arrelat catalanisme. 

 

M'agradaria plantejar, sense pecar d'atreviment, una qüestió oberta als lectors de la 

bústia: Ser català implica no poder criticar les nostres institucions pel fet que ens 

trobem dins d'una situació estatal anormal on hi ha gent que ja s'esmercen prou a 

esbotzar-les? 

 

Sí, Sr. Ibáñez, exigeixo als Mossos tot allò que durant segles ningú ha considerat 

necessari de reclamar a la policia forastera que ens ha estat vigilant. I si després 

d'això algú considera que l'autocrítica és una manifestació d'autoodi, que segueixi 

mirant-se el melic. 

 

Elisenda Serrano Munné 

 

Barcelona 

 

Text 98 

 

L'esquizofrènia, aquella desconeguda 

 

La major part de la societat actual pensa que el malalt esquizofrènic és algú que és 

boig o bé que és un retardat mental. Això no és cert, ja que l'esquizofrènia és una 

malaltia que consisteix en la desintegració de la personalitat, i per això el malalt troba 

difícil diferenciar el que és real del que no ho és i de vegades pot comportar-se de 

manera estranya, però la majoria dels cops ho fa de manera apropiada. 
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Creiem que hi hauria d'haver més informació sobre aquesta malaltia, que és la tercera 

malaltia més investigada del món després del càncer i la sida, perquè la societat en té 

una imatge distorsionada. Es creu que el malalt mental és violent i en realitat només el 

tres per cent dels malalts cometen accions fora de la llei. [La proporció és molt baixa] 

[si tenim en compte] [que un u per cent de la població] [és esquizofrènica.] 

 

Hi ha medicaments que permeten al malalt portar una vida quasi normal encara que 

els calgui ajuda externa. I és amb l'ajuda de la rehabilitació que es fa als Centres de 

Dia en Salut Mental que es treballa la normalització completa. 

 

Seria necessària la continuïtat assistencial amb la creació de Centres de Treball 

Protegit i amb l'ajustament de les pensions per poder desenvolupar completament 

l'autonomia del malalt. 

 

Usuaris del Centre de Dia en Salut Mental d'Adults 

 

Terrassa 

 

Text 99 

 

Francesc Marc Àlvaro 

 

TOT A CENT 

 

López Maíllo 

 

La sortida de la presó del ciutadà Francisco López Maíllo és tot un veritable test: per al 

personatge, per al sistema judicial espanyol, i per a la maduresa de la societat. El 

conflicte entre ordre i llibertat té en una comunitat democràtica un mecanisme 

d'equilibri: la llei igual per a tots. [Hem d'acceptar la llibertat del Violador de 

l'Eixample] [si estem d'acord amb aquesta premisa.] Aquest és el pacte sobre el qual 

també se sustenta la nostra llibertat. [Una llei] [amb massa excepcions] [perd la seva 

pròpia naturalesa] [quan esdevé arbitraria.] Diu l'axioma que cal combatre el delicte i 

compadir el delinqüent. Això és molt difícil de practicar en el cas dels violadors, 

portadors d'un crim gravíssim contra la llibertat més íntima de qui n'esdevé víctima. És 



ANÀLISI ACÚSTICA DELS MOVIMENTS TONALS DEL GRUP ACCENTUAL EN CATALÀ 

 

517

un exemple del mal més gratuït. Una altra cosa és el que el violador sigui 

manifestament un malalt mental, extrem que en aquest cas sembla que s'ha descartat. 

[El peatge de la nostra pròpia llibertat] [és suportar] [que el Violador de l'Eixample] 

[tingui avui] [els mateixos drets que nosaltres.] La solució contrària -tot i els riscos- és 

pitjor: fóra l'imperi de la sospita generalitzada. El test d'aquests dies és dur. Però, amb 

la seva incomoditat, fa apreciar el valor profund d'un règim de llibertats. 

 

Text 100 

 

BÚSTIA 

 

Actituds 

 

[En aquest país nostre] [no sabem resoldre certs problemes] [com ho fan les persones 

civilitzades.] A partir de les víctimes sovint ens adonem que pot passar una cosa 

perquè ja ha passat. Ja sabem que la previsió i el control universals són impossibles, 

però em sembla més un problema d'actituds que de precaucions. 

 

La tragèdia de Banyoles posa en evidència indiscutible que estem transgredint els 

límits de l'explotació dels guiris. Fins que els nostres visitants (i nosaltres mateixos) no 

mereixin la qualificació de persones i al propi país no se'l respecti més enllà de la 

funció de màquina de fer diners, haurem de pensar, atemorits, que el fet de Banyoles 

no és sinó la punta d'un iceberg. Cap llei, cap mesura de precaució ni de coacció pot 

suplir una reflexió seriosa de tota la societat que faci canviar de soca-rel aquestes 

actituds de cobdícia i de menyspreu. Preservar la imatge sense aquest exercici profund 

no és altra cosa que cosmètica. 

 

Eduard Garrell 

 

Taradell 
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