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APROXIMACIO 
ALS CONTORNS TONALS 
DEL CÁTALA CENTRAL* 

(*) Agraeixo a Mary Beck-
man i Julia Hirschberg els seus 
comentaris sobre alguns deis cun-
Eorns examinats. També dono les 
grades ais informanfs, Pere Gifra 
i Joan Salavcdra, per la seva pa
ciencia en les sessions cTenrcgis-
trament. Aquest treball ha estat 
parcialment finantiat peí Comis-
sional per a Universitats i Recerca 
de la Generalitat de Catalunya i 
per la DGICYT del Ministeri 
d'Educació i Ciencia (projeefes 
1995 GR 00486 i PB-93-0893-
C04-04). 

(1) Altres fenbmens prosó-
dics cora la duració i les prominén-
cies accentuals plantegen altres 
problemes. En el primer cas, la 
duració és difícilment mesurable 
perceptualmcnt, i depén de molts 
factors contextuáis, que es poden 
confondre i interactuar si les dades 
experimentáis no es dissenyenamb 
cura. En el cas de prominéncies 
accentuals, hi ha una manca d' es-
tudis que relacionin característi-
ques acústiques del so (duració, 
fO, intensitat) amb diferents graus 
de prominencia accentual. Un es-
tudi perceptual de prominéncies 
en cátala el IrobemaOliva (1992). 

i. INTRODUCCIO 

Els estudis fonológics i fonétics del cátala, centrats en processos segmentáis, sovint 
han deixat de banda la descripció i 1' analisi de la prosodia. Peí que fa a l'entonació, la 
rao d' aquest oblit segurament ha estat deguda a problemes que dificulten el tractament 
sistemátic deis contorns tonals, i que Stockwell ha dividit en qüestions de signiflcat i 
de representado. Per una banda, és difícil aplicar ais contorns tonals els mateixos 
criteris contrastius que utilitza la fonologia segmental, pcl fet que en la decisió no hi 
entren només clares diferencies léxiques (per exemple, quepa/ i mal es dilerencii'n pe] 
primer fonema), sino matisos semántics que s'ha de decidir si incorporar o no en la 
descripció. Per altra banda, i lligada a l'anterior, hi ha la qüestió de la representació deis 
tons, és a dir, el disseny d'un sistema de transcripció que sigui prou global i senzill, i 
que permeti fer distincions adequades. Com veurem en la primera secció, aquests dos 
problemes han estat els temes mes debatuts en tota la trajectória deis estudis sobre 
entonado.1 Aixó, juntament amb la dificultat de descriure perceptualment els nivells 
tonals sense ajut experimental, ha fet que 1' entonació sigui encara un deis camps meny s 
explorats de la prosodia catalana. 
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Comptem, pero, amb els següents estudis de la varietat central: Virgili Blanquet 
(1971), Recasens (1977) i Bonet (1984, 1986).2 Aqüestes análisis presenten observa-
cions perceptuals en conjunts limitats de frases i empren diferents models de represen-
tació, la qual cosa fa difícil comparar-los entre si. En general, no discuteixen com 
s' alineen els contorns tonals amb 1' estructura métrica i sil -tabica de la frase, un element 
important, com veurem, per a definir els possibles contorns del cátala. Així dones, 
creiem que hi ha una necessitat de completar observacions ja fetes i d'incorporar-hi un 
sistematic estudi acústic de les corbes tonals possibles. Un estudi com aquest és 
important tant de cara a comprovar hipótesis d' estructuració prosódica proposades per 
a altres llengües, com per a la implementació prosódica en sistemes de text a veu.3 

En aquest article ens proposem de fer una descripció deis contorns tonals del cátala 
central, proposant un inventan d'accents tonals i les seves característiques semánti-
ques. En la primera part revisem breument els models de representado tonal postuláis 
fins ara. En la segona part descriurem els accents tonals del cátala central, que 
transcriurem seguint el sistema de Pierrehumbert (1980), Beckman & Pierrehumbert 
(1986) i Beckman & Hirschberg (1993), tot i servint-nos d'observacions perceptuals 
i de r estudi de tracats de freqüéncia fonamental. L'objectiu, dones, és delimitar les 
variacions tonals possibles en cátala i les seves propictats semántiques, i a la vegada 
provar la capacitat descriptiva del model de Pierrehumbert. 

1. LA DESCRIPCIÓ DE L'ENTONACIO: BREU REVISIO DELS MODELS 

Tradicionalment, l'estudi de Tentonació en aquest segle ha seguit dos corrents 
básics: Pescóla americana i l'escola anglesa (vegeu Bolinger 1951, SLockwell 1972, 
Ladd 1980).4 Bolinger (1951) contrasta aqüestes dues escoles, tot identificant l'escola 
americana amb la hipótesi deis nivells i Tescola anglesa amb el que va anomenar 
hipótesi configuracional. Pero, com bé apunten Stockwell (1972) i Ladd (1980), la 
diferencia básica entre els dos corrents és el seu focus d'estudi: mentre que el s anglesos 
agafen la qüestió del significat com a base per proposar un inventan de contorns tonals 
distintius, els americans deixen la qüestió semántica de banda i es concentren en la 
qüestió de la representado.5 

L'escola anglesa (Kingdon 1958, Crystal 1969) basa la identificació d'unitats de 
descripció tonal en descripcions minucioses deis matisos semántics deis diferents 
contorns. Les unitats distintives corresponien a moviments tonals o configuracions, 
descrits com a corbes ascendents i descendents.6 Per altra banda, l'escola americana, 
representada per Wells (1945), Pike (1945) i Trager & Smith (1951) es va concentrar, 
en un intent estructuralista de simplificar les unitats de descripció lingüístiques, en la 
qüestió de la representació de les distincions tonals. En general, Testudi deis significáis 
contrastius deis contorns tonals va passar a un pía secundari, perqué era difícil de 

(2 ) També comptem amb al-
guns estudis experimentáis provi-
nents del laboratori de fonética de 
lalíniversitatde Barcelona. Final-
ment, Mascará i Pons (1986) és 
una primera descripció de F ento
nado dialectal catalana -en con-
cret, diferents varietats del mallor-
quí. Com es veura mes endavant, 
1: excel lentestudi de Bonet (1984) 
ha estat el punt de partida d' aquest 
treball. 

(3) Creiem que aquesta 
implementació és important, tant 
de cara a la millora del sistema en 
qüestió (molts estudis han demos-
tratquel'entonacióenunconversnr 
de text a veu és un deis móduls mes 
importante per a la intel- ligibi 1 itat 
del sistema) com per obtenir infor-
mació sobre la gramaticalitat 
perceptual deis resultáis. 

(4) Ladd (1980) ha estat la 
millor revisió i análisi deis dife
rents models sobrcl'cntonacióque 
he llegit. 

(5) "The greatest part of the 
literature on intonation prior to 
Pike (1945), as well as most of the 
literature produced in Europe to 
this date, has focused on the 
mcaning question, and of course 
muchofPike'sownworkprovidcd 
lively and insightful analysis of 
subtle contraste in meaning that 
the believed intonation could 
differentiate. With Pike (1945), 
Trager and Smith (1951), and 
Chomsky and Halle (1968), the 
representation question received 
enormously more attention than it 
hadbefore."(Stockwell 1972:90). 

(6) També proposen una di-
visió de les corbes entonatives en 
prenuclears (abans de nucli tonal 
de la frase) i nuclears. 
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(7) La següent cita de Pike 
(I945:57)demostralasevaopinió 
reacia a intentar trobar significáis 
comuns ais contorns entonatius: 
"In analysing the meanings of 
intonaüon contours the chief dan-
ger of error -an error which has 
vitiated much work in the past-
lics in the failurc to gct the common 
meaning from a large enough 
iiumberofcontexts. Byabstractmg 
the meaning of a particular contour 
just from a single context (...) one 
lends to assume íhat the meaning 
is much more concrete than it 
actually is (...); these characteris-
tfcs would noL universally appear 
with that. contour if the sampling 
had been wider." 

(8) "InEnglish.íburrelative 
butsignificant levéis (pitchphone-
mes) can be found which serve as 
the basic building blocks fur into-
nation confours. (...) This number 
is not an arbitrary one, (...) The 
four levéis are enuugh tu provide 
for the writing and distinguishing 
of all of the contours which have 
differences of meaning so far 
discove-red" (Pike 1945: 61). 

(9) Podem definir el feno-
men de la declinado com la ten
dencia gradual a baixar i compri
mir el camp tonal al llarg de la 
frase. El campd'entonado o tessi-
tura d 'un ascens o descens tonal és 
la distancia que hi ha del cim a la 
valí, o aPinrevés. Els experiments 
deLibennan& Pierrehumbeit( 1984) 
demostren que el camp tonal funci
ona com un fenomen gradual. 

(10) Les frases tonals i inter
medies poden ser identiñeades per 
la presencia de pauses, allargaments 
segmentáis davant les fronteres de 
frase, i també per la presencia de 
corbes entonatives complexes. 

(11) He decidit adoptar els 
mateixos símbols utilitzats en an-
glés. Una de les diferencies entre 
Pierrehumbert (1980) i posteriors 
revisions és la incorporado de Pac-
cent !H* (alt després de declina
do), i que substitueix la funció de 
l'accent complex H*+L d'abaixar 
un accent alt següent en la frase. 

(12) Anomenem aquest ac
cent alt dedinat, quan en realitat 
s'hauria d'anomenar alt després 
de catátesi, ja que aquest accent 

copsar; es considerava objectiu suficient dissenyar un sistema de transcripció tonal que 
fos capag de distingir entre les diferents possibilitats tonals, sense preocupar-se de 
proposar significats unitaris per a combinacions de nivells tonals.7 Per exemple, es va 
proposar que els fonemes tonals distintius de 1' anglés consistien en 4 nivells, proposta 
que van heretar i fins i tot ampliar les primeres aportacions de 1'escola generativa, 
concretament Chomsky & Halle (1968).8 

Una crítica ais resultáis de l'escola americana va ser la falta de correspondencia 
entre els trets tonals i els contrastos lingüístics observáis en anglés: el model sobregenera 
mes possibilitats perqué registra el camp tonal com a I el fonológic, quan en molts casos 
no és rellevant lingüísticament. També, com diu Cruttenden (1986: 45-47), aquest 
model ha estat criticat per la seva imprecisió Fonética i per la relativa inconsistencia en 
la tria deis diferents nivells. 

Liberman (1978), com ens explica Ladd (1980), intenta conciliar les dues tendén-
cies, integrantles classificacions semántiques deis angiesos (seguint Crystal 1969) amb 
la proposta de la representado en nivell s. Una altra qüestió que simplifica el seu model 
és la identificado (ja introduída per Bolinger 1958), deis moviments tonals pertinents 
al voltant de sil-labes fortes, distingint els accents léxics deis accents tonals. Concre
tament, els accents léxics poden o no adquirir prominencia tonal, i, si la teñen, 
s'anomenen accents tonals. Pierrehumbert (1980) segueix aquest model i Pemmarca 
dins la fonologia autosegmental. La seva contribució básica ha estat oferir una 
representado prou senzilla de les variacions tonals de 1'anglés amb unitats suficicnt-
ment abstractes, tot utilitzant només dos nivells tonals, alt i baix. Aixó ho pot fer perqué 
reconeix que fenómens com la declinado i el camp d'entonació9 son processos graduáis 
que poden implementar-se en el component fonétic. Com Liberman, Pierrehumbert 
també proposa diferents llocs claus on les variacions tonals son lingüísticament 
pertinents. Concretament, la seva proposta defensa els següents punts: 1) hi ha dos tipus 
de variacions tonals, les que es troben al voltant de sil-labes accentuades {accents 
tonals) i íes que es troben a final de frase {accents de límit de frase); 2) hi ha dos nivells 
d'organització tonal: \&frase intermedia i \afrase tonal;10 3) tant els accents tonals com 
els accents de límit de frase poden ser caracteritzats utilitzant només dos nivells tonals, 
baix i alt (H i L); 4) la resta de variacions tonals (com la declinació i el camp 
d' entonado) es poden predir a través de la interpolado fonética o el marcatge semántic. 

La llista de possibles accents tonals i de límit de frase proposada per l'anglés en 
revisions recents del model (concretament a Beckman & Hirschberg 1993) és la 
següent:" 

A. Accents tonals (alineáis amb sil-labes fortes), poden ser simples o complexos. 
El nivell que duu Pástense és el que s'alinea directament amb la síl-laba 
accentuada: 

al. accents simples: H* (all), !H* (alt declinat),12 L* (baix) 
a2. accents complexos: L+H*, L*+H, H+!H* 
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B. Accents de límit de frase intermedia i tonal (alineáis amb el final de frases): 

bl. accents de límit de frase tonal: H% (alt final), L% (baix final), %H (alt inicial) 
b2. accents de límit de frase intermedia: H- (alt), L- (baix), !H- (alt declinat) 

Els diferents nivells H i L es transcriuen, com veurem, tenint en compte el regisLre 
del parlant i els valors tonals adjacents. Per exemple, els accents baixos (L) es manifes-
ten generalment com a mínims locáis de fO, a prop de la línia de base del parlant.13 

(1) exemplifica quatre possibles variacions tonals de la paraula .Atina en cátala, 
transcrits utilitzant el sistema de Pierrchumbert. (la) podría ser la resposta a la 
pregunta: A: "Qui ha vingut?" B: "L'Anna"; (Ib) una pregunta eco amb sorpresa: 
"(Dius que) ha vingut l'Anna?"; (le) un tipus de vocativa suggestiva: "Anna, vine"; 
(Id) interrogativa que expressa l'interés del parlant: "Ha vingut l'Anna?".M Com 
podem veure, la convenció és que el final de la frase tonal esta format per un accent de 
límit frase intermedia (H- o L-) i un accent de límit de frase tonal (L% o H%). Encara 
que casos com els de (1 a) ens podrien fer pensar en la redundancia de 1' accent de frase, 
els casos de (Ib) i (Id) ens demostren la necessitatd'aquest accent per caracteritzar un 
to final complex. L'exemple de (le) ens mostra la convenció d'utilitzar la combinació 
!H-L% per expressar un to sostingut final: 

(1) a. declarativa b. pregunta eco vocativa d. interrogativa 

H* L-L% 

Anna 

H* L-H% H* !H-L% 

Anna 

mínim de fO 

Anna 

L* H-H% 

A n n a 

En la següent secció emprarem el model de Pierrehumbert (1980), Beckman & 
Pierrehumbert (1986), Pierrchumbert &Beckman (1988), Pierrehumberl&Hirschberg 
(1990), recentment revisat en el sistema de marcatge prosódic ToBI (Beckman & 
Hirschberg 1993), com a sistema de transcripció. Hem triat aquesta propostaper la seva 
solidesa i simplicitat, i perqué ens permet un ventall restringit de combinacions tonals 
que semblen ser les rellevants i distintives en descripcions de l'anglés i d'altres llengües.15 

Com hem vist, aquesta proposta segueix una tradició que intenta combinar les dues 
aportacions de les dues escoles: el contrast semantic, i un sistema molt restrictiu de 
representació de contorns. Pero mentre les hipótesis de nivells eren molt difícilment 
relacionables amb trets semántics, aquesta proposta es mes susceptible de relacionar 
tons simples i complexos amb els seus signif icats, com han fet Pierrehumbert & Hirsch
berg (1990) amb la seva hipótesi composicional. Tambe es una proposta restrictiva i 

representa un accent relativament 
alt, pero mes baix que 1'accent 
precedent (a causa del que s'ha 
anomenat catatesi, o abaixament 
fix del nivell d' un pie tonal respec
te a l'anterior pie en certes confi-
guracions). 

(13) Es refereix ais límits in-
feriors deis valors de fO que put 
produir cada parlant (nonnalment 
corresponen ais valors de fO del 
final d'oracionsdeclaratives). Mas
caré i Pons (1986: 20) l'anomena 
íinia de suspendió. En anglés, 
speaker baseline ofO mínimum. 

(14) Les diferents seccions 
aclariran amb mes cxcmples 
aquests contorns. Pierrehumbert 
(1980: 7-8) dona exemples deis 
mateixos contó rnsdel'anglcs: (la) 
podría ser la contesta a una pre
gunta; (Ib) la contesta incompleta 
a una pregunta; (1 c) vocativa, ano-
menada calling contour, (Id) una 
pregunta com "is it Anua?". 

(15) Aquesta proposta ha cs-
tat utilitzada per a descriure i im-
plementar les variacions tonals del 
japonés (Beckman & Pierrehum
bert 1986) ielcastella (Sosa 1991), 
i és important analitzar la seva 
adequació a diferents llengües. 
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(16) VegeiiPierrehumbeit& 
Hirschberg (1990: 281) per a les 
possibíes cumbinacions en anglés 
d'accents tonals amb accents de 
frontera. 

(17) Els informante han estat 
Pere Gifra, de Barcelona (amb 
pares ¡familiadeGírona), i 1'auto
ra, de Figueres (cátala central sep
tentrional). Agraeixo al primer la 
seva paciencia en les seves repefi-
des visites a la sala de gravacions. 

(18) Navarro Tomás (1944; 
69) dcñncix inflexión final com 
"la parte con que termina la unidad 
melódica que comprende las 
sílabas finales, a partir de la que 
lleve el último acento". Les divi-
deixen cinc possibilitats, que ano-
mena cadencia, anticadéncia, 
semianticadéncia, semicadéncia, i 
suspendió, 

(19) Com a neutra entenem 
llíure d'assumpcions per parí del 
parlant, i també Uiure d'estraté-
gies emfátiques. Com bé sabem, 
aqüestes propietats canvien drás-
ticarnenl els contorns tonals. 

(20) Sí la frase declarativa té 
mes d'un constituent la seva pro
posta és la següent(Bonetl984: 15): 

1. Totes les sil-labes accen-
tuades básiques (no rítmiques) de 
l'últim constituent de la frase son 
baixes. 

2. L'última síl-laba accentua-
da básica de cada constituent és 
baixa. 

3. Cada síl-laba accentuada 
básica que no formi part del darrer 
constituent i que no sigui r última 
síblaba accentuada del seu propi 
constituent és alta. 

L'iínica excepció a aqüestes 
regles son frases amb un sol accent 
o paraules soltes. 

Un exemple, expressat en la 
notació de Pierrehumbert, és la 
següent frase ("I" marca la separa-
ció en constituents): 

H* L* L* 
En Pere diu I que menjaria I 

H* L* L*L-L% 

col i-flor I per sopar 

(21) Com en castella, podem 
observar un desplacament del pie to
nal a la següent síl-laba accentuada. 

simple: en anglés, les possibilitats de combinacions deis sis accents tonals (H*, L*, !H*, 
H+ !H*, L+H*, L*+H) amb els accents de frontera entonacional (L-H%, L-L%, H-H%, 
H-L%) ofercixen 24 possibilitats entonatives per a l'acabament de frases.15 

2. UNA PROPOSTA DTNVENTARI D'ACCENTS TONALS I DE LIMIT DE 
FRASE EN CÁTALA 

La metodología seguida per identificar els contorns rellevants en cátala es pot 
dividir en diverses fases: 1) análisi preliminar de contorns tonals de frases que son 
conegudes perqué teñen entonacions distintives (declaratives i interrogatives neutres, 
per exemple); 2) identificació perceptual de matisos que canvien significativament el 
contorn tonal; 3) gravacions i análisi de les frases en context per tal de visualitzar els 
moviments de freqüénciafonamental i comprovar les intu'ícions prévies. Les frases les 
han llegit diferents vegades un parlant masculí i femení (amb mínims de fO al voltant 
de 85 i 135 Hz respectivamente17 Els tracats de fO de quasi totes les frases les trobem 
en l'apéndix, en el mateix ordre que apareixen en l'article, i corresponen o al parlant 
masculí o al femení, segons s'indiqui. La línia vertical del gráfic correspon al punt mig 
de la vocal amb la qual s'alinca l'accent tonal. 

Com hem dit anteriorment, aquest no pot ser un estudi exhaustiu, i, per tant, 
exemplificarem amb un o dos tipus de frases cada contorn dístintiu. Ben segur que per 
a cada contorn encara podríem identificar altres possibilitats semántiques en les quals 
aquest també és gramatical. 

2.1 DECLARATIVES 

Navarro Tomás (1944; 62-85) proposa que les diferents varietats de frases decla
ratives del castella es poden caracteritzar només amb les cinc formes que pren la 
inflexió final.18 Per al cátala, pero, veurem que les "inflexions fináis" no son suficients 
per distingir matisos semántics que en molts casos duen els accents tonals no fináis. 

2.1.1 Declaratives neutres*9 

Bonet (1984) proposa que les frases declaratives se solen caracteritzar per una 
davallada tonal que cau intensamenL a Y última síl-laba accentuada de la frase o del 
constituent.20 Com veurem, no és obligatori que totes les sil-labes accentuades tinguin 
un pie tonal, i per tant, el contorn pot comencar aquest descens a partir d'una síl-laba 
accentuada anterior a 1'última. 

En frases curtes amb dos accents léxics observem (tracat 1 de Papéndix, parlant 
masculí) un pie tonal sobre el primer accent léxic (H*, d'uns 155 Hz),21 i després una 
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baixada gradual fins al final de la frase. La síl-laba accentuada final normalment té un 
moviment descendent mes drástic (L*, que arriba a uns 85 Hz), que pot arribar a ser mes 
baix que els acccnts de límit de frase.22 A (2) transcrivim aquest tipus de frase amb la 
notació de Pierrehumbert: 

(2) Declarativa neutra amb mes d'un accent léxic 

H* 
Viu a 

L* L- L% 
Vila ma lia 

Per tal de comprovar el to baix de r última síl-laba accentuada de la frase, vam 
realitzar un petit experiment perceptual. Vam tallar la part inicial de la frase anterior fins 
Fúltima síl-laba accentuada (és a dir, Viu a Vilamá) i vam presentar-la a dos parlants 
catalans, dient si acabarien la frase de forma interrogativa o declarativa (vegeu (1 Ib) 
per a la descripció d' interrogatives totals). Els dos informante van respondre que podien 
acabar la frase indistintament, com a declarativa o interrogativa. Aixó ens demostra que 
raccent tonal d'una declarativa coincideix amb el d'una interrogativa total del tipus 
(1 Ib), és a dir, un to baix \J*P 

Si la frase conté només una síl-laba accentuada, aquesta rep el to alt, que comenca 
a baixar cap al final de la síl-laba en el cas de (3) -vegeu el tracat 2 de Tapéndix, 
corresponent al parlant femení: 

(3) Declarativa neutra amb un sol accent léxic *-

H* L-L% 
Hi viu 

En el cas que la frase tingui un accent rítmic24 i un accent léxic, la frase es comporta 
de la mateixa forma que la frase anterior, és a dir, l9accent H* s'alinea amb la síl-laba 
forta (tracat 3, parlant masculí, transcrita a (4a)). La prominencia rítmica percebuda a 
la primera síl-laba Vi es pot reflectir acústicament en un pie tonal relativament alt, 
secundan respecte al de la síl-laba forta (el valor del pie de fO en 1'accent rítmic és de 
140 Hz i el de í'accent léxic de 170 Hz).25 En canvi, una frase com (4b), que superposa 
el contorn d'una declarativa com (2) sobre un accent rítmic i léxic, és agramatical en 
cátala, i sembla demostrar que els accents rítmics no poden dur accents tonals en frases 
declaratives:26 

(4) Declarativa neutra amb un accent rítmic i un accent léxic 

H* L-L% 
a. Vilamaniscle 

H* L* L-L% 
: Vilamaniscle 

Frases mes complexes, amb mes de dos accents léxics, poden ser molt variades en 
la seva distribució tonal, en funció de les preleréncies del parlant. Per una banda, com 
en anglés, el parlant tria les sil-labes que vol emfasitzar, i, així, no totes les sil-labes amb 

(22) En el cas del parlant fe
mení, que no mostrem, e! pie del 
primer accent és de 205 Hz, i el del 
segon, de 149 Hz. 

(23) Aquest últim accent pot 
ser mes baix en frases que expres-
sen el to conde se endent del par
lant. En la frase T'ho he dit ttiii 
vega: des el parlant femení arriba a 
L31 Uz, quan generalment el sen 
mínim de fü és de 135 Hz). En la 
següent declarativa en resposta a 
unapregunta (i amb focus a 1'últim 
consütuent) 1'últim accent també 
és mes baíx: 

A: (ün viu?) 
H* 1* l.-L% 

B: Viu a Vila ma lia 
(24) En aquest cas adoptem 

la terminología de Bonet (1984). 
L' accent rítmic el podem definir 
com un accent secundan que apa-
reíx en sil-labes febles com a con-
seqüéncia de 1'aplicado de regles 
rítmiques (per a mes detall, vegeu 
Oliva 1992). 

(25) Tal i com indica Bonet 
(1984), els accents rítmics també 
poden portar una certa pujada en el 
to. En les gravacions que hem fet 
de la següent frase (tracat 4, par
lant femení) observem un pie tonal 
en la primera síl-laba amb accent 
rítmic (la), pero aquest és molt 
menys intens que el segon, que 
recau en una síl-laba forta: 

H* 
Ladavallada 

L* L-LVc 

semblava dreturera 

(26) Així dones, els movi-
ments tonals en sil-labes amb ac
cent rítmic els considerarem com 
un fenomen dins el component fo-
nétic, com la declinació, i que no 
s'ha de marcar fonológicament. 
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accent léxic adquireixen accent tonal (Bolinger 1986). Per exemple, en la frase de (5) 
podem observar que la majoria deis accents léxics no duen prominéncies tonals (tracat 
5, parlant femení): 

(5) Declarativa neutra amb mes de dos accents léxics 

L+H* H* H* H*L-L% 
La meva germana va arribar ahir a la nit en rúltim avió d'Alemanya 

Bn aquest estudi deixem de banda qüestions com la influencia de la divisió de la 
frase en constituents, les pauses, l'ordre de la frase i altres aspectes en l'entonació de 
la frase. La interessant hipótesi de Bonet (1984),27 que proposa que l'últim accent de 
cada constituent de la frase és baix, es confirma parcialment en les gravacions que hem 
fet de dues frases potencialment ambigúes (6a i 6b). La diferencia crucial entre les dues 
(que podem veure en els tracats 6 i 7, parlant femení) és el pendent de fO entre 1' accent 
de vella i el de llanga. Mentrc que en el primer cas (mateix constituent) hi ha un pendent 
mes o menys brusc, en el següent (diferents constituents) és mes suau, encara que no 
trobem diferencies drástiqucs en els valors absoluts del pie i el peu tonals en els dos 
exemples:28 

(6) H* L* 
a. [La vella llan9a]s 

H* !H* 

L* L-L% 
Ll'amena9a]sV 

L* L-L% 
b. [La vella]SN [Uanfa l'amena9a]s. 

(27) Vegeu la nota 20. 
(28) Encara que Bonel pro-

posa que el que desambigua les 
frases éselto baix enunrielseasos, 
creiemquealtrcstrctsacústicscom 
l'allargamentde la vocal davantla 
frontera de constituent i el to alt de 
límit de frase intermedia poden 
contribuir tanto mes adesferl'anl-
bigüitat de la frase. 

(29) Segurament altres trets 
acústics com la intensitat del so 
contribueixenalmarcatgedel'em-
fasi i el focus, com argüeix Toledo 
(1989)peralcastellá. 

2.1.2 Declaratives no neutres 

Tant els accents tonals com els accents de límit de frase poden canviar segons els 
diferents matisos que tingui la frase. Per exemple, si algún constituent de la frase és 
cmfatic, aquest sol teñir un accent alt (H*) en la síl-laba accentuada, fins i tot si és rúltim 
constituent d' una declarativa. Com podem veure a (7) (tracat 8, parlant femení), el pie 
del primer accent tonal arriba a 220 Hz i l'últim a 175 Hz, baixant després de la síl-laba 
accentuada fins al final de la frase. Aquesta davallada del segon accent respecte del 
primer s'expressa amb l'accent alt declinat !H*: 

(7) Declarativa emfática 
H* 

Viu a 
!H* L-L% 

Vila ma Ha 

S'ha defensat que el camp tonal de l'accent reflecteix el grau d'implicació i parti
cipado del parlant en l'acte de parla (Bolinger 1986), i aixó és precisament el que 
observemen les frases emfátiques. Com mes cmfatic és el constituent, mes s'expandeix 
el camp tonal.29 
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Un altre tipus d'accent Lonal, el L+H*, el irobem en frases que expressen sorpresa 
(8a), contrast (8b), insinuado (8c) i contradicció (8d).30 Aquest acccnt es diferencia de 
l'accent alt (H*) peí fet que la síl-laba immediatament precedent a la que porta l'accent 
adquireix un to especialment baix, que puja drásticament durant la sfl-laba acecntuada. 
La frase exclamativa de (8a) (tracal 9), amb un accent L+H* en la primera síl-laba forta, 
comenca en un punt especialment baix per al parlant masculí (100 Hz) i puja fins a 200 
Hz durant la sfl-laba accentuada. En el cas de la frase conlrastiva de (8b) (tracat 10, 
parlant masculí) podem observar tres accents L+H* amb una diferencia d'uns 50 Hz 
entre el peu i el pie tonals. El cas de (8c) (trayat 11, parlant masculí), mostra dos accents 
L+H* molt pronunciats. Finalment, mentre les primeres frases teñen accents de límit 
de frase baixos (L-L%), l'exemple de (8d) acaba en un conlorn L-H%, que manifesta 
la contradicció del parlant. Com abans, trobem que les expansions del camp tonal 
expressen intensificado i émfasi:31 

(8) L+ H* L* L-L% 
a. Viu a Vilamalla ! 

L+H* L+H* !H* L- H* L+H* L-L% 
b. Eli no va dir Vilamalla ahir, va dir Vilametlla ahir 

H* L+H*L- L+H* L-L% 
c. Com que viu a Vilamalla, eh !! 

d. A: Qui vol l'escalivada? 
H* L+H* L-H% 

B: Jo he demanat l'a ma ni da. 

En frases com la de (9) (tracat 12, parlant masculí), trobem un accent tonal inte-
ressant, que reflecteix una negativa irónica del parlant després de la frase suposadament 
errónia de 1'interlocutor. Tonalment, la frase comenca en un mínim de f'O del parlant, 
puja drásticament durant la síl-laba accentuada, i continua alt almenys dues sil-labes 
mes. Hem transcrit aquest accent com a L+H*+H i al tres gravacions del mateix contorn 
indiquen que el sentit contradictori s'ateny amb aquesta combinació tonal complexa: 

(9) A; Sort que no ni ha cap empordanés.. 
L+H*+H !H* L-L% 

B: La María és de l'Empordá... 

Els contorns presentats a (10) expressen la irritabilitat o l'autoritat del parlant (per 
exemple, com a reacció davant la falta d' atenció de l'oient). Les frases resultants teñen 
un to autoritari, o tambépedagógic. Com veicm en els tracats 13 -parlant masculí- i 14 
-parlant femení- (10a i 10b), aquest matís s'aconsegueix a través de l'accent H+!H*. 
La frase de (10b) expressa el mateix que (10a), pero d'una forma encara mes insistent, 
aconseguida mitjancant els accents de límit de frase H-L%. Els dos casos mosteen el 

(30) Tambés'utilitzaenenu-
meracions: 

H* L+H* H-
Li agrada arar a Vilamaniscle, 

L+H*H L« L-L% 
Vilamalla i Figueres 

(31) En exemples de L+H* 
mes emfátics podem trobar una 
diferencia de 170 a 190 Hz entre el 
punt mes baix i mes alt per al 
parlant femení. 
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mateix accent tonal: després del primer to alt (H*), la corba es manté mes o menys a 
la mateixa aleada fins el comencament de la síl-laba accentuada final. En aquesta, el to 
baixa a to mig (125 Hz per al parlant masculí, i 130 per al femení, transcrit amb 1' accent 
declinat !H*).32 

(10) Declaratives pedagógiques 

a. T'ho he dit mil vega:des. 
H* H+!H* L-L% 

Viu a Vila ma: lia 

H* H+!H* H-L% 
b. T'ho he dit mil vega:des. 

2.2 INTERROGATIVES 

(32) Notem la diferencia en
tre la combinació de frontera de 
frase !H-L%a(lc)iH-L%a(10b); 
mentre que el primer cas represen
ta un to conthiuatiu mig, el segon 
expressa un moviment tonal as-
cendent i descendent. 

(33) Bonct (1984) proposa 
una divisió semblant, encara que 
la nostra descripció difereix en al-
guns punts de la seva. Aquí repro-
du'ím resquema principal de la 
seva proposta, utilitzant la seva 
notario: 

A. Interrogatives ncutrals 
Al. Preguntesabsolutes(yes-

no questioris) 
( ) ' _ ( _ _ ) 

A2. Preguntes amb mot in-
lenugaluí 
( — ) • - _ ( — ) 

B. Preguntes reiteratives 
(quan no s' enténben bé e] que s'ha 
dit i es demana respusta). 

Bl. El parlant está mes segur 
delaresposta: "Futi'ed?" 
( ) ' - _ ( _ ) 

B2. El parlant expressa dub-
tc sobre el que s'ha dit: 
"Fa fred?" 
( ) ' - _ ( - ) 

C. Preguntes insistents. 
Moltes inflexions tonals, que ex-
pressen la insistencia del parlant. 

(34) El que en anglés s'ano-
mena upstep. 

Dividirem les frases interrogatives, com hem fet amb les declaratives, en neutres 
(totals, parcials, i preguntes eco) i no neutres.33 Com veurcm, les frases interrogatives 
no es caracteritzen només per fináis alLs o inconclusos, sino que presenten una variado 
molt gran. 

2.2.1 Interrogatives neutres 

2.2.1.1 Interrogatives totals 
Scgons Bonet (1984: 45), la interrogativa neutra en cátala és l'expressada a (11 a). 

Com veiem en el tracat 15, el to comenca alt (150 Hz per a l'informant masculí) i es 
mantc en aquesta alfada, fins que comenca a baixar al comencament de rúltima síl-laba 
accentuada de la frase (deis 150 Hz fins ais 100 Hz). Després segueix en aquest to baix 
fins al final de la frase. 

tín la varietat deis nostres informants, pero, trobem dues possibles variants de la 
interrogado total neutra, (lia) i (11b). Encara que totes dues interrogatives son no 
marcades, potser la segona expressa mes interés per part del parlant. La variant (1 Ib) 
(gráfic 16, que correspon al parlant femení) comenca en un to mig (121 Hz), puja a H* 
en la primera síl-laba accentuada (253 Hz), i comenca a baixar gradualment fins que 
arriba ais mínims de fO al principi de la síl-laba accentuada (140 Hz). A partir d'aquest 
punt puja drasticament fins al final de la frase34 (340 Hz), canvi que transcrivim amb 
la combinació de frontera H-H%: 

(11) Frase interrogativa total 

%H H+L* L-L% 
a. (Que) viu a Vi la ma lia? 

H* L* H-H% 
b. Viu a Vila m a lia ? 
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Si la frase només té un accent léxic (com cls cxcmples do (12)) podem observar dos 
possibles resultáis: o la síl-laba accentuada és baixa (12a, tracat 17, parlant masculí), 
o es realitza mitjancant un contorn dcsccndcnt complex H*+L (12b, tracat 18, parlant 
femení). En el cas que hi hagi un accent rítmic i un de léxic (12c, gráfic 19, parlant 
masculí) el primer porta l'accent alt (H*), i el segon l'accent baix (L*): 

(12) Interrogativa neutra amb un accent léxic 
L* H-H% H*+L H-H% 

a. Corre? b. Corre? 
H* L* H-H% 

L' ha amanida? 

2.2.1.2 Interrogatives parcials 
Les interrogatives parcials, o preguntes amb mot interrogatiu, comencen en un to 

alt (151 Hz per a l'informant masculí), que es manté fins que comenca a baixar durant 
V úl tima sil -laba accentuada de la frase35 fins ais mínims valors de fO del parlant (tracats 
20 i 21, parlant masculí). Aquest accent tonal, H*+L, es diferencia del H+L* (que 
trobem, per exemple, en les interrogatives totals del tipus 11 a), peí scu alincament: 
mentre que el primer es manté alt en una bona part de la vocal accentuada, el segon 
comenca a baixar a partir de l'atac sil-labic. Perceptualment, el primer se scnt com a alt 
i el segon com a baix, com ens ho ratifica Bonet (1984: nota 35): 

(13) Pregunta amb paraula interrogativa 

%H H*+L L* L-L% 
a. Qué fa a Vila ma lia ? 

%H H*+L L- L% 
b. Quan va venir? 

2.2.1.3 Preguntes eco36 

En aqüestes preguntes, l'objectiu és qüestionar sobre el que s'acaba de dir perqué 
no s'ba entes. El parlant ja té informado, encara que sigui inexacta, sobre el que s'ha 
dit, i pot continuar essent imparcial. Una pregunta eco neutra com (14a) (tracat 22, 
parlant masculí) s' expressa mitjancant el mateix contorn que una interrogativa total del 
tipus (11b). Un accent alt H*, que baixa fins a L* en l'última síl-laba accentuada; 
llavors, el to puja a un nivell molt alt (de 97 Hz fins a 210 Hz). Una altra variant de 
pregunta eco és l'expressada a (14b) (tracat 23, parlant femení), que empra el mateix 
accent tonal que la interrogativa total (lia), H+L*: 

(14) Preguntes eco ncutres 

H* L* H-H% 
a. (Dius que) viu a Vi la ma 11a? 

H* H+L* H-H% 
b. (Dius que) viu a Vi la ma lia? 

(35) O una altra síl-laba, se-
gons quin sigui el focus del que es 
pregunta (per exemple, comparcu 
(13a) i (13b». 

(36) Navarro Tomás (1944) 
les anomena preguntes reiterati-
ves. En anglés s'anomeuen echo 
quesfions. 

-170-



Aproximado ais contorns tonals del cátala central 

2.2.2 ¡nterrogatives no neutres 

En una frase interrogativa total com (11b), el parlant pot expressar dubte i 
estranyesa mitjancant l'accent compost L*+H. Podem comparar les frases interroga-
tives de (15a) i (15b) -tracats 24 i 25, parlant femení. Mentre que a (Lia) el focus de 
la pregunta és saber si la Mana ha amanit o no l'amanida, (15b) expressa el dubte del 
parlant que hagi estat realment laMaria. La primera utilitza 1' accenl L+H* sobre Afana, 
i la segona, l'accent L*+H. Com en anglés, dones, el canvi de L+H* a L*+H afegeix 
un to d'incertesa i dubte a la frase:37 

(15) L+H* L*H-H% 
a. LaMa ría l'haamani da? 

(No m'ho puc creure! ) 

L*+H L* H-H% 
b. LaMa ri a l'ha ama ni da? 

En les preguntes eco de (16) -tragats 26 i 27, parlant femení- el parlant expressa 
estranyesa, dubte o sorpresa davant la noticia que han apunyalat algú. La frase de (16a) 
expressa mes sorpresa i dubte que (16b). Les dues frases son idéntiques fins a l'últim 
accent tonal: el to comenca alt en el registre del parlant (200 Hz), i es manté alt fins al 
final de 1'última síl-laba accentuada. Proposem que el to es manté alt durant tota la frase 
(en lloc de presentar una davallada entre dos tons alts, com hem vist anteriorment) per 
raons emfátiques. Per a altres gravacions que tcnim del mateix contorn, sembla que 
aquest manteniment del to alt no és una estrategia obligatoria en aquest tipus de frases. 
En el cas de (16a), després de 1' últim accent tonal el contorn de fO baixa fins ais mínims 
del parlant (150 Hz) i torna a pujar fins a una cadencia molt alta. En el cas de (16b), el 
to baixa gradualment fins al final de la frase: 

(16) H* H*+LH-H% 
a. (Dius que) l'han apunyalada? 

H* H* L-L% 
b. (Dius que) l'han apunyalada? 

Finalment, una pregunta de caire insinuatiu s'expressa mitjancant la combinado de 
frontera L-H% (tracat 28, parlant femení) -vegeu també un altre üs en la declarativa de (8d): 

(17) H*H- H*L- H*L-H% 
Qui ha vingut, Maria, el ten cstimat? 

(37) En anglís s'ha trobat el 2 . 3 ALGUNS PRECS I VOCATIUS 
mateix contrast en ¡'alineado de 
l'accent tonal ascendent (vegeu „ , . ^ . . . , . . , , ,. . . . . , . „ . 

Pierrehumbert & Steeie 1989, i En aquesta seccio descnvim diterents tipus de precs i vocatius, ja que exemphfi-
Hiischberg & Ward 1992). quen contorns tonals especiáis del cátala. 
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(18a) i (18b) -tracats 29 i 30, parí ant masculf i femení- expressen un tipus de prec 
una mica insistent, que utilitza l'accent tonal L*+H. (18c) mostra un matís encara mes 
insistent, i (18d) comunica un to d'impaciencia (tracats 31 i 32 respectivament, parlant 
femení). Ambdós exemplifiquen el contrast entre els accents H+L* i H*+L: mentre que 
a(18d) l'accent es mantéalt durant lasíllaba accentuada, a (18c) 1' accent comenca a 
baixar al principi de la síl-laba accentuada: 

(18) L*+H L*L-L% L*+HL-L% 
a. (Si us plau), vés a Vilamalla b. Vés-hi 

H+L* H-L% II* H*+L H-L% 
c. Vés -hi d. Vés a Vilamalla 

Encara que hem enregistrat molts tipus de frases vocatives, a (19) només oferim una 
tria d'alguns contaras tonals no exemplificats ñns ara, produ'its tots peí parlant femení. 
(19a), presentaten el tracat 33, expressael tipie vocatiu per cridar algú, que acaba en 
un to mig continuatiu (expressat per la combinado d'accents de frontera !H-L%). La 
diferencia entre !H-L% i H-L% es pot observar comparant (19a) i (19b). Aquest últim 
expressa un vocatiu insistent (tracat 34). Finalment, (19c) -tracat 35- representa el 
contorn utilitzat quan el parlant dubta si l'oicnt és present o no: 

(19) H* !H-L% 
a. Ma ri a 

H* !H-L% 
An na 

H* !H-L% 
Mont 

(38) Aixo no vol dir, pero, 
que l'alineació temporal deis pies 
i de les valls tonals no siguí també 
sensible a altres factors. Sabem 
que la situado relativa deis ac
cents tonals depén de factors com 
la composició segmental de la síl-
laba, el nombre de sil-labes en la 
paraula i la distancia fins al se-
güent pie acecntual (Stccle 1982, 
Silverman & Pierrehumbert 199 L, 
Prieto, Hirschberg & van Samen 
1995). 

H* H-L% H*H-L% H*H-L% 
b. Ma ri a An na Mont 

L* L-H% L* L-H% L* L- H% 
c. Ma ri a An na Mont 

3. CONCLUSIÓ 

Utilitzant només dos nivells tonals (H i L) i identificant les variacions tonals 
lingüísticament rellevants amb sil-labes fortes i límits de frase, hem pogut distingir 
satisfactoriament una amplia gamma de variacions tonals del cátala central. Així, 
1' anterior descripció deis accents tonals i de límit de frase del cátala central ha demostrat 
l'adequació general del sistema de Pierrehumbert al sistema tonal d'aquesta llengua. 
També hem comprovat que l'alineament temporal deis nivells tonals és fonológic en 
cátala, ates que s'observen diferencies crucials entre L*+H i L+H* i entre H+L* i 
H*+L.38 

Una contribució d'aquest cstudi ha estat oferir un primer inventan d'accents tonals 
en cátala. Hemexemplificat els següents nou accents tonals: H*,L*,!H*,L+H*, L*+H, 
H+L*, H+!H*, H*+L, i L+H*+H. Comparat amb l'anglés, per al qual Beckman & 
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Hirschberg (1993) proposen sis accents tonals (H*, L*, !H*, L+H*, L*+H i H+!H*), 
el caíala en fa ús d'una varielat mes amplia. Tanmateix, les combinacions d'accents de 
límit de frase son les mateixes que en anglés: H-L%, L-L%, L-H%, H-L%, !H-L%. Tot 
seguit presentem un resum gráfic d'alguns deis contorns fináis de frase presentáis al 
llarg de l'article (deixem de banda els accents !II* i L+II*+II): 

(20) LL% LH% HL% HH% 

declarativa 
emfática (7) 

pregunta vocativa 
insinuativa (17) (19b) 

interrogativa 
insistent 

L* 

declarativa 
neutra (2) 

vocativa 
(19c) 

vocativa interrogativa 
total neutra (l Ib) 

H+!H* _~l 
declarativa vocativa 
pedagógica (10a) 

declarativa declarativa peda-
pedagbgica (10b) gógica intermedia 

L+H* 

exclamativa (8b) declarativa 
insinuativa (8d) 

accent mlnim de 10 
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LL% LH% HL% HH% 

H*+L 

interrogativa 
relativa neutra (13a, b) 

prec insistent (18d) pregunta 
eco (16a) 

L+H* 

exclamativa (8b) declarativa 
insinuativa (8d) 

H*+L 

prec (18b) 

accent mínira de fO 

Aquest treball, dones, només ha volgut endegar un estudi de l'entonació catalana 
dins d'aquest model. Encara ens cal una descripció mes completa de les possibles 
variacions tonals del cátala que ens ajudi a descobrir els trets distintius tonals del cátala, 
és a dir, moviments tonals que tinguin una univocitat semántica en cátala. Per avanjar 
en aquesta tasca, ens caldria, per exemple, la recol-lecció i transcripció d'una base de 
dades suficientment amplia sobre la qual es puguin provar hipótesis d'unificació 
semántica amb un gran nombre de contorns. 

PILAR PRIETO I VIVES 

Universitat Autónoma de Barcelona 
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