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SOBREALGUNS
CONTRASTOSFONOLÒGICS

ENL’ENTONACIÓDELCATALÀ

1.INTRODUCCIÓ:LINGÜÍSTICAIENTONACIÓ

Unadelesprimeresqüestionsquesorgeixal’horad’emplaçarl’estudidel’entonació
dinslalingüísticaéssipodemferservirelsmateixoscriterisd’anàlisiqueutilitzala
fonologiasegmental.L’anàlisifonològicadel’entonaciómirad’identificarlesunitats
tonalsquesóncapacesdegeneraroposicionsdistintivesoproduirdiferènciesdesignificat
(iquealgunsautorshananomenattonemes).Estàclarqueenladecisiónohientren
nomésclaresoposicionslèxiques—comaraquepalimalesdiferenciïnpelprimer
segment—,sinóquedevegadeshitrobemmatisossemànticsiexpressiusmenysfàcils
dedelimitar.Perexemple,fixem-nosenladiferènciaentrel’entonaciódel’enunciat
¡Digue-m’ho!pronunciatambuntoimperatiuiuntodeprec(figura1).1L’entonació
delsenunciatsimperatiuss’assemblaaldelesfrasesdeclaratives:laprimerasíl·laba
tònicaesrealitzaenuntoagutitotseguitdavallafinsalfinaldel’oració,onarribaal
nivellmínimdelparlant.Enelsenunciatsexhortatius,encanvi,lasíl·labatònicaes
realitzaenuntogreuitotseguitesprodueixunainflexióascendent-descendentque
ocupalessíl·labesposttòniques.



1.Alllocwebhttp://seneca.uab.es/pilarprieto/ellectorhipodràtrobarelsarxiussonorsdelscontorns
entonatiusinclososenaquestarticle.APrieto(2002a,2002b)elaboremunadescripciódetalladadelscontorns
delcatalàcentralestudiatsaquí.
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Entonacióimperativa  Entonacióexhortativa



Figura1.Oscil·logramesicontornsmelòdicsdel’enunciat¡Digue-m’ho!ambmodalitatimperativa
(esquerra)iambmodalitatexhortativa(dreta).

Davantladificultatdesistematitzardesdelpuntdevistafonològicl’entonació,
juntamentambladificultatdetrobarunsistemaderepresentacióquepoguésrepresentar
deformasenzillalesdiferènciestonals,bonapartdelatradicióestructuralistaeuropeava
negligirl’estudid’aquestfenomenal·legantquemoltesdelesfuncionssemàntiquesde
l’entonaciópertanyenal’àreaemocionaloexpressivadelllenguatge,ala«paralingüística».
AndréMartinet,perexemple,malgratreconèixerelvalorlingüísticdel’entonacióen
l’expressiódelamodalitatoracional(cf.ilpleut?),representaunadelesopinionsmés
contràriesaincorporar-laalesdiscussionspròpiamentgramaticals.SegonsMartinet
(1960:79):

Nosepuede,pues,negarvalor lingüísticoa la entonación.Pero su juegonoentra
enelcuadrodeladoblearticulación,puestoqueelsignoquepuederepresentarlaelevación
melódicanoseintegraenlasucesióndemonemasynopresentaunsignificanteanalizableen
unaseriedefonemas.Lasvariacionesdelacurvadeentonaciónejercen,dehecho,funcionesmal
diferenciadas,funcionesdirectamentesignificativascomoenilpleut?,peromásfrecuentemente
unafuncióndeltipoquehemosllamadoexpresiva.

Peraltrabanda,lingüistescomBertilMalmberg,M.A.K.Halliday,aixícomla
majorpartd’estructuralistesamericans(Bloomfield,Trager&Smith)vandefensar
lalegitimitatdel’entonaciódeformarpartdel’entramatgramatical.Aquestsautors
argumentenquel’entonacióésunapartdelconeixementqueelsparlantstenendela
sevallenguaiqueelssentitsqueconfereixalsenunciatssónperfectamentcomparables
ambelsqueexpressenaltrestretslingüísticsenaltresllengües:

Unaoposiciómelòdicaconstitueixlamanifestaciófonèticad’unafunciógramatical.En
castellà,perexemple,l’entonacióinterrogativatéexactamentlamateixafuncióquelapartícula
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–koqueenfinèss’adjuntaalesformesverbals.Alnostreparer,doncs,ésdeltotfalsal’afirmació
quel’entonacióésunfenomenperifèricdelallenguaiquelesoposicionsmelòdiquesnoformen
partintegrantdeladoblearticulaciódelllenguatge.

(Malmberg1971,§20)

Totiquelalingüísticahamantingutunaactitudambiguaenversl’entonació,
enelsdarrersanyss’harefermatlaconviccióqueunapartsubstancialdelseuestudi
pertanylegítimamentalcomponentfonològicdelllenguatge(Ladd1996;Gussenhoven
2004).L’existènciadelesllengüestonals,quesíqueutilitzenlesvariacionsmelòdiques
perexpressaroposicionsdetipuslèxicomorfològic,constitueixunargumentafavor
deltractamentfonològicdelto.Enlesllengüesentonatives,elcaràcterlingüísticde
l’entonacióesposademanifestenelfetqueelspatronsmelòdicssónmodelsdefinitsi
regularsquenosónproductedel’atzar.Parlarunallenguanosignificanomésarticular
sons,morfemesimots,sinótambéassignarmelodiesalsenunciats:totselsparlants
d’unallenguaconeixenelsistemaparticulardecontornsielsusenperaproduiruns
efectes semàntics compartits per tota la comunitat lingüística. Actualment molts
investigadorsdefensenquehihaunapartgensmenyspreabledel’entonaciód’una
llenguaqueescomportacomlarestadelsistemadesons,ésadir,quepresentauna
dualitatenlaproduccióienlapercepció.Enelsdarrersvintanys,ienelmarcdel
correntdelafonologiadelaboratori,s’hanfetservirunasèriedemètodesexperimentals,
comaraelparadigmadelapercepciócategorial,queajudenaescatirsiunadiferència
tonalrepresentauncontrastfonològic,obéunadiferènciafonèticaigradual.

En aquest article volem demostrar que hi ha una part de l’entonació del
català que es comporta de forma «categorial» i distintiva.Aixòho farem a través
del’anàlisid’algunsdelscontrastostonalsquetrobemenlanostrallengua.Veurem
competitscanvisfonèticsenlaproducciódelscontornsentonatius(concretament
enlespropietatsd’alineacióod’alturatonals)podenprovocarcanvisdràsticsenla
interpretaciódelsenunciatscomaraladistincióentreunainterpretaciód’interrogativa
absolutaod’interrogativaparcial,oentreunainterpretaciódeprecod’ordre.Aquests
contrastosd’alineaciótonalencatalàs’expliquenamblesassumpcionsdelmodelmètric
iautosegmentaldel’entonació(omodelAM),undelsmodelsfonològicsquegaudeix
de més influència i acceptació actualment, que prediu l’existència de diferències
fonològiquesenl’alineaciódelto.

Peraltrabanda,tambéensfixaremenelcasdelmallorquí,enelqualladiferència
entrel’entonaciód’unainterrogativaabsolutaiunadeparcialrauenl’alturatonal



46

PILARPRIETOIMARIADELMARVANRELL

47

Sobrealgunscontrastosfonològicsenl’entonaciódelcatalà

delasíl·labapretònica(laquesesituaabansdeldarreraccentdelafrase).L’aplicació
delparadigmadelapercepciócategorialaaquestcontrastdemostraquepetitscanvis
d’alturatonalenlasíl·labapretònicasónsuficientsperagenerarunadiferènciaen
lapercepciócoma interrogativaparcialoabsoluta.Aquestcontrastdelmallorquí
contradiul’assumpciódelmodelAMquelesvariacionsenelcamptonalnotenen
unpaperfonològic.

Aquestarticles’organitzaendiferentsseccions.Enlasecció2expliquemels
tretsbàsicsdelmodelmètriciautosegmentalilesprediccionsquefapelquefaals
possiblescontrastosfonològicsdel’entonació.Enlasecció3descrivimalgunscontorns
entonatiusdelcatalàquepresentencontrastosd’alineaciótonal.Enlasecció4presentem
l’anàlisid’unparellmínimdecontornsentonatiusdelmallorquíquepresentenun
contrastd’alturatonal,aixícomelsresultatsd’unexperimentdepercepciócategorial
quemostracomelcomportamentd’aquestcontrastésfonològic.

2.ELMODELMÈTRICIAUTOSEGMENTALDEL’ENTONACIÓ

Elmodelmètriciautosegmentaldel’entonació(omodelAM),actualmentun
delsmodelsmésreconegutsdel’entonació,téelseupuntdepartidaenl’anàliside
l’entonaciódel’anglèsdesenvolupatenlatesideJanetPierrehumbert(1980).D’ençà,
aquestmodelhaestatrevisatenelstreballsposteriorsdeBeckmaniPierrehumbert
(1986i1988)(peraunresumdelmodel,vg.Ladd1996iHualde2003).Elmodel
tambéhaestataplicataunagranvarietatdellengües(vg.Prieto,Aguilar,Torres&
Vanrell2007peral’aplicacióalcatalà,iJun2005perauncompendid’aplicacióa
diversesllengües).Elmodelconcepelscontornsmelòdicscomunaconcatenaciólineal
dedostipusd’elementsfonològicsques’associenallocsprosòdicamentmarcatsde
l’enunciat:elsaccentstonals—omovimentsmelòdicsemplaçatsalvoltantdesíl·labes
tòniques— i els tons de frontera—omoviments associats als límits de les unitats
melòdiques.Aixòvoldirqueelsmoviments significatiusdelcontorns’organitzen
alvoltantd’unespartslocalitzadesdel’enunciat(lessíl·labestòniquesielslímitsde
dominientonatiu),i,consegüentment,lespossibilitatsdevariacióentonativaqueden
relativamentrestringides.

Enelmarcautosegmental,elspatronsentonatiussónelresultatdelainterpolació
entrelaseqüènciad’aquestesunitatsfonològiques.Lesreglesd’implementaciófonètica
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seranlesencarregadesderealitzarlainterpolacióentrelesunitatstonalssubjacents
igenerarelcontinuummelòdicfinal.Aixòexplicaquelamateixacorbamelòdicaes
«comprimeixi»o«s’eixampli»depenentdelmaterialsegmentaldisponibleenl’enunciat.
Lafigura2exemplificalaformadelpatróinterrogatiuascendentdelcatalàcentralen
duesoracionsdediferentextensió(¿Volenunanena?,desissíl·labesi¿Volenl’amanida
amb allioli?, de deu). El model autosegmental interpreta aquest patró com una
seqüènciadedosaccentstonals(ques’arrenglerenamblaprimerail’últimatòniques,
marcadesengrisenlesduesfigures)mésuntodefronteraalt.Ladiferènciaentreles
duesrealitzacionsfonètiquesrauenl’adaptaciótemporaldelsmovimentstonalsque
connectenelsdosaccentstonals,demaneraqueelpendentd’interpolacióentreels
dosésméssuauquanl’enunciattéméssíl·labesàtonesdisponibles.



Figura2.Oscil·logrames i contornsmelòdicsdels enunciats ¿Volenunanena? (esquerra) i ¿Volen
l’amanidaamballioli?encatalàcentral(dreta).


Pierrehumbertproposaqueelsaccentsmelòdicsielstonsdefronteraespoden

representaradequadamentfentservirnomésdosnivellstonals,l’alt(«high»,H)ielbaix
(«low»,L)iargumentaqueelsaltresnivellsqueproposavenlesanàlisisanteriorssón
innecessarisdesdelpuntdevistafonològic.Comenl’anàlisipernivellstradicional,a
l’horadetranscriureLiHestenenencompteelsvalorstonalsadjacentsilatessitura
decadaparlant,deformaqueLsovintrepresentaunmínimlocaldelto(ofreqüència
fonamental)quesesituapropdelalíniadebasedelparlant.ComdiuPierrehumbert
(1980:68),unaaltradiferènciaentreelsdosnivellsrauenelseucomportamentdavant
unincrementdelaprominènciaaccentual:elnivellbaixesdevémésgreuielnivell
altmésagut(Pierrehumbert1980:68).

El fetd’incorporarnomésdosnivells tonals significaque els diversos graus
devariacióenalturahande sergeneratsperprocessos fonològicsoperprocessos
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d’implementacióenelcomponentfonètic.D’acordambLadd(1996),lautilització
d’únicament dos nivells és possible tècnicament per dues raons: d’una banda, el
sistema incorpora una regla d’esglaonament descendent (en anglès, downstep) que
general’abaixamentdelspicsalllargdelafrase;d’altrabanda,lavariacióenelcamp
tonald’unaccents’atribueixavariacionsgraduals(nofonològiques)quereflecteixen
elnivelld’èmfasidel’enunciat.

Segonslacomplexitatdelatrajectòria,elsaccentsmelòdicspodenser simples
obitonals.Elsaccentstonalssimplesconstend’unúnicnivell,alt(H*)obaix(L*),
que es manifesta fonèticament mitjançant un moviment ascendent o descendent
sobrelasíl·labatònica—l’asteriscexpressaelfetqueelnivells’associaaunaposició
mètricament forta. Els accents bitonals consten d’un nivell tonal associat amb la
síl·labatònica(H*oL*)preceditoseguitd’unnivell(HoL)associatalapretònicao
laposttònicarespectivament.Elsesquemesdelafigura3mostrenladiferènciaentre
larealitzaciófonèticadequatretipusd’accentsbitonalsquevadescriureperal’anglès
Pierrehumbert(1980)(H+L*iH*+L,L+H*iL*+H)—lalíniademésgruixidentifica
elmovimentmelòdicalineatamblasíl·labatònica.Ladiferènciaentrelarealització
deL+H*iL*+H,perexemple,rauenl’alineaciórelativadelmovimentascendent:a
L+H*elmovimentascendents’iniciaalcomençamentdelasíl·labatònica,mentre
queaL*+Haquestmovimentascendentcomençacapalfinaldelasíl·labatònicaies
produeixdurantlaposttònica.Elmateixpodemdirdelaparellad’accentsbitonals
H+L*iH*+L,onladavalladaesprodueixdurantlatònicaenelcasdeH+L*idurant
laposttònicaenelcasdeH*+L.2

Figura3.Esquemesdelsaccentsbitonals.ExtretdePrieto,D’Imperio&Gili-Fivela(2005).

2.Calassenyalarquelasincronitzacióentreeltextielspuntsd’inflexiótonals(elspicsilesvalls)també
potpresentarlleugeresvariacionsfonètiquesdegudesalcontextprosòdic:perexemple,siunaccenttonalL+H*
estrobajustabansd’unafronteraprosòdicaod’unaltreaccenttonal,elseucimtonalsesolproduirabans.
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Convéremarcarqueaquestformalismepermetrepresentardeformasimpleuna
sèriedecontrastosfonològicsd’alineaciótonalques’hantrobattantenanglèscomen
altresllengües,iqueexemplificaremambcontrastostonalsdel’entonaciódelcatalà.

3. CONTRASTOS D’ALINEACIÓ TONAL EN L’ENTONACIÓ DEL
CATALÀ

Encatalàtrobemcasosdecorbesentonativesquemostrenelpapercontrastiu
ofonològicdel’alineaciótonal.Lafigura4mostraqueladiferènciaentrel’entonació
delesoracionsinterrogativesabsolutesdescendents(¿Quel’hallogada?,al’esquerra)
ilesinterrogativesparcials(¿Quil’hallogada?,aladreta)rauprecisamenteneltipus
d’accentmelòdicfinal.Fixeu-vosquelasincronitzaciódeldescenstonalfinalésdiferent
enelsdoscasos:mentrequeenl’absolutas’iniciaapartirdel’oberturadeladarrera
síl·labatònica,en laparcial s’iniciaapartirdelfinald’aquesta.Perceptivament, la
conseqüènciad’aixòésquelasíl·labaaccentuadafinal(-ga-,marcadaenuntogris)se
sentenuntobaixenlaprimeraienuntoaltenlasegona.Enelmarcautosegmental,
elcontrastfonològicentreambdóscontornss’expressamitjançantl’úsdedosaccents
tonalsdiferents:H+L*peralainterrogativaabsolutaiH*peralaparcial.

InterrogativaabsolutaInterrogativaparcial

Figura4.Oscil·logramesicontornsmelòdicsdelesoracions¿Quel’hallogada?(esquerra)i¿Quil’ha
llogada?(dreta)encatalàcentral.

Delamateixamanera,encatalàcentrall’entonaciódelsenunciatsimperatiuses
distingeixdel’entonaciódelsenunciatsexhortatius(precs)eneltipusd’accentbitonal
emprat.Mentrequeenlesordreslaprimerasíl·labatònicaesrealitzaenuntoagut
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itotseguitdavallafinsalfinaldel’oració,enelsprecs,encanvi,lasíl·labatònicaes
realitzaenuntogreuitotseguitesprodueixunainflexióascendent-descendentque
ocupalessíl·labesposttòniques(vg.figura5;vg.tambéelscontornsentonatiusdela
figura1).Enelmarcautosegmental,ladiferènciaescopsamitjançantl’úsd’unaccent
tonaldeltipusL+H*(ordres)iunaccenttonaldeltipusL*+H(precs).

ImperativaExhortativa

Figura5.Oscil·logramesicontornsmelòdicsdelesoracions¡Dóna-l’hialaMaria!enversióimperativa
(esquerra)iexhortativa(dreta)encatalàcentral.

4.UNCONTRASTD’ALTURATONALENMALLORQUÍ

Mentrequeelmodelmètricdefensaquel’alineaciórelativadeltorespectedela
síl·labaaccentuadaésrellevantfonològicament,lavariacióenelcamptonal(oaltura
tonal)d’un accentmelòdic es consideraun fenomende variació fonètica,nopas
fonològica.Elmodelpreveuqueelcamptonaldelsaccentsmelòdicsespotampliaro
reduirenelcomponentfonèticenfunciódelaimplicaciódelparlantenl’emissióde
l’enunciat,detalmaneraquecommésemfàticésunenunciatmésaugmental’amplada
tonaldelsseusaccentsmelòdics.Pierrehumbertargumentaqueelcamptonaltéunús
fonamentalmentexpressiuiquenocalrepresentar-loenlaformafonològica:«L’anglès
faunúsmoltfreqüentdelesvariacionsdelcamptonal,demaneraqueunmateix
contornpotserpronunciatentessiturestonalsmoltdiverses.Ellectorpotadonar-se
d’aixòsiprovadecridaralgúques’imaginaqueestàenlamateixahabitacióidesprés
algúqueestàal’altrecostatdelcarrer»(Pierrehumbert1980:17).Així,esparteixde
l’assumpcióquelesvariacionsdecamptonald’unaccentnoafectensubstancialment
elseusignificatlingüísticiesconsideracomunfenomendecairegradualquepertany
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alcomponentfonètic.Noobstantaixò,hihaunasèriedefenòmensquesemblen
posardemanifestqueelfetqueunaccenttonalespronunciïambunaexcursiótonal
mésomenysàmplianoésnomésatribuïbleaunavariaciógradualdel’èmfasi:en
algunscasos,unaugmentdelcamptonald’unaccentcomportaunainterpretació
distintadel’enunciat.

Actualment,l’estatusdelcamptonalésundelsaspectesméscontrovertitsde
lateoriaautosegmental.Encatalàtenimuncasqueexemplificaquelesvariacionsde
camptonalsemblentenirunpaperfonològicclar.Perexemple,lafigura6mostraque
enmallorquí,ladiferènciamelòdicaentrelainterrogacióabsoluta(cf.¿Quel’hivolia
moldre?,al’esquerra)ilaparcial(cf.¿Quèlivoliamoldre?,aladreta)rauprecisament
nopasenlaformadel’accentmelòdicfinal—queentotsdoscasosésdescendent,
deltipusH+L*,ésadir,untoalt(H)alineatamblasíl·labapretònicaiuntobaix
(L*)associataladarrerasíl·labaaccentuada—sinóenl’alturarelativadeltoHque
estàassociatalapretònica,queenlesinterrogativesabsolutesespronunciamésagut
quenopasenlesinterrogativesparcials.


  AbsolutaParcial


Figura6.Oscil·logramesicontornsmelòdicsdelesoracions¿Quel’hivoliamoldre?(esquerra)i¿Què
livoliamoldre?(dreta)enmallorquí(extretdeVanrell2006a).

UnestudirecentdeVanrell(2006a)hademostratqueelsoientsmallorquins
són capaços de distingir entre la interpretació absoluta i la parcial només variant
l’alturatonaldeltoHassociatalasíl·labapretònica(vg.tambéVanrell2006b,2007).
Aquestcontornentonatiud’interrogativaabsolutaambuntoHmoltagutassociata
lasíl·labapretònicahaestatdescritnonomésperalmallorquísinótambéperaaltres
varietatsdelcatalàcomelmenorquí(MascaróiPons1986),l’eivissencieltarragoní
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(Bonet&Lloret1988;Prieto2001).Peròésimportantremarcarqueenmallorquí,
adiferènciad’altresvarietats,ambdóstipusd’interrogatives(l’absolutai laparcial)
tenenelmateixaccentmelòdicdescendenti,amés,adiferènciad’altresdialectesdel
català,lesduespartículesqueiquèespronuncienamblavocalneutra[].Aixídoncs,
podríemdirqueelparelld’enunciatsqueesmostraalafigura6representaunparell
mínim,jaquesónhomòfonesanivellsegmentalidifereixennomésenl’alturatonal
delapretònicaienlespropietatsaccentualsdelapartículaque.Ésperaixòqueel
mallorquíproporcionauncasinteressantperacomprovarsil’alturatonalpottenir
unpaperdecisiual’horadediferenciardostipusdiferentsd’interrogatives(enaquest
cas,lesinterrogativesabsolutesdelesparcials)inoestànecessàriamentrelacionadaa
lavariacióparalingüística.

5.MÈTODESPERESTABLIRCATEGORIESENENTONACIÓ

S’hanempratdiferentsestratègiesexperimentalsperaestudiarlacontrastivitat
lingüísticaenentonació ideterminarfinsaquinpuntuncanvi tonalésuncanvi
gradualouncanvidetipusdiscretocategòric(Gussenhoven2004:61iss).

Und’aquestsmètodes, la tascad’identificació,esvaaplicarper investigarun
contrastd’alineacióentreL*+HiH*+Lenanglèsamericà(Pierrehumbert&Steele
1989).Elssubjecteshaviendereproduirelsestímulsd’uncontinuques’haviacreat
canviantsistemàticamentl’alineaciódelpic.Elsresultatsdemostrarenqueelssubjectes
erenincapaçosdereproduirtotelcontinu;enllocd’això,agruparentoteslesseves
produccionsenunaoaltradelesduescategoriesentonativesesmentadesabans.El
contrastfou,pertant,discret.

Un altre mètode és la tasca de camp tonal. Aquesta tasca fou utilitzada per
GussenhoveniRietveld(2000)perestudiarladiferènciaentreH*H-H%(unainflexió
ascendentdesd’untomig)iL*H-H%(unainflexiótambéascendent,peròdesd’un
tobaix)enholandès.Enaquestestudielsoientshaviendeclassificarestímulsque
teniendiferentalturatonaldinsunaescalasemànticaelsignificatdelaqualanava
variantdepenentdelcamptonal.ElsresultatsdemostrarenqueH*H-H%iL*H-H%
sóncontornscategòricamentdiferentsenholandès.

Elsegüentsmètodes,latascasemànticailadepercepciócategorial,estanmolt
relacionats.SegonsPost(2000),hihauriatresmaneresmitjançantlesqualsunsubjecte
potinterpretarundeterminatcontornentonatiu:espotclassificarmitjançantuna



52

PILARPRIETOIMARIADELMARVANRELL

53

Sobrealgunscontrastosfonològicsenl’entonaciódelcatalà

escalasemàntica(Uldall1964),espotbasarenunadecisiódesí/nosobrel’adequació
d’undeterminatsignificat (Bartels&Kingston1994)ohopot fermitjançantun
judicid’acceptabilitatenuncontextconcret(Caspers1998).

Enelmètodedelapercepciócategorial(tambéanomenatparadigmadelapercepció
categorial)elsubjecteinterpretaundeterminatcontornentonatiuapartirdedues
tasques:latascad’identificacióilatascadediscriminació.Enlatascad’identificacióels
participantsescoltenunasèried’estímulspresentatsaleatòriamenticreatsformant
uncontinu,ihanderelacionarcadaestímulambunadelesduescategories.Enla
tascadediscriminació,elsparticipantstornenaescoltarelsmateixosestímuls,però
agrupats,aquestavegada,perparells.Elssubjecteshandedecidirsielsdosestímuls
quesentensóniguals,osi,percontra,sónestímulsdiferents.Elsresultatsesperats
en la tascad’identificacióes representenmitjançantuna funcióen formad’S (vg.
figura7).Aixòés:elsprimerestímulss’identificarienclaramentcomarepresentants
delacategoriaAielsúltimsestímuls,comarepresentantsdelacategoriaB;però,
encanvi,elsestímulsqueestanentreunaialtracategorias’identificarienambmés
dificultatcomacategoriaAperunsparticipantsicomacategoriaBperunsaltres.Si
elcontrastéscategorial,elsresultatshandemostrar,pertant,uncanviperceptiuclar
entreunaialtracategoriainounatransiciógraduald’unacategoriaal’altra.Pelque
faaladiscriminació,lapercepcióseràcategòricasiladiscriminacióésmésfàcilen
laregiódecanvientrelesduescategoriesquequanambdósestímuls,queformenel
parell,sóndelamateixacategoria.Enlafunciódediscriminaciótindríem,pertant,
unpicdediscriminació(unaltpercentatgedelssubjectespercebenqueaquellparell
d’estímulsésdiferent)queescorrespondriaamblaregiódecanviperceptiudelatasca
d’identificació(vg.figura7).

Figura7.Funcionsidealsd’identificació(líniacontínua)idediscriminació(líniadiscontínua).
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Kohler(1997)aplicàelparadigmadelapercepciócategorialadiferènciesen
l’alineaciódelpicenalemanyivaconclourequeelfenomendelapercepciócategorial
tambéespodiaaplicaralcampdel’entonació.LaddiMorton(1997)utilitzarenaquest
mètodeaplicatauncontrastentredosaccentstonalsenanglès:l’accentaltnormal
il’accentaltemfàtic.Trobarenuncanviperceptiuentreaquestesduescategoriesen
latascad’identificació,però,encanvi,notrobarencappicdediscriminacióquees
poguésrelacionarambaquestcanviperceptiu.Peraixòvarenconclourequeelcontrast
noespercebiademaneracategòrica.

6.APLICACIÓDELPARADIGMADELAPERCEPCIÓCATEGORIALAUN
CONTRASTD’ALTURATONALENMALLORQUÍ

Jahemvistqueelmodelautosegmentalassumeixquelavariacióenelcamp
tonalésparalingüística,ésadir,quenomésexpressauncanvidenivellenelsignificat
corresponentgeneralmentadiferènciesd’èmfasiodeprominència.Noobstantaixò,
algunsestudishandemostratquepetitesdiferènciesd’alturatonalpodenarribara
manifestardiferènciescategòriques(Ladd&Morton1997;Chen2003;Prieto2003;
Calhoun2004;Face2005).

Elparadigmadelapercepciócategorials’haaplicatenentonacióadiferències
en alineació del pic (Kohler 1997; D’Imperio & House 1997; Chen 2003) i a
diferènciesenalturatonal:entonsdefrontera(Remijsen&vanHeuven1999;Post
2000;Schneider&Linftert2003;Cumminsetalii2006;Falé&Faria2006)ien
accentstonals(Ladd&Morton1997;Chen2003).Vanrell(2006a)vaexaminarfent
serviraquestparadigmasielsoientsmallorquinsfanunúslingüístic,categorial,deles
diferènciesdefreqüènciafonamentalassociadesalapretònicaal’horadedistingirles
interrogativesparcialsdelesabsolutes.Acontinuaciófemunresumdelsexperiments
idelsprincipalsresultatsd’aquestsexperiments.

6.1MÈTODE

Peresbrinarsielsoientsmallorquinserencapaçosdedistingirlainterpretació
absolutadelaparcialnomésvariantl’alturatonaldeltoHassociatalapretònica,esva
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aplicarelparadigmadelapercepciócategorial(vg.secció5).Peraixò,esvarenenregistrar
unamostradepreguntaabsoluta,¿Quel’hiduries?,iunadepreguntaparcial,¿Quèli
duries?,totesduespronunciadesperunaparlantdemallorquí.Lesduesseqüèncieseren
homòfonesanivellsegmental.Enlainterrogativaabsolutalapretònicaestavaals263
Hzmentrequeenlainterrogativaparcialestavaa203Hz(vg.figura8).Esvadura
termeunaestilitzaciólinealdelmovimentdepujadaidebaixadaenambdóscontorns,
fentservirelprogramaPraat(Boersma&Weenink2005;Wood2005),demanera
quequedessinnoméstrespuntsinterpolats:unpuntalcomençamentdelmoviment
depujada,L1,unpuntalpic,H,iunpuntalfinaldelmovimentdebaixada,L2.L1
estavaalineatenambdóscontornsalcomençamentdelasíl·labadu-(deduries),laH
estavaalineadaalfinaldelasíl·labadu-(deduries)iL2alfinaldelavocaldelasíl·laba
-ri-(deduries).Apartird’aquestsdoscontorns,iseguintelparadigmadelapercepció
categorial, es va crear un continu de cinc estímuls per a cada un dels dos tipus
d’interrogatives. Es varen crear cinc estímuls (l’estímul original, resintetitzat, més
quatreestímulsméscreatsabaixantelpicenquatrepassesde15Hzcadauna)apartir
delainterrogativaabsoluta(figura8,gràficesquerre)icincestímuls(l’estímuloriginal,
resintetitzat,mésquatreestímulsméscreatsapujantelpicenquatrepassesde15Hz
cadauna)apartirdelainterrogativaparcial(figura8,gràficdret).

Figura8.Esquemadelacreaciódelscontinusapartirdelapreguntaabsoluta(gràficesquerre)ia
partirdelapreguntaparcial(gràficdret).
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En la tasca d’identificació, aquests deu estímuls (cinc creats a partir de la
interrogativa absoluta i cinc, a partir de la interrogativa parcial) es varen repetir
quatre vegades i es varen presentar als subjectes en blocs de deu aleatòriament.
Alfinal,teníem,doncs,untotaldequarantaestímuls.Lasessióesvaduratermeamb
unordinadorportableielsestímulssesentienmitjançantunsauricularsconnectats
a l’ordinador.Elsparticipantshaviendecontestarimaginantcomellsrespondrien
lespreguntesenuncontextreal.Perexemple,quansentienlainterrogativa¿Quel’hi
duries?,haviendeprémerlateclaSper–Sí;encanvi,quansentien¿Quèliduries?,
haviendeprémerlateclaAper–Això.

Elsmaterialsdelatascadediscriminacióconsistienenparellsd’estímulsdels
continusque s’havien creatper a la tascad’identificació.Així, es varen crear vuit
parellsd’estímuls enordreAB: aixòvoldirque l’estímulB és sempremés alt en
freqüènciaquel’estímulA(quatreapartirdelcontinucreatdesdelainterrogativa
absolutaiquatreapartirdelcontinucreatdesdelainterrogativaparcial):parell203-
218Hz,parell218-233Hz,parell233-248Hziparell248-263Hz.Vuitparellsmés
esvarencrearenordreBA,aquíl’estímulAeramésbaixenfreqüènciaquel’estímul
B(quatreapartirdelcontinucreatdesdelainterrogativaabsolutaiquatreapartir
delcontinucreatdesdelainterrogativaparcial):218-203Hz,233-218Hz,248-233
Hzi263-248Hz.Finalment,esvarencreardeuparellsAA,formatsperestímulsque
erenidèntics(cincapartirdelcontinucreatdesdelainterrogativaabsolutaicinca
partirdelcontinucreatdesdelainterrogativaparcial):203-203Hz,218-218Hz,
233-233Hz,248-248Hzi263-263Hz.Elsparticipantssentiren,pertant,untotal
de cinquanta-dos parells d’estímuls presentats en blocs de tretze. Els participants
haviendedirsielsdosestímulsquesentieneren«iguals»(iprémerlatecla«I»del
teclat)o«diferents»(iprémerlatecla«D»).Aquestexperimentdepercepcióesvadur
atermemitjançantelprogramaPerceval(Ghio,André,Teston&Cave2003)idurà
aproximadamenttrentaminuts.

Enaquestexperimenthivarenparticiparquaranta-dosparlantsdemallorquí
(vint-i-cincdonesidissethomes),quetenienentresetzeiquaranta-unanys.Perquè
lesdadesdelafasedeprovadelsparticipantsespoguessintenirencompte,aquests
haviendepassarunamenadeprovaenquèalmenysel80%delsestímulsoriginalsque
sentienhaviendesercorrectamentidentificats.Peraixò,lesdadesdedeuparticipants
varen ser eliminades.Finalment,només es varen analitzar lesdadesde trenta-dos
subjectes.
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6.2RESULTATS

6.2.1Tascad’identificació

Lafigura9mostraelpercentatged’identificacióperalsdoscontinuscreatsa
partirdel’estímulbasedelainterrogativaabsoluta(ennegre)idelaparcial(engris).
Elpercentatged’identificacióesdefineixcomelpercentatgederespostes«absoluta»
enelcontinucreatapartirdelainterrogativaabsolutaielderespostes«parcial»enel
continucreatapartirdelainterrogativaparcial.Elvalorenhertzsqueapareixsotael
númerodel’estímulal’eixd’abscissesfareferènciaalvalordefreqüènciafonamental
delpicabansdelabaixadafinal.Observeuqueeltipusdetascaprovocarespostes
obligatòries(forcedchoicetask),ésadir,elssubjectesnopodencontestarcapaltracosa
queparcialoabsoluta,demaneraquequandiemquel’estímul1delcontinucreata
partirdelainterrogativaparcial,perexemple,harebutun97%derespostes«pregunta
parcial»,afirmemalhoraquetambéharebutun3%derespostes«preguntaabsoluta».
Podemveurequelafigurapresentalaformasigmoide(formad’S)queesperaríem.
Lesfreqüènciesquevandesdels203Hzfinsals218Hz(estímuls1-2)representenla
categoria«preguntaparcial»,atèsqueunpercentatgealtdelsparticipantshanidentificat
aquestsestímuls,d’unialtrecontinu,comainterrogativaparcial.Així,pelquefaal
continucreatapartirdelainterrogativaparcial,elpercentatged’identificaciócom
aparcialhaestatd’un97%peral’estímul1,l’estímuloriginal,id’un85%pera
l’estímul2.Pelquefaalcontinucreatapartirdelainterrogativaabsoluta,elpercentatge
d’identificaciócomaparcialhaestatd’un93%peral’estímul1id’un73%pera
l’estímul2.Lesfreqüènciesquevandesdels248Hzfinsals263Hz(estímuls4-5)
representenlacategoria«preguntaabsoluta»,jaqueunpercentatgealtdelsparticipants
hanidentificataquestsestímuls,d’unialtrecontinu,comainterrogativaabsoluta.
Ésadir,pelquefaalcontinucreatapartirdelainterrogativaparcial,elpercentatge
d’identificaciócomaabsolutahaestatd’un80%peral’estímul4id’un84%pera
l’estímul5.Enrelacióalcontinucreatapartirdelainterrogativaabsoluta,elpercentatge
d’identificaciócomaabsolutahaestatd’un87%peral’estímul4id’un94%pera
l’estímul5,l’estímuloriginal.Així,escomprovaqueunpetitcanvienl’alturatonal
delapretònicaprovocacanvissubstancialsenlainterpretaciódel’enunciat.



58

PILARPRIETOIMARIADELMARVANRELL

59

Sobrealgunscontrastosfonològicsenl’entonaciódelcatalà

Figura9.Funcionsd’identificaciódelscontinuscreatsapartirdelapreguntaabsoluta(ennegre)ia
partirdelapreguntaparcial(engris).Lesbarresd’errorrepresentenl’errorestàndarddelamitjana.

Latransicióentrelesduescategoriescorresponalafranjade218-248Hzperquè
ésaquíonelpercentatged’identificacióésmésproperal50%.Noobstantaixò,si
observemacuradamentelsgràfics,veiemqueellímitexacteentrelesduescategories
estariaubicatentreels218Hz(estímul2)iels233Hz(estímul3),perquèésentre
aquestsdosestímulsonladiferènciaenelpercentatged’identificacióésmésgran.
Observeutambéquelesrespostesalsdoscontinusescomportendemaneradiferent.3
Aixòhonotemendosaspectes.Primer,enelcontinucreatapartirdelapregunta
absoluta,eltercerestímultéunaltpercentatgederespostes«preguntaabsoluta»,mentre
queenl’altrecontinu,elpercentatged’identificacióeltrobemal50%peraaquest
estímul.Segon,observemtambéquel’estímul5creatapartirdelapreguntaparcial
téunpercentatgemésaltderespostes«preguntaparcial»queelques’esperaria.Hem
derecordarqueellímitrealentrelescategories,comhemditabans,estarialocalitzat

218 Hz     233 Hz     248 Hz     263 Hz     203 Hz
            Número d’estímul

3.Aixòhoafirmemtenintencomptequeeltipusderespostesques’obtenenmitjançantaquestatasca
(respostesbinàries)hauriadedonarresultatssimètrics,ésadir,l’esperableseriaquesiperexemplel’estímul1
delcontinucreatapartirdelainterrogativaparcialharebutun97%derespostes«preguntaparcial»,l’estímul
1delcontinucreatapartirdelainterrogativaabsolutarebiun3%derespostes«preguntaabsoluta».
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entreels218iels233Hz.Així,l’estímul1il’estímul2formarienpartdelacategoria
«parcial»il’estímul3,4i5delacategoria«absoluta».Iaixòsemblaqueéselque
passa,almenysenelcontinucreatapartirdelainterrogativaabsoluta.Noobstant
això,fixem-nosqueenelcontinucreatapartirdelainterrogativaparcial,noéstan
clarquel’estímul3pertanyialacategoria«absoluta»,jaquetéunaltpercentatge
derespostes«parcial»sielcomparem,perexemple,ambelsestímuls4i5d’aquest
mateixcontinu.Consegüentment,l’estímul3repunpercentatged’identificacióque
nol’ubicanienunacategorianienl’altra,sinóenmigdetotesdues.Especulemque
aquestadiferènciaenlaubicacióestrictadellímitentrelesduescategoriespodriaser
causadaperlapresènciadel’accentenlapartículainterrogativadelcontinucreata
partirdelainterrogativaparcial.Recasens(1991:105)javaapuntarquelavocalneutra
baleartéunadispersióacústicamésreduïdaenposiciótònicaqueenposicióàtona.
Elsresultatsd’unexperimentdeproducció(Vanrell2006a)enquès’extraguerenles
mitjanesdelsvalorsd’F1iF2,F0iduradadelespartículesinterrogativesque/quède
quatre-centescinquantainterrogatives(dues-centesvint-i-cincinterrogativesparcialsi
dues-centesvint-i-cincinterrogativesabsolutes)produïdespercincparlantsdemallorquí,
demostrarenqueentrelespartículesque/quèhihaviadiferènciesrelativamentpetites
dequalitatvocàlica(F1),defreqüènciafonamentalidiferènciesopcionalsdedurada.4
L’accentdelapartículainterrogativaquè,pertant,debilitarial’efectedel’alturatonal
ifariaqueelsoientsidentifiquessinl’estímul3d’aquestcontinuméscoma«parcial»
queelques’esperariaenrelacióal’altrecontinu.

Aixímateix,l’altpercentatged’identificaciócoma«parcial»peral’estímul5
creatapartirdel’estímulbaseparcialespodriaexplicarapartird’unefectesimilar
queexercirialapartículainterrogativaaccentuada.

Totiquehihadiferènciesclaresentrelesrespostesalsdoscontinus,ésimportant
emfasitzarquel’efectedecanvientrelescategoriesésforçaimportant,atèsqueles
corbestenenlaformasigmoidetotil’efectedelapartículainterrogativaaccentuada

4.Així,esvatrobar:1)quelapartículainterrogativaaccentuada,què,tenialamitjanadefreqüència
fonamentalmésaltaquelapartículainaccentuada;2)unincrementenlamitjanadelvalord’F1,perònoenF2,
enlavocaldelapartículainterrogativaaccentuada;3)diferènciesopcionalsdeduradaentrelesvocalsdelesdues
partícules(accentuadaiinaccentuada),opcionalsenelsentitqueaquestefecteeraestadísticamentsignificatiu
ennoméstresdelscincparlantsqueparticiparenal’estudi;elsresultatsdemostrarenquelavocaleramésllarga
quanlapartículainterrogativaeraaccentuadaiméscurtaquanerainaccentuada.
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enlapercepciódelsoients.Elresultatsdelesprovesestadístiquesdemostrarenquehi
hadiferènciessignificativesentrelesrespostesdel’estímul2il’estímul3delcontinu
creatapartirdelapreguntaabsoluta,jaquepertanyenacategoriesdiferents.Ique,
encanvi,pelquefaalcontinucreatapartirdelapreguntaparcial,lesrespostesa
l’estímul3sónsignificativamentdiferentsdelesdel’estímul2,peròtambédelesde
l’estímul4.Aixòhojustifiquempelfetqueaquestestímulnopertanyeriaacapdeles
duescategories,sinóqueestariaenmigd’unaialtra,enlaregiódecanviperceptiu.

6.2.2Tempsdereacció

Al’horad’afirmarqueundeterminatcontrastéscategorial,non’hihaprouque
elsresultatsdelatascad’identificaciótinguinunefecteclardecanvidecategoria,ja
queaquestefectepodriaserinduïtpeltipusdetasca.Peraixò,algunsinvestigadors
proposeneltempsdereacció(otempsquetrigal’oientaprémerelbotódesprésde
sentirl’estímul)perverificarqueundeterminatcontrastésdiscret(Chen2003;Falé&
Faria2006,enentonació).SegonsChen(2003),silescategoriesqueesderivendels
resultatsde la tascad’identificacióno són induïdespel tipusde tasca, esperaríem
que els subjectes necessitessin aproximadament el mateix temps per identificar
estímulsquepertanyenalamateixacategoria,mentrequenecessitarienméstemps
peridentificarestímulsqueestanenlaregiódecanvientrelescategories.Espodria
dirqueelsestímulsquepertanyenalamateixacategoriaserienmenysexigentsque
elsqueestanenmigd’ambduescategories,entermesdecàrregacognitiva.Lafigura
10mostralamitjanadeltempsdereaccióquetinguerenaquestsparticipantspera
ambdóscontinus:elcontinucreatapartirdelainterrogativaabsoluta(barresnegres)
iapartirdelainterrogativaparcial(barresgrises).
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Figura10.Mitjanesdeltempsdereacciódelcontinucreatapartirdelainterrogativaabsoluta(barres
negres)iapartirdelainterrogativaparcial(barresgrises).

Elsresultatsdemostrenqueelsoientssónmésràpidsal’horad’identificarels
estímulsquepertanyenalamateixacategoriaiméslentsaidentificarelsestímuls
propersalaregiódecanviperceptiu.Observeuquetrobemunclarpicenlamitjana
delstempsdereacciócorresponentsalcontinucreatapartirdelapreguntaparcial,
mentrequeenelcontinucreatapartirdelainterrogativaabsoluta,lesmitjanesde
tempsdereacciódelsestímuls2i3estanequilibrades,trobemaixíunamenadereplà
entrelesduesmitjanesencomptesd’unpic.Aixòconcordaambelsresultatsdela
tascad’identificacióenquèvamtrobarqueellímitentrelescategoriesestariasituat
entreelsestímuls2i3enelsestímulscreatsapartirdelainterrogativaabsoluta,però
específicamental’estímul3enelcontinucreatapartirdelainterrogativaparcial.
Consegüentment, els estímuls 2 i 3 (creats a partir de la interrogativa absoluta)
requereixenelmateixtempsaseridentificatsperquèambdósflanquegenlaregióde
fronteraentrelesduescategories,mentrequel’estímul3(delcontinucreatapartirde
lainterrogativaparcial)éselquerequereixméstempsaseridentificatperquèroman
benenelcentredelaregiódefronteraentrelesduescategories.Elsresultatsdeles
provesestadístiquesdemostrarenquenohihaviadiferènciessignificativesentreeltemps
dereacciódelsestímuls2i3creatsapartirdel’estímulbasedelapreguntaabsoluta,

218 Hz    233 Hz    248 Hz     263 Hz    203 Hz
           Número d’estímul
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peròsíquen’hihaviaentreeltempsdereacciódel’estímul3i larestad’estímuls
delcontinucreatapartirdelainterrogativaparcial,atèsqueestàenlazonadecanvi
perceptiuentrelesduescategories.

6.2.3Tascadediscriminació

Recordemqueelsmaterialsdelatascadediscriminacióestavenformatsper
parellsd’estímulsenordreAB(greu-agut),parellsd’estímulsenordreBA(agut-greu)
iparellsd’estímulsiguals,iqueelsoientshaviendedirsielsestímulsquesentieneren
«iguals»o«diferents».

Lafigura11mostraelpercentatgederespostes«diferents»alsdiferentsparells
d’estímulscorresponentsalcontinucreatapartirdel’estímulbase«preguntaabsoluta».
LesrespostesalsparellsABestanengrispàl·lid(respostes«diferents»aparellsd’estímuls
queerendiferentsienquèelsegonestímul,l’estímulB,teniaelvalortonaldelpic
15Hzmésaltqueelprimerestímul,l’estímulA);lesrespostesalsparellsBAestanen
grisfosc(respostes«diferents»aparellsd’estímulsqueerendiferentsienquèelsegon
estímul,l’estímulA,teniaelvalortonaldelpic15Hzmésbaixqueelprimerestímul,
l’estímulB);ilesrespostesalsparellsAAestanennegre(respostes«diferents»aparells
formatsperestímulsidèntics).Elpercentatgederespostes«diferents»alsparellsque
defeterendiferents(ABiBA)s’indiquenmitjançantelspuntsquehihaentremig
delsestímulsadjacents.Encanvi,elpercentatgederespostes«diferents»alsparells
queereniguals(AA)estanrepresentatssobreelnúmerod’estímulconcret.Observeu
queelvalorenhertzsqueapareixsotaelnúmerodel’estímulal’eixd’abscissesfa
referènciaalvalordefreqüènciafonamentaldelpicabansdelabaixadafinal.Així,
perexemple,elpuntmitjàentrel’estímul1il’estímul2representaelpercentatgede
respostes«diferents»alparellformatpelsestímuls1(elpicdelqualtéelvalorde203
Hz)i2(ambelpica218Hz).SielpuntformapartdelacorbaAB,aixòvoldràdir
queelsparticipantsprimersentirenl’estímulqueteniaelvalordelpicmésgreui,a
continuació,l’estímulqueteniaelvalordelpic15Hzmésagut.Encanvi,sielpunt
formapartdelacorbaBA,elprimerestímuléselquetéelvalordelpicmésaguti,
encanvi,elsegontéelpic15Hzmésgreu.
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Figura11.Percentatgederespostes«diferents»peralsparellsqueerendiferents(enordreABiBA)i
peralsparellsqueereniguals(AA)delcontinucreatapartirdelainterrogativaabsoluta.Lesbarres
d’errorrepresentenl’errorestàndarddelamitjana.

Veiem dos pics de discriminació als parells que es corresponen amb els
estímuls2-3,218vs.233Hz(parellAB)i233vs.218Hz(parellBA).Elsresultats
d’identificacióhaviensuggeritqueaquestafranjarepresentava,precisament,lafrontera
entrelesduescategories.Elsresultatsdelesprovesestadístiquesconfirmarenqueel
picmésimportantdediscriminacióestàenlacorbaAB(ordregreu-agut),perquèhi
hadiferènciessignificativesentreelparellquerepresentaelpic,elparellformatpels
estímuls2i3,ilarestadeparellsd’aquestamateixacorba.

L’aspectemésinteressanttéaveureambelsparellsAB.Observeuqueelpic
dediscriminacióenelsparellsAB,enquèelsegonestímultéelpicmésaltqueel
primer,tenenunpercentatgemésaltdediscriminació.Aquestsresultatssuggereixen
quealsoientselscostamésdiscriminarunparelld’estímulsquanelsegonésmés
baixenalturatonalqueelprimer.Efectivamentaltresestudishanposataldescobert
lapresènciad’asimetriesrelacionadesambelsresultatsdelatascadediscriminació.
Aquestesasimetriesenpercepciótonalesdonenquanladiscriminaciód’uncanvi
tonalpresentatenunadireccióésmésfàcilqueladiscriminaciódelmateixcanvi,però
presentatenl’altradirecció.Elsestudisquedemostrenlapresènciad’asimetriesen

218 Hz       233 Hz       248 Hz       263 Hz       203 Hz
               Número d’estímul
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l’aplicaciódelparadigmadepercepciócategorialacontrastosd’alturatonalafirmen
quedoscontornssónmésdiscriminablesquan,comparantdospuntsquepertanyen
cadaunaund’aquestscontorns,elsegonpuntcomparatésmésaltenfreqüència
fonamentalqueelprimer.

Lafigura12mostraelpercentatgederespostes«diferents»alsparellsd’estímuls
corresponentsalcontinucreatapartirdel’estímulbase«preguntaparcial».Lesrespostes
alsparellsABestanengrispàl·lid(respostes«diferents»aparellsd’estímulsqueeren
diferentsienquèelsegonestímulteniaelvalortonaldelpicmésagutqueelprimer
estímul);lesrespostesalsparellsBAestanengrisfosc(respostes«diferents»aparells
d’estímulsqueerendiferentsienquèelsegonestímulteniaelvalortonaldelpicmés
greuqueelprimerestímul);ilesrespostesalsparellsAAestanennegre(respostes
«diferents»aparellsformatsperestímulsidèntics).Elspuntsqueestanalmigdels
estímulsadjacentsrepresentenelpercentatgederespostes«diferents»aestímulsque
erendefetdiferentsielspuntsqueestansobreelnúmerodel’estímulenqüestió
representaelpercentatgederespostes«diferents»aestímulsqueereniguals.Trobem
novamental’eixd’abscisseselvalorenhertzsdelpic,ésadir,elvalormésaltdelto
H,decadaestímul.

Figura12.Percentatgederespostes«diferents»peralsparellsqueerendiferents(enordreABiBA)
iperalsparellsqueereniguals(AA)delcontinucreatapartirdelainterrogativaparcial.Lesbarres
d’errorrepresentenl’errorestàndarddelamitjana.

218 Hz       233 Hz       248 Hz       263 Hz       203 Hz
               Número d’estímul
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AlparellABqueescorresponambelparelld’estímuls2i3(218vs.233Hz),
podem observar un important pic de discriminació (el percentatge de respostes
«diferents» arriba quasi ben bé al 70%). Els resultats de les proves estadístiques
demostrarenquehihadiferènciessignificativesentrelesrespostesaaquestparelli
lesrespostesalarestadeparellsd’ordreAB.Peraixòpodemconclourequetotique
enlafigura12veiemdospicsdediscriminació,elpicmésimportantéselqueestà
formatpelparelld’estímuls2-3enordreAB(greu-agut).

Esconfirmatambéelquejahaviasuggeritlafigura11:semblaqueelssubjectes
tenenmésfacilitatperdiscriminarcanvisenlafreqüènciafonamentalquanladirecció
decanviésd’untogreuauntomésagutqueal’inrevés.

Els resultats dels experiments d’identificació i discriminació de Vanrell
(2006a)evidencienqueelsoientsmallorquinsfanunúslingüísticcategorialdeles
diferènciesdefreqüènciafonamentalal’horadepercebrelesinterrogativesabsolutes
comaoposadesalesinterrogativesparcials.Perunabanda,elsresultatsdelatasca
d’identificaciódemostrenqueéspossiblecanviareltipusd’interrogativaqueperceben
nomésmanipulantl’alturatonaldelasíl·labapretònicadesd’untoaltauntoextraalt
iviceversa.Hemvistquelapresènciaoabsènciadelapartículainterrogativaaccentuada
enelsdoscontinusnointerfereixenlapercepciócategoriald’aquestcontrast,atès
quelescorbesd’identificaciócontinuentenintformasigmoide.Peraltrabanda,els
resultatsdel’aplicaciódeltempsdereaccióalatascad’identificacióhandemostratque
estemdavantduescategorieslingüístiquesrealsinoinduïdespeltipusdetasca,jaque,
coms’esperava,elstempsdereaccióvarensermésbreusenestímulsquepertanyien
alamateixacategoriaimésllargsenestímulsqueestavenentrelesduescategories.
Apartird’aquestaevidènciaespotafirmarqueladiferènciaenalturatonaldelasíl·laba
prenuclearésunindicimoltimportantqueelsoientsmallorquinsusenal’horade
distingirlesinterrogativesabsolutesdelesparcials.

7.CONCLUSIÓ

Undelspilarsimportantsdelmodelmètriciautosegmental,latipologiad’accents
tonals, prediu que l’alineació relativa dels moviments melòdics amb les síl·labes
accentuadespotcrearcontrastosfonològicsenl’entonaciódediferentsllengües.En
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aquestarticlehemanalitzatalgunsdelscontrastosfonològicsquetrobemenl’entonació
delcatalà.Perunabanda,hemexemplificatelpaperdistintiuquetél’alineaciódels
tonsrespectedel’estructuramètricaenl’entonaciódelcatalàcentral.Hemvistcom
la diferència bàsica entre l’entonació de les oracions interrogatives absolutes i les
parcials,aixícomentrelesoracionsimperativesilesexhortatives,rauenl’alineació
delstons.

Peraltrabanda,tambéhemcomentatundelsaspectesméscontrovertitsdel
model,queésl’estatusdelcamptonal.Encaraquelahipòtesiautosegmentalconsideri
quelesvariacionsdecamptonalnotenenrellevànciafonològica,exemplesdediverses
llengües,entreelleselcatalà,demostrencomalgunesdistincionsd’alturatonalqueno
sónestrictamentLiHpodentenirunpaperfonològicclar.L’estudideVanrell(2006a)
hademostrat,mitjançantl’aplicaciódelparadigmadelapercepciócategorial,quela
identificaciód’unenunciatcomaoracióinterrogativaabsoluta(¿Quel’hiduries?)o
parcial(¿Quèliduries?)depèndepetitesdiferènciesd’alturatonaldeltoHassociatala
síl·labapretònica.Aixídoncs,malgratelsavantatgesdel’anàlisimètricaiautosegmental
peracopsarelscontrastosfonològicsdel’entonacióendiferentsllengües,elmodelestà
encontínuafasederevisióinecessitemméstreballsdetipologiesdellengüesdiferents
peranarconfigurantunmodelquepuguiseradequatperaunacaracteritzaciógeneral
delafonologiaentonativa.

Enresum,sireprenemlaqüestióamblaqualiniciàveml’article,sobresil’estudi
de l’entonaciópot fer servirelsmateixoscriterisd’anàlisiqueutilitza la fonologia
segmental,larespostaésqueunabonapartdelsistemaentonatiud’unallenguaes
regeixpelmateixtipusdecomportamentqueelscontrastossegmentals.L’aplicació
delparadigmadelapercepciócategorialalcontrastexemplificatpelmallorquíens
demostraqueunpetitcanvienl’alturadeltoéscapaçdegeneraroposicionsdistintives
odeproduirdiferènciesdesignificat.
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