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RESUM 
 
El propòsit d’aquesta tesi doctoral és aprofundir en l’estudi de la 
fonologia entonativa dialectal del català a partir de l’anàlisi 
experimental de diferents tipus de modalitats oracionals. Així doncs, 
d’una banda, pretén descriure la fonologia entonativa del valencià a 
través de l'anàlisi d'una enquesta de situacions completa que cobreix 
tota l'àrea dialectal. D’altra banda, la tesi pretén contribuir al 
coneixement de la realització prosòdica i gestual de dos tipus de 
preguntes absolutes amb diferent significat pragmàtic, les informatives 
i les que denoten incredulitat. Amb aquest objectiu, pretenem 
determinar, mitjançant experiments de producció i de percepció, quins són 
els trets prosòdics que actuen com a indicis acústics i visuals responsables 
de diferenciar una interrogativa absoluta informativa d’una interrogativa 
absoluta d’incredulitat. 
 

 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this dissertation is to investigate the intonation 
phonology of Valencian Catalan through the experimental analysis of a 
variety of sentence-types. The first goal of the dissertation is to 
describe the intonational phonology of Valencian Catalan through the 
analysis of a questionaire which was administered throughout the 
dialect area. An additional goal of the dissertation is to contribute to 
the knowledge of the prosodic and gestural performance of two 
different types of yes/no questions with different pragmatic meanings, 
namely information-seeking questions and incredulity questions. 
Through production and perception experiments, the prosodic features 
that act as visual and acoustic cues to identify an information-seeking 
question and an incredulity yes/ no question were investigated and are 
reported on here. 
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CAPÍTOL 1 
 
Introducció 
 
La present tesi doctoral naix amb el propòsit d’aprofundir en l’estudi de 
l’entonació dialectal del català. La necessitat i novetat del tema tractat rau 
en el fet que el dialecte que centra l’atenció prioritària, el valencià, és un 
dels menys explorats en la recerca de la fonologia entonativa catalana. 
Hem de remarcar el fet que el treball tinga en compte no només les corbes 
entonatives de manera aïllada, sinó altres aspectes de relleu lingüístic que 
actuen en els actes de parla i que guarden una relació estreta amb 
l’entonació: la pragmàtica i els gestos. 
 
Aquesta tesi té com a antecedent immediat el nostre treball de recerca, 
defensat l’any 2008 i titulat L’entonació de les oracions interrogatives 
absolutes en valencià. A partir d’aquest, sorgeix la necessitat d’aprofundir 
en l’estudi de l’entonació del valencià i altres aspectes gestuals i 
pragmàtics que exigeixen ser estudiats per entendre l’estudi de la prosòdia 
d’una llengua. La tesi s’emmarca dins la línia de recerca del Grup 
d’Estudis de Prosòdia del Departament de Traducció i Ciències del 
Llenguatge, de la Universitat Pompeu Fabra.  
 
D’acord amb el que hem apuntat, el primer objecte d’estudi és descriure 
l’entonació del valencià a partir d’un ampli ventall de modalitats 
oracionals. I és que l’entonació dialectal del català, tot i que actualment 
compta amb una varietat àmplia d’investigacions, encara té limitacions 
importants respecte d’algunes àrees dialectals com la del valencià. Tal 
com mostra la bibliografia existent a hores d’ara, la major part de treballs 
descriptius se centren en el dialecte central (Bonet 1986, Prieto 1995, 
2002, 2004, Fernández Planas et al. 2004, Martínez Celdrán et al. 2005, 
Font 2007, entre d’altres), amb l’excepció d’alguns articles sobre el 
menorquí (Mascaró i Pons 1986, 1987, per exemple), el mallorquí 
(Vanrell 2003, 2006, 2007), el lleidatà (Fernández Planas et al. 2006, 
Querol 2004, entre d’altres) i el tortosí (Pradilla & Prieto 2004, Fernández 
Planas et al. 2006, Martínez Celdrán et al. 2007).  
 
Pel que fa al valencià tenim, d’una banda, Prieto (2001), que tracta les 
oracions interrogatives absolutes en tots els dialectes catalans; d’altra 
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banda, un estudi de Querol (2004), en el qual analitza l’entonació de les 
oracions declaratives del català occidental, i, finalment, el treball de 
Martorell et al. (2007), el qual descriu l’entonació de les declaratives i 
interrogatives absolutes del valencià. Tots aquests estudis es basen en 
tipus d’oracions molt concrets; per això, en primer lloc, ens proposem fer 
una descripció dels contorns entonatius que caracteritzen el valencià a 
partir de l’anàlisi de diferents modalitats oracionals: oracions declaratives, 
oracions interrogatives, oracions imperatives i vocatius. 
 
L’anàlisi entonativa que presentem es fa tenint en compte la diversitat 
pragmàtica de cada tipus d’oració ja que, de vegades, la modalitat 
oracional i el propòsit comunicatiu no tenen una correspondència única. 
Per exemple, en moltes ocasions, la funció pragmàtica d’una oració 
formalment declarativa no és exactament la d’informar amb imparcialitat 
un missatge (com correspon a les declaratives anomenades informatives), 
sinó que s’empra per comunicar obvietat, és a dir, la creença que allò que 
s’està dient és un fet evident que l’interlocutor hauria de conèixer (De 
Barcelona!, amb una interrogativa implícita com “No ho sabies?”), 
emfasitzar de forma contrastiva un element oracional (Vull TARONGES, i 
no peres), etc. En aquestes oracions hi domina l’expressió d’altres 
intencions del parlant.  
 
Per això, partint de la relació entre els enunciats i els contexts, ens 
proposem d’analitzar l’entonació de diferents tipus de modalitats 
oracionals i els significats pragmàtics que s’hi associen. Amb aquest 
objectiu, analitzarem les dades de dos corpus que ens permetran investigar 
un ventall ampli de modalitats oracionals amb diferents significats 
pragmàtics. Aquestes bases de dades de parla semiespontània són l’Atles 
interactiu de l’entonació del valencià (Prieto & Crespo-Sendra 2008-
2011) i l’Atles interactiu de l’entonació del català (Prieto & Cabré 2007-
2010). El primer atles és íntegrament sobre el valencià i compta amb 
dades de 29 poblacions valencianes. El darrer, es tracta d’una base de 
dades de tots els dialectes catalans i ens servirà per comparar el valencià 
amb la resta de dialectes que conformen la llengua catalana. 
 
Per fer l’anàlisi entonativa, partim del model mètric i autosegmental 
aplicat al català, el Cat_ToBI (vg. Prieto et al. 2009, Aguilar et al. 2009). 
Aquest model entén les corbes melòdiques com la unió de dos tipus 
d’elements fonològics alineats en llocs marcats de l’oració: d’una banda, 
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els accents tonals, associats a les síl·labes tòniques; de l’altra, els tons de 
frontera, vinculats als límits dels dominis prosòdics. Aquests dos elements 
fonològics que ens serveixen per determinar l’etiquetatge tonal de tot tipus 
de contorns, els podem representar amb tan sols tres nivells tonals: el 
nivell alt (high, H), el nivell mitjà (mid, !H) i el nivell baix (low, L). 
 
Segons aquest model, els accents tonals poden ser simples o complexos. 
Els simples consten d’un sol nivell, alt (H*) o baix (L*), depenent del 
moviment de la síl·laba tònica, que pot ser o bé ascendent o bé 
descendent. Els accents tonals complexos s’associen en un primer nivell 
(H* o L*) amb la síl·laba tònica, la qual anirà precedida o seguida d’un 
altre nivell (H o L) alineat amb la síl·laba pretònica o posttònica. Al seu 
torn, els tons de frontera són moviments alineats als límits de les unitats 
melòdiques. Aquests es corresponen amb els límits prosòdics d’aquests 
dos tipus d’unitats, la frase intermèdia i la frase entonativa. En català, els 
tons de frontera poden ser alts (H), mitjans (!H) o baixos (L) i s’associen 
amb les darreres síl·labes de l’enunciat. La frase entonativa pot tenir més 
d’un accent tonal; el darrer accent tonal és el que s’anomena 
tradicionalment accent nuclear; la resta d’accents tonals són els anomenats 
accents prenuclears (vg. l’Annex 1 on apareix la proposta Cat_ToBI dels 
accents tonals i tons de frontera del català).  
 
El segon objecte d’estudi de la tesi és aprofundir en l’estudi de les 
oracions interrogatives en relació a les intencions i la informació prèvia de 
què disposa el parlant a l’hora d’emetre-les. Com ja hem vist en altres 
exemples, la funció pragmàtica d’una oració formalment interrogativa no 
se circumscriu exclusivament a la demanda d’informació (com ara en les 
interrogatives anomenades informatives), sinó que es pot utilitzar per 
demanar la confirmació d’alguna cosa ja sospitada (Véns a dinar, no?, 
Tens fam?), fer un oferiment (Vols menjar alguna cosa?), per donar una 
ordre (Véns ja?), expressar sorpresa o incredulitat (No véns a la festa?, 
Te’n vas a viure a Mèxic?), etc. En aquestes oracions hi domina 
l’expressió de les intencions del parlant per sobre de l’objecte de la 
pregunta. 
 
Per tant, tenint en compte el fet que les oracions interrogatives no només 
s’empren per cercar informació en els actes de parla, el nostre objectiu és 
analitzar des d’un punt de vista entonatiu i pragmàtic dos tipus 
d’interrogatives absolutes. Les primeres són les interrogatives absolutes 
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informatives (anomenades també neutres), aquelles en què l’interlocutor 
desconeix la resposta i la demana sense tenir cap tipus de coneixement 
previ. Per exemple: algú entra a una botiga on no havia estat mai i demana 
si tenen mandarines (Tenen mandarines?). El segon tipus d’oració 
interrogativa que tractarem són les oracions interrogatives absolutes 
d’incredulitat (anomenades també interrogatives antiexpectatives). En 
aquest tipus d’oracions el parlant no cerca informació sinó que vol 
expressar descreença o incredulitat del que acaba d’escoltar. Per exemple: 
un amic teu et proposa anar a una pastisseria després de dinar i li demanes 
si encara té més fam (Però encara tens fam?).  
 
En català, com en altres llengües romàniques, les interrogatives absolutes 
informatives i les d’incredulitat presenten la mateixa estructura sintàctica. 
Per exemple, podem preguntar Tenen mandarines? quan no coneixem la 
resposta perquè no hem estat mai a un mercat o quan ens sorprèn que a un 
taller mecànic venguen mandarines. En canvi, en altres llengües, la 
incredulitat o informació no esperada per part del parlant, es pot expressar 
mitjançant la morfologia (Delancey 2001). És el cas del tibetà, en què una 
frase com nga-'i nang-la shmi yod (‘Hi ha un gat a ma casa’) vol dir que el 
gat és meu i que és a casa, mentre que una oració com isand nga-'i nang-
la shmi 'dug (‘Hi ha un gat a ma casa’) seria apropiat quan es parla d’un 
gat desconegut o inesperat. Delancey (2001) assenyala que les llengües 
que no marquen aquesta categoria en el sistema morfosintàctic la poden 
marcar per mitjà de l'entonació. Així, en un estudi sobre l’anglès, l’autor 
conclou que "la corba d'entonació d’incredulitat és una versió exagerada 
de l'entonació declarativa, amb l'augment considerable del camp tonal" 
(Delancey 2001: 377).  
 
Comptem amb diferents estudis que demostren que la variació entonativa 
permet de distingir dos tipus d’interrogatives, és a dir, els parlants són 
capaços de distingir dues oracions que són estructuralment iguals però 
pragmàticament diferents. Per exemple, per a l’anglès, Hirschberg &Ward 
(1992) mostren amb un experiment de producció que la variació de camp 
tonal en anglès pot canviar la interpretació d’una interrogativa absoluta 
d’incredulitat a dubte, i conclouen que com més incredulitat vol expressar 
el parlant, hi haurà més ampliació del camp tonal (els tons alts seran més 
aguts i els tons baixos, més greus). En espanyol, Lee et al. (2008) 
comparen les interrogatives absolutes informatives i les d’incredulitat de 
Buenos Aires mitjançant un experiment de producció, i confirmen també 
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que les oracions interrogatives d’incredulitat es realitzen incrementant 
l’altura tonal de la interrogativa absoluta informativa. Savino & Grice 
(2010) investiguen la diferència entre les oracions interrogatives absolutes 
informatives i les que denoten incredulitat en l’italià de Bari. Els resultats 
mostren que la diferència d’alineació és el que determina si una oració és 
absoluta informativa o d’incredulitat. Per últim, Truckenbrodt et al. (2009) 
demostren que les oracions interrogatives absolutes informatives i les 
d’incredulitat no tenen el mateix accent nuclear en el portuguès de Brasil; 
els parlants produeixen un accent nuclear ascendent en el cas de les 
interrogatives informatives i un accent baix seguit d’un to ascendent en les 
preguntes d’incredulitat. 
 
En aquest sentit, i tenint en compte els estudis previs sobre entonació i 
incredulitat, pretenem determinar, mitjançant experiments de producció i 
de percepció, quins són els trets prosòdics que actuen com a indicis 
acústics responsables de diferenciar una interrogativa informativa d’una 
interrogativa d’incredulitat en la nostra llengua. Dins d’aquest objecte 
d’estudi, és d’especial rellevància el fet que s’investiga el paper de la part 
nuclear i prenuclear de les oracions a l’hora de determinar un significat 
pragmàtic, com ara l’expressió de la incredulitat en català.  
 
El tercer objecte d’estudi de la tesi és investigar la prosòdia audiovisual de 
les oracions interrogatives. Alguns estudis recents han demostrat que les 
funcions comunicatives de l’entonació es reforcen mitjançant la 
informació visual (Krahmer & Swerts 2005, Dijkstra, Krahmer & Swerts 
2006, Borràs-Comes & Prieto en premsa, entre d’altres). Altres estudis 
conclouen que la informació visual duplica la informació entonativa 
(Srinivasan & Massaro 2003, House 2002, Dohen & Lœvenbruck 2009). 
És important remarcar que no comptem amb gaire estudis que tracten la 
contribució de la informació visual i entonativa en el procés de 
descodificació d’un determinat significat lingüístic. 
 
A més a més, i pel que respecta a aquest treball, menys estudiada ha estat 
la interacció entre gest i entonació a l’hora d’expressar els significats 
pragmàtics que es poden associar a les oracions interrogatives absolutes. 
En aquest sentit, trobem algunes investigacions que han analitzat el paper 
dels gestos facials en la interpretació lingüística de les oracions 
interrogatives: House (2002), Srinivasan & Massaro (2003) i Granström & 
House (2005) estudien el contrast entre preguntes informatives i oracions 
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declaratives en anglès, mentre que Borràs-Comes & Prieto (en premsa) 
aborden el contrast entre el focus contrastiu i les interrogatives reiteratives 
(també anomenades preguntes eco) en català. Aquestes aportacions 
mostren resultats contradictoris; per això, ens proposem d’estudiar la 
relació entre el gest i l’entonació a l’hora d’expressar les oracions 
interrogatives d’incredulitat en dues llengües que pertanyen a famílies 
diferents: el català i el neerlandès.  
 
Els continguts d’aquesta tesi s’estructuren al voltant de sis capítols. Els 
capítols 2, 3, 4 i 5 ocupen la part central de la tesi. Altrament, els dos 
capítols restants, l’1 i el 6, es corresponen amb els aspectes introductoris, 
els objectius, el marc teòric i l’estructura del treball (Capítol 1), i, amb les 
conclusions extretes a partir del conjunt de l’exposició (Capítol 6). 
 
El capítol 2 aborda l’estudi de l’entonació del valencià amb l’objectiu de 
descriure l’entonació de la prosòdia de les diverses varietats del domini 
valencià i investiga els seus patrons de variació, tenint en compte la resta 
de dialectes catalans. Les anàlisis d’aquest capítol parteixen de dues bases 
de dades que formen part dels projectes Atles interactiu de l’entonació del 
català, amb poblacions de tot el domini lingüístic i en concret 18 del 
valencià, i Atles interactiu de l’entonació del valencià, amb un total de 29 
poblacions valencianes d’arreu del territori. En aquest capítol pretenem 
perfilar el traçat de les isoglosses prosòdiques en el territori del valencià, 
per poder-lo comparar amb els tradicionals mapes dialectals basats en 
processos segmentals.  
 
El capítol 2 es divideix en set seccions: a la secció 2.1. trobem una 
descripció del dialecte i una situació en el conjunt de la llengua catalana; a 
més, ressenyem els antecedents que considerem importants per a l’estudi 
de l’entonació del català. A la secció 2.2. descrivim la base de dades que 
hem emprat per dur a terme l’anàlisi i les poblacions que han estat 
enregistrades per a aquesta. Les següents quatre seccions mostren els 
resultats de les anàlisis per modalitat oracional: la secció 2.3. tracta els 
resultats de les oracions declaratives; la secció 2.4., els resultats de les 
oracions interrogatives; la secció 2.5, de les imperatives, i la secció 2.6., 
els vocatius. Finalment, a la secció 2.7. concloem el capítol amb un resum 
dels resultats i les aportacions més rellevants d’aquest estudi amb un mapa 
d’isoglosses prosòdiques del valencià. 
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Al capítol 3 aprofundim en l’estudi de l’entonació del valencià a partir de 
l’anàlisi experimental de les oracions interrogatives absolutes. Estudis 
previs sobre aquest tema coincideixen en la descripció bàsica del patró de 
les interrogatives absolutes en valencià, semblant a la del català central. El 
nostre objectiu, doncs, és examinar fonèticament aquestes oracions en 
català central i en valencià per veure quins trets fonètics distingeixen la 
interrogativa valenciana de la del català central mitjançant un estudi de 
producció. 
 
Aquest capítol s’estructura en cinc seccions: la secció 3.1. descriu els 
objectius i fa un repàs dels estudis previs dels patrons que s’han descrit 
per a les interrogatives absolutes en català. La secció 3.2. presenta els 
patrons entonatius de les oracions interrogatives absolutes del valencià i el 
català central i enumera les hipòtesis de l’estudi. Tot seguit, a la secció 
3.3. s’explica la metodologia, amb els tipus d’oracions, el tipus de tasca, 
les mesures que han estat analitzades i el tipus d’anàlisi que hem fet servir 
per analitzar els resultats. La secció 3.4. detalla els resultats obtinguts en 
dues seccions diferents: la primera explica els resultats que fan referència 
a l’altura tonal, i la segona, els resultats pel que fa a l’alineació dels tons. 
Finalment, les conclusions de l’anàlisi tanquen el capítol (secció 3.5.). 
 
El capítol 4 investiga la realització prosòdica de les interrogatives que 
denoten incredulitat mitjançant estudis de percepció en valencià i en català 
central. A més a més, aquest capítol té com a objectiu també estudiar la 
contribució de les parts nuclear i prenuclear dels contorns entonatius a 
l’hora d’expressar aquests contrasts. Aquest capítol naix de les 
conclusions del capítol 3, ja que una vegada analitzades les interrogatives 
absolutes en valencià i en català central, ens vam plantejar com 
realitzarien els parlants d’aquests dialectes les oracions interrogatives 
d’incredulitat, oracions que no cerquen informació, sinó que volen 
expressar descreença sobre el que acaba de dir l’interlocutor. 
 
El capítol s’organitza en quatre seccions estructurades de la següent 
manera: la secció 4.1. introdueix l’objecte d’estudi del capítol i fa un repàs 
dels estudis previs que aborden la qüestió de l’expressió de la incredulitat 
en diferents llengües i dels estudis previs que tracten el tema de la 
rellevància de la part nuclear i prenuclear dels enunciats. La secció 4.2. 
detalla la metodologia emprada per dur a terme els experiments de 
percepció de l’estudi, com ara els tipus de tasca, els materials, els 
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participants i el procediment. A continuació, al punt 4.3. es descriuen els 
resultats en seccions diferenciades depenent del tipus de tasca. Per acabar, 
la secció 4.4. resumeix els resultats dels experiments i destaca les 
aportacions més innovadores del treball. 
 
El cinquè capítol analitza, seguint amb l’estudi de la incredulitat, la 
interacció entre el gest i la parla. Aquest capítol sorgeix dels resultats del 
capítol anterior. Com veurem, en la percepció de la incredulitat no n’hi ha 
prou de vegades amb l’anàlisi entonativa de les interrogatives absolutes 
d’incredulitat, sinó que, a més a més, hi intervé l’expressió facial dels 
parlants. En aquest sentit, mitjançant un estudi de producció esbrinarem 
quins són els gestos que caracteritzen les interrogatives absolutes 
d’incredulitat i les compararem amb les informatives en dues llengües 
diferents. Aquest és un dels aspectes més innovadors de la tesi, ja que 
s’investiga la interacció entre el gest i la parla a l’hora d’expressar 
incredulitat en català i en neerlandès. L’elecció d’aquesta llengua no ha 
estat una altra que ser una llengua d’una família diferent a la del català i 
ser una llengua que empra dos contorns entonatius molt diferenciats per 
expressar les interrogatives absolutes informatives i les d’incredulitat.  
 
El capítol s’estructura en quatre seccions diferents: la secció 5.1. 
contextualitza l’estudi i repassa els estudis previs sobre la interacció del 
gest i la parla; a més de plantejar els objectius i les hipòtesis de l’estudi. A 
continuació, la secció 5.2. mostra la metodologia emprada per dur a terme 
l’experiment de percepció; es descriuen els tipus de participants, els 
materials emprats i el procediment de l’experiment. La secció 5.3. detalla 
els resultats de l’experiment de percepció, i, finalment, a la secció 5.4. 
s’ofereixen les conclusions amb les implicacions dels resultats per 
entendre el paper del gest i la parla en la percepció de la incredulitat. 
 
Per últim, el capítol 6 conclou la tesi resumint tots els resultats obtinguts 
als quatre capítols centrals de la tesi i destacant-ne les principals 
aportacions. 
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CAPÍTOL 2 
 
L’entonació del valencià  
 

2.1. Introducció 
 
L’objectiu d’aquest capítol és descriure els patrons més característics de 
l’entonació del valencià, dialecte que juntament amb el català nord-
occidental forma el bloc occidental de la llengua catalana. El que 
pretenem és presentar una descripció dels patrons melòdics de la varietat 
valenciana, tenint en compte sobretot la variació interna que presenta 
aquest dialecte. En aquest sentit, atendrem les principals àrees amb relleu 
dialectal propi seguint la proposta dialectal clàssica de Joan Veny (1982): 
el valencià septentrional, el valencià central i el valencià meridional. Són 
tres varietats que a grans trets es corresponen amb els límits provincials 
(Castelló, València i Alacant, respectivament). Tot i que hi ha hagut altres 
propostes (Sanchis-Guarner 1933, Badia i Margarit 1951, Casanova 1985, 
entre d’altres), optem per la classificació de Veny (1982); aquesta divisió 
ha estat àmpliament difosa i acceptada. Seguint Massanell & Veny (2009: 
45) el territori valencià es considera dividit horitzontalment en tres franges 
que marquen tres subdialectes: el valencià septentrional o del nord, el 
valencià central o apitxat, i el valencià meridional o del sud. 
 
Tradicionalment, les isoglosses dialectals s’han establert tenint en compte 
trets segmentals com ara el consonantisme i la morfologia de la zona nord 
del valencià septentrional, i, l’inventari consonàntic del valencià apitxat, 
força més reduït que per a la resta de varietats valencianes i catalanes en 
general. Així, la divisió subdialectal del valencià s’explica de la següent 
manera (vg. Figura 1): El valencià septentrional abraça les comarques 
dels Ports de Morella, l’Alt i el Baix Maestrat, l’Alcalatén i la Plana Alta i 
Baixa; es considera una franja de transició, entre el nord-occidental i el 
valencià, ja que la majoria de les isoglosses que separen aquests dos 
dialectes tallen el territori del valencià septentrional per altures diverses; 
els trets que diferencien el valencià septentrional de la resta de parlars 

valencians són: la palatalització de /d�z/ en /d��/ (‘tretze’), la despalatalització de 

/�/ en [js] (‘caixa’) i l’existència, a l’extrem nord, del fonema /�/ intervocàlic, 

tant en posició pretònica (‘major’) com posttònica (‘fetge’). 
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El valencià apitxat o central abraça les comarques de l’Horta, Ribera Alta, 
Camp de Túria i Camp de Morvedre; el tret més distintiu del valencià 
central és la reducció de l’inventari consonàntic, per pèrdua de la 
labiodental sonora ([bi] ‘vi’) i ensordiment de les sibilants sonores 

([�k
sa]‘cosa’, [�set�se] ‘setze’, [paj�sat��e] ‘paisatge’). 

 
3) El valencià meridional passa per les comarques de la Ribera Baixa, 
Costera, Safor, Vall d’Albaida, Alcoià, Comptat, Mariana Alta i Baixa, 
Alacantí, Vinalopó Mitjà, Baix Vinalopó, Baix Segura i el Carxe 
(Múrcia). El tret característic més homogeni dels parlars valencians 
meridionals és l’harmonia vocàlica: /a/ àtona final es tanca i es palatalitza 

en [�] en els mots amb una e oberta tònica ([�v��d�] ‘verda’) i es tanca i es 

velaritza en [
] en les paraules amb una o oberta ([�r
z
] ‘rosa’).  

 

 
Figura 1. Mapa dialectal del català, on apareixen els subdialectes 
de cada varietat dialectal. 

 
Un dels objectius d’aquest capítol i del treball de camp ha estat el de dur a 
terme una descripció de l’entonació en les diverses varietats del domini 
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valencià i investigar els seus patrons de variació. Per això, un dels 
objectius principals és perfilar el traçat de les isoglosses prosòdiques en el 
territori del valencià, isoglosses que es puguen comparar amb les 
isoglosses basades en processos segmentals. 
 
Com hem vist a la introducció d’aquesta tesi (Capítol 1), l’estudi de 
l’entonació dialectal del català, majoritàriament se centra en el català 
central (Bonet 1984, 1986, Prieto 1995, 2002, 2004, Fernández Planas et 
al. 2004, Martínez Celdrán et al. 2005, Font 2007, entre d’altres), amb 
l’excepció d’alguns articles sobre el menorquí (Mascaró i Pons 1986, 
1987, per exemple), el mallorquí (Vanrell 2003, 2006, 2007,), el lleidatà 
(Fernández Planas et al. 2006, Querol 2004, entre d’altres) i el tortosí 
(Pradilla & Prieto 2002, Prieto & Pradilla 2004, Fernández Planas et al. 
2006, Martínez Celdrán et al. 2007). 
 
Quant a la prosòdia i l’entonació del valencià, tot i no comptar amb una 
àmplia gamma d’estudis, en els últims anys s’han desenvolupat diversos 
treballs centrats en aquest dialecte. Així, comptem amb tres estudis de 
producció: Prieto (2001), que tracta les oracions interrogatives absolutes 
en tots els dialectes catalans; Querol (2004), que analitza l’entonació de 
les oracions declaratives del català occidental; i el de Martorell et al. 
(2007), que descriu l’entonació de les declaratives i interrogatives 
absolutes del valencià. Tots aquests treballs els tindrem en compte per 
descriure l’entonació del valencià. 
 
En general, les aportacions citades prenen com a referència la varietat 
central del català per poder comparar-lo i descriure el valencià, ja que el 
català central és el dialecte que compta amb més estudis. El primer treball 
(Querol 2004) conclou que l’entonació de les oracions declaratives en 
valencià es correspon amb l’entonació de les declaratives en català central. 
Al seu torn, tant Prieto (2001) com Martorell et al. (2007) conclouen 
també que aquests dos dialectes fan servir el mateix patró en les 
interrogatives absolutes informatives, tot i que troben petites diferències 
de tipus fonètic, les quals comentarem en l’apartat que tracta aquestes 
oracions. 
 
Aquest capítol s’organitza en set seccions. Després de la introducció, la 
secció 2.2. explica la metodologia emprada i la base de dades que s’ha fet 
servir per a l’anàlisi de l’entonació del valencià. Les seccions 2.3., 2.4., 



12 

2.5. i 2.6. mostren els resultats de les anàlisis per tipus d’enunciats, amb el 
següent ordre: entonació declarativa, entonació interrogativa, entonació 
imperativa i entonació vocativa. Finalment, la secció 2.7. resumeix les 
idees principals i les conclusions que s’han extret a partir dels resultats de 
les seccions prèvies; també es mostra en un mapa el traçat de les 
isoglosses prosòdiques que més caracteritzen el valencià. 
 
 

2.2. Metodologia 
 
2.2.1. Base de dades 
 
Com a base descriptiva per a l’anàlisi de les dades del valencià, farem 
servir els resultats del qüestionari de l’Atles interactiu de l’entonació del 
valencià1 (Prieto & Crespo-Sendra coords. 2008-2011), fruit d’un conveni 
de col·laboració entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la 
Universitat Autònoma de Barcelona (2008-2009) i l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua i la Universitat Pompeu Fabra (2009-2011). Els 
enregistraments s’han dut a terme sota la supervisió de membres de les 
universitats valencianes i les coordinadores del projecte. Hi han treballat 
membres de la Universitat d’Alacant, de la Universitat de València, de la 
Universitat Cardenal Herrera de València i de la Universitat Jaume I de 
Castelló.2 A més a més, per a l’anàlisi també es tindrà en compte la base 
de dades de l’Atles interactiu de l’entonació del català (Prieto & Cabré 
coords. 2007-2010), que, tot i que compta amb menys poblacions 
valencianes, ens permetrà de comparar el valencià amb la resta dels 
dialectes del català.  
 
El qüestionari emprat es basa en Prieto (2001) i està pensat per evocar a 
l’enquestat situacions quotidianes simulades. Es tracta d’un mètode 

                                                 
1 El lector pot cercar fàcilment tots els exemples i escoltar-los en aquest lloc web: 
http://prosodia.upf.edu/aev/ 
2 Els supervisors de la Universitat d’Alacant són Vicent Beltran, Maribel 
Guardiola, Carles Segura; els enquestadors, Verònica Crespo-Sendra, Teresa 
Herrero i Alfons Verdú. L’equip de les universitats de València el formen Emili 
Casanova (Universitat de València), Vicent García-Perales (Universitat Cardenal 
Herrera), Verònica Crespo-Sendra (Universitat Pompeu Fabra). Finalment, els 
supervisors de la Universitat Jaume I de Castelló són Lluís Gimeno i Josep 
Saborit. Aquest últim també ha realitzat enquestes, junt a Irene Martí i Verònica 
Crespo-Sendra. 
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inductiu en què l’investigador presenta a l’enquestat una sèrie de 
situacions (per exemple: “Entres a una botiga on no has estat mai i 
preguntes al botiguer si té sucre”) i li demana que intervinga d’acord amb 
cada situació. Aquest mètode és especialment útil perquè permet d’obtenir 
un ampli ventall de contorns entonatius que és difícil que apareguen amb 
els altres mètodes. De l’enquesta de situacions que es va dur a terme a 
l’Atles, per a aquest estudi, s’han escollit aquells enunciats més 
característics i s’ha intentat abraçar tots els tipus de modalitats oracionals 
(veg. Annex 2). De les 29 poblacions enregistrades, s’han analitzat un 
total de 29 tipus d’oracions. A continuació presentem els tipus d’oracions 
que han estat analitzades per descriure el valencià:  
 
-Entonació declarativa: oracions informatives, enumeracions, oracions 
amb focalització contrastiva, oracions exclamatives, oracions dubitatives i 
oracions amb matís d’obvietat. 
 
-Oracions interrogatives absolutes: interrogatives informatives, 
interrogatives d’incredulitat, interrogatives imperatives, interrogatives 
confirmatòries i interrogatives reiteratives o eco. 
 
-Oracions interrogatives parcials: interrogatives informatives, 
interrogatives de sorpresa, interrogatives imperatives i interrogatives 
exhortatives.  
 
-Oracions interrogatives disjuntives: absolutes, reiteratives i parcials. 
 
-Els imperatius: ordres i precs. 
 
-Vocatius: de primera crida i de segona crida. 
 
És important remarcar que els exemples dels contexts que veurem en cada 
apartat d’aquest capítol són els mateixos per a totes les poblacions 
analitzades. Per tant, quan mostrem un exemple de contorn entonatiu 
escollirem un exemple d’un parlant que representarà el tipus de contorn 
que volem mostrar; en cas que només es trobe un exemple, representarà 
que s’ha trobat la mateixa corba per a tots els pobles estudiats. Cada 
entonació està descrita en una fitxa que conté el contorn de freqüència 
fonamental (F0, altura tonal) en format del programa Praat (Boersma & 
Weenink 2011), en la part superior, la transcripció ortogràfica i, en la part 
inferior, la transcripció fonètica de l’enunciat. A continuació, a la figura 2, 
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podem veure un exemple de fitxa per a una interrogativa absoluta 
informativa. 
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has vist a Xaro?

az ˌvis ta ˈt͡ʃa ɾo

 
Figura. 2. Contorn d’F0, transcripció ortogràfica i transcripció fonètica de 
l’oració interrogativa absoluta informativa ‘Has vist a Xaro?’, produïda per una 
parlant de Dénia. 

 
2.2.2. Poblacions 
 
Quant a la tria de localitats de l’Atles, s’hi van incloure totes les capitals 
de comarca o, alternativament, localitats relativament grans i 
representatives de la zona, així com poblacions amb característiques 
dialectals específiques i singulars respecte al parlar general. Les enquestes 
es van dur a terme entre l’any 2008 i l’any 2010. En cada població es van 
realitzar les enquestes a dues dones de mitjana edat (de 20 a 45 anys); les 
participants havien de complir el requisit d'haver viscut tota la vida en la 
localitat en qüestió. Després es va seleccionar el contorn entonatiu en 
funció de criteris com ara l’espontaneïtat, la qualitat de la veu, la claredat 
de la corba entonativa, etc. A continuació detallem el nom de les localitats 
analitzades segons la varietat dialectal i oferim un mapa amb les localitats 
seleccionades:  
 
-Valencià septentrional: Albocàsser (l’Alt Maestrat), l’Alcora 
(l’Alcalatén), Almassora (la Plana Alta), Cabanes (la Plana Alta), Morella 
(Ports), Sant Mateu (el Baix Maestrat) i la Vall d’Uixó (la Plana Baixa). 
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-Valencià central: Alboraia (l’Horta Nord), Guadassuar (la Ribera Alta), 
Llíria (el Camp de Túria), Sagunt (el Camp de Morvedre) i Torrent 
(l’Horta Sud). 
 

-Valencià meridional: Castalla (l’Alcoià), Dénia (la Marina Alta), la 
Canyada del Trigo (el Carxe, Múrcia), Elx (el Baix Vinalopó), Fontanars 
(la Vall d’Albaida), Gandia (la Safor), Gata (la Marina Alta), Guardamar 
(el Baix Segura), Monòver (el Vinalopó Mitjà), Muro d’Alcoi (el 
Comptat), Mutxamel (l’Alacantí), la Nucia (la Marina Baixa), Ontinyent 
(la Vall d’Albaida), Sueca (la Ribera Baixa), Tàrbena (la Marina Alta), la 
Vila Joiosa (la Marina Baixa) i Xàtiva (la Costera).  
 

  
Figura 3. Mapa dialectal del valencià amb les localitats on es van realitzar les 

enquestes. 
 
Tenint en compte que l’Atles compta amb una base de dades de 29 
localitats, que cada localitat disposa de dues enquestes de situacions i que 
s’han analitzat 29 tipus d’enunciats, la nostra base de dades està formada 



16 

per 1682 enunciats. Aquesta base de dades ens permet de fer una anàlisi 
dialectal de 58 tipus d’oracions per a cada situació triada. 
 
 

2.3. Entonació declarativa 
 
2.3.1. Les oracions informatives 
 
Les oracions informatives són enunciades en situació d’imparcialitat, és a 
dir, el parlant manté una postura neutra respecte al contingut del missatge. 
La situació emprada per obtenir aquestes frases és la següent: 
 

—PREGUNTA: Què prefereixes, peres o mandarines? 
—POSSIBLE RESPOSTA: Mandarines. 

 
Aquests tipus d’oracions han estat analitzades en diversos estudis: Prieto 
(2001), en relació al català central; Martorell et al. (2007), respecte del 
valencià, i Querol (2004), en els dialectes occidentals. Els tres treballs 
estan d’acord amb els resultats que hem obtingut per al valencià. 
 
Tots els parlars valencians, com la resta del domini lingüístic, realitzen 
aquest tipus d’oracions amb el mateix contorn entonatiu. El gràfic de la 
figura 4 mostra la configuració tonal pròpia d’una oració declarativa 
informativa amb una seqüència que només conté una síl·laba accentuada 
(Mandarines). La corba entonativa es caracteritza per realitzar un accent 
ascendent durant la síl·laba tònica seguit d’un moviment descendent que 
s’associa a les posttòniques i que clou l’enunciat; de fet, un dels trets més 
característics és la cadència descendent final, que és la que dóna el sentit 
de finalitat a l’oració. 
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Figura 4. Mandarines. (l’Alcora) 

 

Les oracions declaratives més complexes presenten una distribució tonal 
més variada. El context que s’ha utilitzat per obtenir aquest tipus 
d’enunciat ha estat la descripció d’un dibuix que representava una dona 
(Maria) menjant mandarines. Es demanava a l’entrevistat que explicara 
què veia que estava fent Maria.  
 

—PREGUNTA: Digues què fa Maria. 
—POSSIBLE RESPOSTA: Maria menja mandarines. 

 
En aquest cas, el contorn entonatiu torna a ser el mateix en tot el valencià i 
a coincidir també amb la resta del català. La figura 5 mostra el contorn 
entonatiu propi d’una oració declarativa informativa a tot el valencià amb 
una seqüència de tres accents de mot (Maria menja mandarines). El 
contorn melòdic conté dues unitats tonals, la primera se sol correspondre 
amb el subjecte i la segona, amb el predicat. La primera unitat tonal es 
caracteritza per un moviment ascendent a la síl·laba tònica del nom i 
arriba fins al final del primer grup prosòdic (Maria), que acaba en un to 
ascendent. La segona unitat tonal presenta dos accents tonals. El primer 
accent s’associa a la primera síl·laba tònica, realitzada amb un moviment 
ascendent desplaçat a la posttònica. Tot seguit es produeix una davallada 
progressiva del to durant el cos central i terminal de l’oració, un dels trets 
més característics de l’entonació declarativa. 
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Figura 5. Maria menja mandarines. (Llíria) 

 
2.3.2. Les enumeracions 
 
Les enumeracions es caracteritzen perquè cadascun dels mots constitueix 
una unitat tonal independent. La situació emprada per obtenir aquestes 

frases és la següent: 
 

—PREGUNTA: Digues els dies de la setmana. 
—POSSIBLE RESPOSTA: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, 

divendres, dissabte i diumenge. 
  
A la figura 6 mostrem el típic contorn entonatiu de l’oració Dilluns, 
dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge pronunciada per 
una parlant d’Elx. Aquesta oració és anomenada enumeració ascendent, en 
la qual cada unitat finalitza amb un accent tonal i una inflexió ascendents. 
El nivell tonal de les inflexions ascendents va declinant lleument al llarg 
de l’oració, i l’última inflexió ascendent pot resultar especialment aguda si 
el parlant vol aconseguir una major expressivitat. Finalment, l’últim 
element acaba en un to descendent que arriba al final de l’enunciat. 
Aquest contorn s’ha trobat en tots els pobles analitzats i en tot el català, 
exceptuant l’alguerès. 
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Figura 6. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge. (Elx) 

 
2.3.3. Les oracions amb focalització contrastiva  
 
Mitjançant les oracions declaratives amb focalització contrastiva el parlant 
emfatitza un element de l’oració i nega part de la presumpció de l’oient. 
El context utilitzat per recollir oracions amb focalització contrastiva, en el 
qual l’element “taronges” contrasta amb “llimes”, és el següent: 
 

—PREGUNTA: Entres a una botiga on hi ha una dona que és una 
mica sorda. No t’ha sentit bé i, després de dir-li que et pose un 
parell de taronges, et pregunta si són llimes, el que vols. Digues-
li que no, que allò que vols són taronges. 

—POSSIBLE RESPOSTA: No! Vull TARONGES! 
 
El parlant pot fer ús de diferents estratègies per destacar un element a 
l’oració (Solà 1990). D’una banda, pot focalitzar un element mitjançant el 
seu desplaçament a l’esquerra (TARONGES, vull!); d’altra banda, el 
parlant pot focalitzar un element entonativament amb un accent emfàtic 
mantenint l’ordre neutre de les oracions (Vull TARONGES!). Una altra 
estratègia és utilitzar les oracions clivellades o pseudoclivellades: les 
primeres es caracteritzen per donar relleu a un constituent oracional 
desplaçant-lo i fent-lo aparèixer com a atribut del verb ser (Són 
TARONGES que vull!). Les oracions pseudoclivellades disposen de les 
mateixes característiques que les clivellades però tenen com a subjecte 
una oració de relatiu lliure (El que vull són TARONGES!). Per últim, una 
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altra estratègia per emfatitzar un constituent oracional és que la paraula 
siga l’únic constituent d’una oració el·líptica (TARONGES!). 
 
En altres dialectes catalans, com ara el balear i el nord-occidental, l’ús del 
desplaçament a l’esquerra de l’element focalitzat és majoritari, tot i que 
poden emprar també l’el·lipsi o l’oració amb ordre neutre (Prieto & Cabré 
en preparació). En valencià s’han trobat 8 casos d’oracions el·líptiques, 15 
d’oracions d’ordre neutre i 6 d’oracions pseudoclivellades. Tot i això, el 
patró entonatiu trobat en valencià és sempre el mateix i coincideix amb la 
resta del català, malgrat que els diferents pobles empren estratègies 
sintàctiques diferents. 
 
A la figura 7 es mostra un exemple de focalització contrastiva amb 
l’oració No, TARONGES! amb el patró prototípic. La interpretació 
d’aquesta oració és que el parlant vol taronges i no pas una altra cosa 
(llimes, per exemple), com podria haver afirmat o pressuposat 
l’interlocutor. L’element focalitzat es realitza amb un to ascendent emfàtic 
sobre la síl·laba tònica, que davalla dràsticament a la síl·laba posttònica 
fins a la línia base del parlant. La principal diferència amb les declaratives 
informatives és que l’accent tonal corresponent al focus contrastiu és més 
agut que el d’una declarativa informativa. 
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Figura 7. No, TARONGES! (Alboraia) 

 

2.3.4. Les oracions exclamatives 
 

En general, amb les oracions declaratives exclamatives els parlants 
realitzen actes de parla de tipus expressiu, com ara manifestacions 
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d’alegria, satisfacció, sorpresa, admiració, pena, fàstic, enuig, dolor o 
estranyesa: Que bonic!, Quina il·lusió!, Que lleig!. Des del punt de vista 
entonatiu, l’exclamació ha estat caracteritzada per l’ús d’un camp tonal 
eixamplat; és a dir, els tons alts són molt més alts i els baixos, molt més 
baixos (Prieto 2002). Les frases que s’han analitzat per estudiar aquest 
tipus d’enunciats han estat obtingudes mitjançant la següent situació: 
 

—PREGUNTA: Entres en un forn i sents una oloreta de coca molt 
bona. Digues-li-ho a la fornera. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Mmm! Quina oloreta més bona! 
 
La forma entonativa majoritària de les exclamatives en valencià, com en la 
resta del català (Prieto & Cabré en preparació), es caracteritza per un 
moviment final ascendent associat a la darrera síl·laba tònica, seguit d’un 
moviment descendent fins al final de l’enunciat (vg. Figura 8).  
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Figura 8. Mmm, quina oloreta més bona! (Almassora) 

 
A banda d’aquest patró general, s’ha trobat també en aquest dialecte una 
altra configuració possible per a aquest tipus d’enunciat en 7 poblacions 
de diferents varietats valencianes. Aquesta altra configuració està 
caracteritzada per realitzar la darrera síl·laba tònica en un to baix i la 
posttònica en un moviment complex ascendent-descendent. El 
desplaçament del moviment ascendent-descendent final cap a la dreta 
respecte del patró comú dóna a l’oració un matís més emfàtic (vg. Figura 
9). 
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Figura 9. Quina oloreta, més bona! (Gandia) 

 

Tot i que hem trobat dos tipus de patrons per a aquest tipus d’oracions, no 
podem fer distincions subdialectals; sembla que l’aparició d’una corba o 
altra dependrà de l’èmfasi del parlant a l’hora d’expressar l’enunciat. 
 
2.3.5. Les oracions dubitatives 
 
Mitjançant una oració declarativa dubitativa, el parlant manifesta la seua 
incertesa sobre la proposició que expressa. El grau d’incertesa està 
determinat per diversos elements: l’ús d’adverbis com ara potser, 
probablement, a lo millor, l’aparició de verbs com deure o saber, una 
velocitat de parla més lenta i l’entonació. La situació utilitzada per obtenir 
oracions declaratives dubitatives ha estat la següent:  
 

—PREGUNTA: Un amic teu t’encarrega de comprar un regal per a 
algú que no coneixes molt i et fa por de no triar-lo bé. Digues-li 
que potser no li agradarà, el que li pugues comprar. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Potser no li agradarà... 
 

Entonativament, en valencià –i en la resta del català (Prieto & Cabré en 
preparació)– aquestes oracions es caracteritzen per un cos inicial 
pronunciat en una tonalitat relativament baixa i una part terminal que 
acaba en un accent ascendent i un to mitjà que reflecteix el caràcter 
dubitatiu de l’oració. A continuació mostrem el contorn entonatiu típic 
d’aquestes oracions amb l’oració Potser no li agradarà!, pronunciat per 
una parlant d’Ontinyent (vg. Figura 10). En el cas de l’exemple, els dos 
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moviments finals coincideixen en la mateixa síl·laba accentuada final (-
rà). L’altura tonal mitjana de la inflexió final i un allargament pronunciat 
d’aquesta síl·laba són dos trets prosòdics que reflecteixen el dubte del 
parlant (vg. Prieto 2002).  
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Figura 10. Potser no li agradarà! (Ontinyent) 

 
2.3.6. Les oracions d’obvietat 
 
Mitjançant les oracions declaratives d’obvietat, el parlant comunica la 
creença que allò que està dient és un fet evident que l’interlocutor hauria 
de conèixer. Per obtenir aquest tipus d’oracions s’ha emprat el següent 
context: 
 

—PREGUNTA: Estàs amb una amiga i li expliques que Maria, una 
amiga comuna, està embarassada. Ella et pregunta de qui està 
embarassada. Tu t’estranyes molt que ella no ho sàpiga, perquè 
tot el món sap que és del seu nóvio, Jaume. Què li dius? 

—POSSIBLE RESPOSTA: Sí, dona, de Jaume! 
 

L’entonació d’aquest tipus d’oracions en valencià coincideix amb la resta 
del domini lingüístic, tal com es desprèn dels treballs realitzats sobre el 
català central per Prieto (2002) i Prieto et al. (2011). A la figura 11 es 
mostra la corba entonativa característica del matís d’obvietat en les 
oracions declaratives, la qual es caracteritza perquè la línia tonal es manté 
en un to mitjà fins que es produeix un moviment ascendent durant l’última 
síl·laba tònica de la unitat. El moviment final és descendent-mitjà i 
s’alinea amb la síl·laba posttònica. A més a més, aquests tipus d’enunciats 
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es caracteritzen també per la presència de mots que expressen exclamació, 
com ara home!, dona!, oi!, hi has!, etc. Aquests elements exclamatius 
solen aparèixer abans de la frase que denota obvietat, ja que el parlant no 
pot creure que l’interlocutor no sàpiga allò que prèviament li ha demanat. 
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Figura 11. Sí dona, de Jaume! (Alboraia) 

 
 

2.4. Entonació interrogativa 
 
Mitjançant les oracions interrogatives, el parlant té per objectiu obtenir 
una resposta per part de l'interlocutor. Tradicionalment, des del punt de 
vista formal, s’han tingut en compte dos tipus d’oracions interrogatives: 
interrogatives absolutes i interrogatives parcials. Les oracions 
interrogatives absolutes, també anomenades totals o del tipus sí o no, són 
aquelles en què el parlant pregunta sobre el tema de l’enunciat i 
l’interlocutor espera una resposta afirmativa o negativa; es pregunta, 
doncs, pel significat total de l’oració (Véns a dinar?). En canvi, les 
oracions interrogatives parcials, també anomenades interrogatives 
pronominals o interrogatives amb mot interrogatiu, comencen en un 
element interrogatiu que pregunta només per una part de l’oració; la resta 
és coneguda per l’emissor (Qui ha trucat?).  
 
Finalment, tractarem també les oracions interrogatives disjuntives per 
separat, tot i que a la base de dades trobem interrogatives parcials 
disjuntives i també interrogatives absolutes disjuntives. El fet d’agrupar 
les disjuntives en un únic apartat el justifiquem perquè aquest tipus 
d’oracions presenta les mateixes característiques a partir de la conjunció 
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que les caracteritza; ja que mitjançant una oració interrogativa disjuntiva, 
el parlant demana a l’oient que esculla entre dos (o més) elements que 
formen la pregunta. 
 

En aquest apartat es tracten tant les interrogatives descrites fins ara 
(aquelles en què el parlant espera una resposta per part de l’interlocutor) 
com aquelles en què l’objectiu del parlant no és tant esperar una resposta 
sinó expressar diferents significats pragmàtics que poden anar associats a 
la pregunta. Per això, dins dels 2 grans apartats hi trobarem subseccions 
dels diferents significats pragmàtics d’aquests tipus d’enunciats. Així, en 
el cas de les interrogatives absolutes hi trobarem: interrogatives 
informatives (preguntes de tipus neutre), interrogatives d’incredulitat o 
sorpresa (preguntes que expressen descreença), interrogatives imperatives 
(preguntes per ordenar), interrogatives confirmatòries (preguntes per 
confirmar) i interrogatives reiteratives o eco (preguntes que repeteixen 
part de la conversa entre dos parlants). En el cas de les interrogatives 
parcials, l’apartat es divideix en les següents parts: interrogatives 
informatives, de sorpresa, imperatives i exhortatives.  
 
2.4.1. Les oracions interrogatives absolutes 
 
2.4.1.1. Les interrogatives informatives 
 
Les interrogatives absolutes informatives –també anomenades neutres– 
són aquelles en què l’interlocutor desconeix la resposta i la demana sense 
tenir cap tipus de coneixement previ (vegeu Payrató 2002). En la parla 
dels nostres informants de valencià s’ha trobat que tots els llocs analitzats 
han fet servir l’anomenat “patró ascendent” –patró majoritari també en 
català central i en català septentrional (Prieto & Cabré en preparació)– 
excepte a Sant Mateu, que s’ha trobat tant el patró ascendent com el patró 
descendent. El fet de trobar aquesta variació s’explica pel contacte amb 
els pobles veïns, que formen part del dialecte nord-occidental. 
 
L’entonació de les interrogatives absolutes informatives en valencià ha 
estat descrita en diversos treballs: Prieto (2001), Martorell et al. (2007), 
Querol (2004) i el capítol 3 d’aquesta tesi. Les dues primeres aportacions 
estan d’acord que la caracterització de la corba entonativa ascendent de les 
interrogatives absolutes del valencià és semblant a la del català central 
però amb petites diferències de tipus fonètic. Així, aquests estudis 
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descriuen la corba del valencià de la següent manera: “una primera síl·laba 
tònica pronunciada en un to baix, que s’eleva a la posttònica; després la 
línia melòdica davalla gradualment al llarg de la frase fins que arriba al to 
greu de l’última síl·laba accentuada des d’on s’inicia el moviment 
ascendent final” (Prieto 2001: 363). Pel que fa als trets fonètics que 
diferenciarien la corba del valencià de la del català central, estan d’acord 
també que la diferència fonamental rau al to baix de l’accent nuclear, que 
en valencià s’estén a les posttòniques. 
 
D’altra banda, al capítol 3 fem un estudi de producció de la zona del 
valencià meridional, i confirmem les descripcions dels dos treballs 
anteriors, però discrepa en la part del prenucli. Demostrem que el primer 
accent de l’enunciat és de tipus ascendent i es desplaça a les posttòniques 
en la zona del valencià meridional.  
 
En aquest treball, per obtenir aquest tipus de frase, es va utilitzar la 
següent situació: 
 

—PREGUNTA: Entres a una botiga on no havies entrat mai i 
preguntes si tenen mandarines. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Teniu mandarines? 
 
Els resultats de les enquestes demostren que les conclusions dels tres 
estudis previs són certs, però amb diferents matisos. El valencià 
meridional i la zona sud del valencià central es caracteritzen per 
l’allargament del to final de la darrera síl·laba dels enunciats, fet que 
provoca que la inflexió ascendent trigue més a pujar, com han descrit els 
tres treballs previs (vg. Figura 12, panell central). En canvi, el valencià 
septentrional i la zona nord del valencià central es caracteritzen, com el 
català nord-occidental i el català central, perquè la inflexió ascendent final 
puja un cop finalitzada la darrera síl·laba tònica (vg. Figura 12, panell 
superior). Pel que fa a la regió prenuclear de l’oració, els resultats 
demostren que hi ha variació respecte aquesta part de l’enunciat, i sembla 
que hi ha variació dialectal: l’accent prenuclear baix seguit d’un 
moviment ascendent s’estén més per la zona del valencià septentrional i 
l’accent prenuclear ascendent, per la zona del valencià central i 
meridional. Aquesta divisió coincideix, en part, amb la divisió de la 
diferent realització de la darrera síl·laba, que pot ser o allargada i pujar a 
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la part central de la posttònica final, o pujar un cop finalitzada la darrera 
síl·laba tònica. 
 
Per altra banda, el patró interrogatiu descendent –un dels més 
característics de l’entonació del català nord-occidental, part del central i el 
balear–, en valencià només s’ha trobat a Sant Mateu, la zona nord del 
valencià septentrional (la zona en contacte amb el tortosí); i hem vist que 
els parlants poden fer o bé el patró ascendent o el patró descendent. El 
contorn del patró descendent (vg. Figura 12, panell inferior) s’inicia en 
una tonalitat alta de la tessitura del parlant i es manté en aquest to 
uniforme durant el cos inicial i central del contorn, fins que comença a 
davallar de forma intensa durant la darrera síl·laba tònica de la unitat fins 
al valor mínim d’F0 del parlant. La part final del contorn continua en 
aquest to greu que es realitza en les síl·labes posttòniques. 
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Teniu mandarines? (Cabanes) 
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Teniu mandarines? (Guadassuar) 
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Figura 12. Que tenen mandarines? (Sant Mateu) 

 
Dins l’apartat de les interrogatives informatives, s’han analitzat també les 
oracions que hem anomenat de petició i les d’oferiment pel seu caràcter 
també informatiu i perquè presenten els mateixos patrons entonatius que 
les interrogatives absolutes informatives. Les interrogatives de petició són 
preguntes emprades per demanar alguna cosa a l’interlocutor (Podries 
acompanyar-me?). En aquest cas, es va utilitzar el següent context per 
obtenir les oracions: 
 

—PREGUNTA: Havies de portar el teu germà menut al camp de 
futbol, però tens molta pressa. Pregunta a un amic teu si el podria 
portar. 

—POSSIBLE RESPOSTA: El portaries? 
Les interrogatives d’oferiment són interrogatives emprades per 
proposar/oferir alguna cosa a l’interlocutor (Vols que anem al cine?, Voleu 
un tros de coca?). El context per obtenir aquests tipus d’oracions va ser el 
següent: 
 

—PREGUNTA: Pregunta als teus nebots si volen caramels. 
—POSSIBLE RESPOSTA: Voleu un caramel? 

 
En aquests dos tipus d’interrogatives trobem els mateixos patrons que en 
les informatives; amb la mateixa distribució dialectal. 
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2.4.1.2. Les oracions interrogatives d’incredulitat  
 
Les oracions interrogatives d’incredulitat (també anomenades 
antiexpectatives) són aquelles en què el parlant demana alguna cosa amb 
estranyesa; el parlant no cerca informació sinó que vol expressar que no 
s’acaba de creure el que l’interlocutor acaba de dir-li: per exemple, la 
frase Venen mandarines?, preguntada a un encarregat d’un taller mecànic 
d’automòbils després de veure una caixa de mandarines amb el preu dins 
del taller. L’estudi d’aquest tipus d’enunciats ha estat abordat en diversos 
treballs referents a l’entonació del català (vg. Bonet 1986, Prieto 2002, 
Prieto & Rigau 2007 i Crespo-Sendra et al. 2010a, 2010b). Tots els estudis 
que tracten el tema estan d’acord que els contorns bàsics es corresponen 
amb els de la interrogativa absoluta informativa però amb els trets tonals 
més exagerats i el camp tonal ampliat, és a dir, la mateixa corba 
entonativa que les informatives però amb un increment important de 
l’altura tonal del contorn en general. 
 
Crespo-Sendra et al. (2010a) analitzen les dades de les interrogatives 
absolutes informatives i d’incredulitat de l’Atles interactiu de l’entonació 
del català i conclouen que els dialectes catalans majoritàriament fan servir 
el mateix patró per a les interrogatives absolutes informatives i les 
interrogatives d’incredulitat. Les diferències entre l’entonació de les dues 
interrogatives rauen sobretot en l’expansió del camp tonal (l’increment de 
l’F0 dels parlants) i, en alguns casos, en la durada de la darrera síl·laba 
dels enunciats. Alguns parlars, però, com ara l’eivissenc i part del nord-
occidental que fan servir el patró descendent per a les interrogatives 
absolutes informatives, en el cas de les preguntes d’incredulitat, empren el 
patró ascendent.  
 
Pel que fa al valencià, al capítol 4, mitjançant estudis de percepció, 
comparem les diferències entre les interrogatives absolutes informatives i 
les d’incredulitat en valencià i en català central. En general, els resultats 
confirmen els estudis previs, és a dir, el que caracteritza la corba 
entonativa de les oracions d’incredulitat és l’ampliació del camp tonal. En 
aquest estudi també s’investiga la percepció de la incredulitat i quins són 
els indicis que juguen un paper més important per als oients de català 
central i de valencià. En català central l’indici que té un major pes a l’hora 
d’interpretar el sentit d’incredulitat és l’altura tonal de la part nuclear del 
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contorn entonatiu i, en valencià, l’altura tonal de la part prenuclear. La 
situació emprada per obtenir aquest tipus de frase va ser la següent: 
 

—PREGUNTA: Acabes de dinar amb un amic i veus que s’atura 
davant d'una pastisseria. Pregunta-li (tot estranyat perquè 
acabeu de dinar) si té fam. 

—POSSIBLE RESPOSTA: (Encara) tens fam? 
 
A la figura 13 mostrem un exemple d’interrogativa d’incredulitat en 
valencià. Com es pot observar, el to ascendent de l’accent prenuclear 
(tens) i la inflexió final ascendent són més alts que a les preguntes 
informatives (vg. Figura 12, panell central, cal tenir en compte que la 
parlant és la mateixa en les dues interrogatives). 
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Figura 13. Encara tens fam? (Guadassuar) 

 
Dins de les interrogatives d’incredulitat, hem analitzat aquelles que tenen 
matís de queixa, és a dir, aquelles en què el parlant vol expressar enuig o 
queixa davant d’un determinat fet. En aquest cas, la situació discursiva 
emprada per obtenir les oracions ha estat la següent: 
 

—PREGUNTA: L’electricista havia de venir a les 10 h, però has 
hagut d’eixir a comprar i has deixat la teua filla a casa, esperant-
lo. Quan arribes, l’electricista encara no ha vingut. Tot sorprès li 
preguntes si encara no ha vingut. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Encara no ha vingut? 
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Aquesta tipologia és interessant de comentar pel fet que trobem un altre 

patró entonatiu a banda del típic patró ascendent, propi de les 

interrogatives absolutes en general. Aquest nou patró és l’anomenat alt-

ascendent i es troba a la zona del valencià septentrional, als pobles que 

limiten amb el subdialecte tortosí (Prieto & Cabré en preparació). La resta 

del valencià fa servir el patró ascendent, com s’ha mostrat abans, amb els 

trets tonals més exagerats. A la figura 14 es mostra un exemple del patró 

alt-ascendent; com es pot observar, l’única diferència amb el patró 

ascendent clàssic és que la darrera síl·laba tònica és ascendent i continua 

pujant fins al final de l’enunciat. 
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Figura 14. Encara no ha vingut? (Morella) 

 

2.4.1.3. Les interrogatives imperatives  
 

En aquest tipus d’interrogatives el parlant pregunta per ordenar alguna 

cosa; per tant, l’interlocutor segurament no contestarà cap de les preguntes 

amb sí o no, sinó que, idealment, es limitarà a callar i accedir a les 

peticions del parlant (Voleu callar ja?, Callareu?, Penseu callar?). Un 

dels trets característics de les interrogatives imperatives és la velocitat 

d’enunciació més ràpida i l’ús d’un registre alt (Prieto 2002). La 

interrogació imperativa sol adoptar la forma entonativa típica de la 

interrogació absoluta informativa, però amb un camp tonal molt més 

ampli, però no tan ampli com en el cas de les preguntes d’incredulitat. A 

continuació es mostra el context utilitzat per obtenir aquest tipus 

d’enunciats: 
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—PREGUNTA: Els teus nebots fan molt de soroll i no et deixen 

escoltar la televisió. Els preguntes si callaran. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Callareu? 

 

Com en el cas de les interrogatives d’incredulitat amb matís de queixa, en 

valencià s’ha trobat tant el patró ascendent, caracteritzat per realitzar la 

darrera síl·laba tònica de l’enunciat en un to baix i seguida d’un moviment 

ascendent a les posttòniques (vg. Figura 15, panell superior) com el patró 

alt-ascendent, caracteritzat per realitzar la darrera síl·laba tònica de 

l’enunciat en un to ascendent que arribarà fins el final de l’enunciat (vg. 

Figura 15, panell inferior). Aquest últim, però, l’hem trobat només en dos 

pobles del valencià septentrional: Albocàsser i Cabanes. 
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Callareu? (Dénia) 
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Figura 15. Que no callareu? (Albocàsser) 
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2.4.1.4. Les oracions interrogatives confirmatòries 
 
Les interrogatives confirmatòries s’empren quan el desconeixement de 
l’emissor no és absolut sinó que sap o creu que sap la resposta a la seua 
pregunta i cerca una confirmació a la seua suposició. Aquestes preguntes 
presenten diverses variants, segons el grau de certesa i seguretat que tinga 
el parlant en la seua hipòtesi: n’hi ha que s’acosten més a l’afirmació o la 
negació i poden acabar la interrogativa amb una partícula confirmatòria 
(Véns a dinar, no?, No et trobes bé, tat?), i n’hi ha que tenen un caràcter 
més hipotètic (Maria ja ha arribat?, No et deuràs trobar malament?). La 
diferència entre aquestes situacions és que al primer tipus de 
confirmatòries el parlant està molt segur de la resposta, mentre que a la 
segona disminueix el grau de seguretat en la resposta, tot i que existeix un 
cert coneixement. 
 
Aquest tipus d’oracions s’han analitzat en català central i en els dialectes 
balears per Vanrell et al. (2010) i Vanrell et al (en premsa). Els autors, 
amb dades de producció, analitzen les interrogatives confirmatòries 
comparant-les amb les interrogatives informatives. Pel que fa al català 
central, com altres treballs previs (Prieto 2002, Prieto & Rigau 2007), 
aquest estudi conclou que, a diferència de la informativa que es realitza 
amb un patró ascendent, la confirmatòria es realitza majoritàriament amb 
un patró descendent. En canvi, el mallorquí i el menorquí diferencien els 
dos tipus d’enunciats amb una baixada de la síl·laba pretònica final que 
expressa confirmació. Finalment, en eivissenc i formenterer, els autors 
conclouen que fan servir les dues estratègies esmentades, és a dir, fan 
servir diferents tons de frontera i l’altura de la pretònica puja en el cas de 
les confirmatòries. 
 
Per a l’anàlisi d’aquest tipus d’interrogatives es va fer servir el següent 
context: 
 

—PREGUNTA: Saps que ja passa de l’hora de dinar. Veus que arriba 
el teu fill de pressa i en veure’l li preguntes si té fam. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Tens fam? 
 
En valencià, pel que fa a aquest tipus de confirmatòries, el que s’acosta 
més a l’afirmació o la negació en què el parlant està més segur de la 
resposta, s’han trobat dos tipus de patrons: el patró ascendent i el patró 
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descendent. El panell superior de la figura 16 mostra un exemple del patró 
ascendent, el mateix patró entonatiu que la interrogativa informativa. El 
patró descendent apareix en alguns parlars valencians quan el parlant està 
segur de la resposta. Al panell inferior de la figura 16 es mostra un 
exemple de patró descendent, que pel seu caràcter confirmatori, 
s’aproxima més a l’entonació d’una oració declarativa. Tot i que on més 
apareix aquest contorn és al valencià septentrional, (concretament l’hem 
trobat en els 3 pobles propers al tortosí: Albocàsser, l’Alcora i Morella) 
també l’hem trobat en alguns parlars del valencià meridional (en concret a 
Castalla, Gata i Muro); per tant, no podem afirmar que el contorn pertany 
a un subdialecte concret. Els resultats de les enquestes confirmen que el 
valencià en general, per expressar les preguntes confirmatòries amb un 
grau elevat de certesa, pot fer ús tant del patró ascendent com del patró 
descendent. 
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                         Tens fam? (Sagunt) 
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Figura 16. Tens fam? (l’Alcora) 
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Les preguntes confirmatòries amb un caràcter més hipotètic, és a dir, 
aquelles en les quals el parlant no està tan segur de la resposta, es 
caracteritzen per realitzar-se en tot el valencià mitjançant el clàssic patró 
ascendent; el mateix que caracteritza les oracions interrogatives absolutes 
informatives (vg. Figura 17). La situació emprada per obtenir-les ha estat 
la següent: 
 

—PREGUNTA: Crides per telèfon a casa d’una companya que es diu 
Maria i no hi és. Més tard hi tornes a cridar. Pregunta als seus 
pares si ja ha arribat. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Ja ha arribat, Maria? 
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Figura 17. Ha arribat Maria? (Muro) 

 
2.4.1.5. Les oracions interrogatives reiteratives  
 
La funció de les oracions interrogatives reiteratives o preguntes eco, és 
tornar a preguntar alguna informació que s’ha mencionat prèviament en el 
discurs. L’emissor, d’una banda, pot ser imparcial i només voler que 
l’interlocutor torne a repetir el que acaba de dir (i aleshores estem davant 
la interrogació reiterativa de tipus neutre ‘(M’has dit que) tens fam?’); 
d’altra banda, pot voler imprimir a la pregunta un to de sorpresa, 
d’incredulitat o de desacord amb el contingut del missatge (‘(M’has dit 
que) te’n vas a viure a Anglaterra?’).  
 
Dins d’aquest tipus d’oracions diferenciarem aquelles amb un significat 
pragmàtic més neutre (aquelles en què el parlant demana perquè no ha 



36 

entès o no ha sentit bé el seu interlocutor) d’aquelles que denoten 
incredulitat (aquelles en què el parlant torna a demanar per una cosa que 
no s’acaba de creure). 
 
Mitjançant una interrogativa reiterativa de tipus neutre, el parlant es 
mostra imparcial i només vol que l’interlocutor torne a repetir el que acaba 
de dir, o bé perquè no ho ha sentit bé o perquè no ho ha entès. La situació 
emprada per obtenir aquest tipus de frase va ser la següent: 
  

—PREGUNTA: Et diuen l’hora, però no ho has acabat d’entendre. Et 
penses que t’han dit la una. Torna a preguntar si és la una. 

—POSSIBLE RESPOSTA: (M’has dit que) és la una? 
 
Com en el cas de les interrogatives d’incredulitat amb matís de queixa i 
les interrogatives imperatives (vg. apartats 2.4.1.2. i 2.4.1.3.), hem trobat 
tant el patró ascendent (vg. Figura 18, panell superior) com el patró alt-
ascendent (vg. Figura 18, panell inferior); aquest segon, com en les altres 
interrogatives on l’hem trobat, apareix en valencià septentrional. Els trets 
que caracteritzen les corbes de les oracions reiteratives són els següents: 
l’allargament de les darreres síl·labes del patró ascendent en valencià 
central i meridional, i la velocitat de realització del patró alt-ascendent en 
valencià septentrional. 
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M’has dit la una? (Castalla) 
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Figura 18. La una? (la Vall d’Uixó) 

 

D’altra banda, les preguntes reiteratives amb matís de sorpresa són 
aquelles en què el parlant torna a demanar allò que s’ha dit prèviament en 
el discurs per expressar sorpresa davant el contingut del missatge. A 
continuació detallem el context que es va utilitzar per obtenir aquest tipus 
d’enunciats: 

 
—PREGUNTA: Et diuen que un amic teu, Jaume, es presenta per a 

alcalde. Et sorprèn molt i ho tornes a preguntar. 
—POSSIBLE RESPOSTA: Jaume, es presenta per a alcalde? 

 
En aquest cas, l’entonació típica torna a repetir els patrons de les 
reiteratives neutres, però, el camp tonal dels enunciats és molt més ampli 
(com és el cas de la diferència entre les interrogatives absolutes 
informatives i les d’incredulitat o les imperatives). Els patrons són 
l’ascendent (vg. Figura 19, panell superior) i l’alt-ascendent (vg. Figura 
19, panell inferior). La partició dialectal en aquestes oracions és similar a 
les reiteratives neutres, però en aquest cas el patró alt-ascendent s’estén 
fins a la meitat del valencià central. Per tant, el patró ascendent 
caracteritza el valencià meridional i la meitat sud del valencià central, i el 
patró alt-ascendent, les zones del valencià septentrional i la meitat nord 
del valencià central. 
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   Jaume es presenta per a alcalde? (St. Mateu) 
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Figura 19. Jaume se presenta per a alcalde? (Cabanes) 

 
2.4.2. Oracions interrogatives parcials 
 
En les interrogatives parcials, també anomenades pronominals, la 
pregunta no és sobre el contingut de tot l’enunciat (i per això no es poden 
respondre amb sí o no) sinó sobre un sol constituent, el qual es qüestiona 
mitjançant el mot interrogatiu que les encapçala (Què vol?, Qui vindrà?). 
Els mots interrogatius tònics emprats més habitualment són com, on, què, 
quan, quant, qui, quin, més els compostos corresponents precedits de 
preposició (per què, per a què, per a qui, cap a on, fins quan, etc.).  
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2.4.2.1. Les oracions interrogatives informatives  
 
Amb les interrogatives parcials informatives, el parlant demana al seu 
interlocutor una informació concreta que desconeix i sobre la qual no té 
cap coneixement. Com hem dit, l’interès del parlant recau sobre la 
circumstància a què es refereix el mot interrogatiu (Quan te’n vas?, Com 
li diuen?). A continuació es pot observar el context emprat per obtenir la 
interrogativa parcial informativa: 
 

—PREGUNTA: Has de viatjar a París i vols comprar un regal a una 
persona que no coneixes molt i amb qui vols quedar bé. Vols 
que un amic teu t’aconselle i li preguntes què li duria/portaria. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Què li duries/portaries? 
 

Els resultats de les enquestes confirmen que el patró entonatiu que 
caracteritza la interrogativa parcial informativa valenciana és de tipus 
descendent, que es distingeix del que es troba en la major part del domini 
lingüístic, caracteritzat per realitzar una configuració nuclear de tipus 
ascendent-descendent (Prieto & Cabré en preparació). El contorn comença 
en un to relativament agut de la tessitura del parlant, pronunciant el mot 
interrogatiu amb un to alt, el qual es manté alt fins a la darrera síl·laba 
pretònica de la unitat (que en alguns casos és extra-alta). La darrera 
síl·laba tònica es pronuncia en un to descendent. Després, en les síl·labes 
posttòniques es manté el descens tonal que arriba fins a la línia de base del 
parlant. Aquest patró és l’hem trobat en 28 de les 29 poblacions del 
valencià amb la pregunta Què li portaries/duries? (vg. Figura 20, panell 
superior). 

 
El panell inferior de la figura 20 mostra una altra possible realització per a 
la pregunta parcial informativa; l’única diferència és que les síl·labes 
posttòniques es realitzen amb un to ascendent i no descendent. Aquesta 
inflexió final ascendent en les interrogatives parcials ha estat descrita per 
autors com Navarro Tomás (1991) i Sosa (1999). Aquests estudis 
comparen el mateix contorn amb final ascendent i amb final descendent en 
preguntes parcials en espanyol i argumenten que la tria del patró 
ascendent denota un grau de seguretat de la resposta baix i/o un alt grau de 
cortesia del parlant respecte de l’interlocutor; la corba entonativa és la 
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mateixa fins després de l’accent nuclear. La pujada final ascendent, doncs, 
conferiria el matís de cortesia.3 
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Què li duries? (Castalla) 
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Figura 20. Què li portaries? (Elx) 

 
2.4.2.2. Les oracions interrogatives de sorpresa  

 
Les oracions interrogatives parcials de sorpresa són aquelles en què el 
parlant cerca informació i alhora vol expressar que considera sorprenent el 
que l’interlocutor acaba de dir-li (A quina hora vas acabar?). Com en el 

                                                 
3 A banda dels arguments de Navarro Tomás (1991) i Sosa (1999), vam fer un 
experiment pilot de percepció on 10 parlants de valencià havien d’escoltar la 
pregunta Què li duries? amb els dos finals possibles, l’ascendent i el descendent. 
Els resultats van confirmar que els parlants perceben el final ascendent com a més 
cortès que el descendent. 
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cas de les interrogatives absolutes, trobem aquí també que el contrast entre 
una pregunta informativa i una de sorpresa és d’expansió de camp tonal; 
és a dir, quan més èmfasi denota el parlat, més ampliarà el seu camp tonal. 
La situació emprada per obtenir interrogatives parcials de sorpresa ha estat 
la següent: 
 

—PREGUNTA: Un amic teu et conta d’un conegut que devia molts 
diners al banc i encara demanava més préstecs. Pregunta 
(sorprès) quants diners va acabar devent. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Quants diners va acabar devent? 
 
El contorn majoritari que descriu les parcials de sorpresa en valencià és el 
descendent, com en el cas de les parcials informatives. A la figura 21, al 
panell superior, es pot observar com els trets tonals del patró descendent 
són molt més marcats comparats amb les parcials informatives (vg. Figura 
20, panell superior). Aquest és el patró majoritari, trobat en 19 poblacions 
de tot el valencià, i coincidint sobretot en les zones del valencià central i 
meridional. 
 
Una vegada més, els resultats confirmen que la mateixa corba però amb 
final ascendent torna a aparèixer en les interrogatives parcials d’aquest 
tipus, també amb un camp tonal més ampli (vg. Figura 21, panell central). 
La diferència entre els dos tipus de parcials recau sobretot en l’altura de la 
síl·laba pretònica, que es realitza amb un to extraalt en el cas de les 
interrogatives de sorpresa. Aquest contorn s’ha trobat en tan sols dos 
pobles del sud del valencià meridional: Elx i Guardamar. 
 
Finalment, al panell inferior de la figura 21 es mostra un exemple d’un 
tercer patró que es troba en aquest tipus d’interrogatives: el patró 
ascendent-descendent. Recordem que aquest és el patró descrit a la resta 
del domini lingüístic per a les preguntes parcials informatives, però també 
per a les preguntes de sorpresa. Aquest contorn apareix a la zona del 
valencià septentrional íntegrament i en les poblacions del valencià central 
Xàtiva i Sagunt, i es caracteritza perquè la darrera síl·laba tònica es 
realitza en un to ascendent (extra-alt) seguida d’una davallada que clou 
l’enunciat. 
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Quants diners acabarà devent? (Dénia) 
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Quants diners va acabar devent? (Elx) 
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Figura 20. I quants diners devia? (l’Alcora) 
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Així doncs, en aquest tipus d’oracions podem marcar isoglosses clares: el 
valencià meridional i central fan servir majoritàriament el patró 
descendent i el septentrional, el patró complex ascendent-descendent. 
 
2.4.2.3. Les oracions interrogatives imperatives    
 
La pregunta imperativa es caracteritza pel sentit d’imposició (“T’ordene 
que em digues què vols”: Què vols?), al qual s’afegeix en alguns casos un 
matís addicional de reprovació: el parlant manifesta el seu disgust amb 
l’actuació prèvia de l’interlocutor. Vegeu el context que s’ha utilitzat a 
continuació: 
 

—PREGUNTA: Algú t’estira la camisa dues vegades i quan tu et 
gires no veus ningú. Finalment, quan ja fa tres vegades que te 
l’han estirada, veus que és un conegut molt xerrador i molt pesat 
que sempre t’empipa i quan et troba no et deixa estar. Pregunta-
li què vol. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Què vols? 
 
Els contorns majoritaris en aquest tipus de preguntes són el patró 
descendent i el complex ascendent-descendent; aquest últim és el que s’ha 
trobat també en les interrogatives parcials de sorpresa. La diferència entre 
aquests dos contorns i el de la pregunta parcial informativa i de sorpresa 
es troba en l’increment del ritme d’elocució i l’ús d’intervals tonals més 
amplis: el nivell tonal del final de l’oració, que pot arribar a ser més greu 
que l’habitual. La figura 21 mostra els dos contorns que caracteritzen les 
interrogatives parcials imperatives en valencià. El panell superior mostra 
el patró descendent; el panell inferior, el patró ascendent-descendent. 
Contràriament a la divisió dialectal de les interrogatives parcials de 
sorpresa, en aquest cas, el patró descendent és característic del valencià 
septentrional i el patró ascendent-descendent és el majoritari en la part 
central i meridional del valencià, concretament l’hem documentat en 14 
poblacions. 
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Però què vols? (Alboraia) 
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Figura 21. Però què vols? (Guadassuar) 

 
2.4.2.4. Les oracions interrogatives exhortatives  
 
Mitjançant les preguntes parcials exhortatives, el parlant expressa un prec 
amb insistència; fins i tot, pot afegir un matís de queixa o de protesta a 
l’enunciat (Per què no m’acompanyes?). A continuació mostrem el 
context utilitzat per obtenir interrogatives parcials exhortatives: 
 

—PREGUNTA: Tens moltes ganes que uns amics teus vinguen a 
sopar a ta casa. Mig suplicant (perquè ja t’han dit que no poden) 
els preguntes per què no vénen. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Per què no veniu? 
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El contorn característic en tot el valencià es correspon amb el patró 
ascendent-descendent, patró que apareix també en les interrogatives de 
sorpresa i imperatives; per tant, coincideixen totes en el fet que el focus 
apareix al darrer constituent de la interrogativa emfàtica. Un dels trets 
entonatius més peculiars del contorn de la figura 22 és la inflexió 
melòdica final: el moviment descendent es realitza amb un to baix 
sostingut i provoca un allargament considerable de la darrera síl·laba de 
l’enunciat, típic dels precs (Prieto 2002). 
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Figura 22. Per què no veniu? (Xàtiva) 

 
2.4.3. Les oracions interrogatives disjuntives 
 
Mitjançant una oració interrogativa disjuntiva, el parlant demana a l’oient 
que trie entre dos (o més) elements que formen la pregunta (Vols aigua o 
vi?, Què m’has dit, aigua o vi?). En aquest cas es van emprar tres contexts 
diferents per comprovar que el patró és igual tant en les preguntes parcials 
disjuntives com en les preguntes absolutes disjuntives; a continuació 
detallem els tres contexts: 
 

—PREGUNTA: Has comprat gelat de vainilla i d'avellana pel teu 
sant. Pregunta als convidats si volen gelat de vainilla o 
d'avellana. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Voleu gelat de vainilla o d’avellana? 
 

—PREGUNTA: Un amic teu et necessita per fer a una faena. Tu pots 
anar dilluns, dimarts, dijous o divendres. Pregunta-li si vol que 
hi vages dilluns, dimarts, dijous o divendres. 



46 

—POSSIBLE RESPOSTA: Quan vols que vaja: dilluns, dimarts, dijous 
o divendres? 

 
—PREGUNTA: T'han demanat per on hi has anat, però no saps si has 

entès això, per on hi has anat, o si has entès per on hi has entrat. 
Pregunta si t'han demanat una cosa o l'altra, és a dir, per on hi 
has anat o per on hi has entrat. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Per on he anat o per on he entrat? 
 
El patró entonatiu que descriu les interrogatives disjuntives en valencià 
coincideix amb la resta del domini lingüístic (Prieto & Cabré en 
preparació). El patró prototípic s’empra tant en el cas de les preguntes 
disjuntives absolutes, com en el cas de les disjuntives preguntes parcials i 
disjuntives reiteratives. A la figura 23 es mostren tres exemples de 
disjuntives: una interrogativa absoluta, una interrogativa parcial i una 
interrogativa reiterativa. Com es pot observar, en tots els casos la corba es 
caracteritza per un moviment tonal ascendent que s’associa a la darrera 
síl·laba del primer element de la disjunció i, a continuació, per una 
baixada que arriba fins al final de la frase, passant per una davallada més 
ràpida associada a la darrera síl·laba tònica.  
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    Voleu gelat de vainilla o d’avellana? (el Carxe) 
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Quin dia vols que vaja: dilluns, dimarts, dijous o divendres? (la Nucia) 
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Figura 23. Què m’has preguntat: per a on he anat o per a on he entrat? 
(Sagunt) 

 
 

2.5. Els imperatius 
 
La modalitat imperativa comprèn les ordres (també anomenades oracions 
imperatives) i els precs (o oracions exhortatives). Tant les ordres com els 
precs expressen un desig del parlant d’influir en les accions del seu 
interlocutor. El parlant se serveix d’aquest tipus d’oracions per tractar 
d’imposar la seua voluntat sobre l’oient. Els límits entre les ordres i els 
precs no són gaire precisos. La interpretació que faça l’oient de la força 
apel·lativa del missatge no només dependrà de l’entonació, sinó també de 
la velocitat d’elocució i de la intensitat i el registre tonal emprats pel 
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parlant: en general, una ordre serà enunciada de forma més ràpida i brusca 
que un prec, que tendeix a pronunciar-se amb un tempo lent i allargat per 
tal d’aconseguir un efecte tranquil·litzador.  
 
2.5.1. Les ordres 
 
Les ordres es fan servir quan l’emissor vol que el receptor del missatge 
actue d’una manera determinada. Normalment el parlant empra aquesta 
modalitat com a últim recurs, quan ja ha intentat convèncer l’interlocutor 
amb d’altres estratègies com peticions suaus, precs, etc. Com ja hem vist, 
a part de la configuració tonal, que examinarem tot seguit, les ordres es 
caracteritzen per la presència d’altres índexs acústics que accentuen i 
reforcen la força imperativa de l’oració i manifesten diversos graus 
d’exaltació, de tensió o d’irritació del parlant: un tempo ràpid, una 
elevació del to i de la intensitat, l’ús d’un camp tonal ampliat i d’una 
tonalitat aguda. A continuació exemplifiquem el context utilitzat per 
obtenir una frase imperativa: 
 

—PREGUNTA: Esteu al parc tu i la teua neboda, Maria. Corre i 
s’allunya. Tu pateixes perquè per l’avinguda que hi ha a la vora 
del parc hi passen molts cotxes. Digues-li que vinga. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Vine! 
 
Quan l’oració conté un únic accent de mot, com en l’exemple del context, 
en pràcticament tot el valencià hi trobem un patró ascendent-descendent 
(vg. Figura 24, panell superior), contorn majoritari en tots els dialectes 
catalans. Aquest contorn és el mateix que el que hem descrit per a les 
declaratives informatives i exclamatives i es caracteritza, d’un costat, per 
un to mitjà que ocupa el cos inicial del contorn fins arribar a l’última 
síl·laba accentuada de la seqüència realitzada en un to ascendent i, de 
l’altre, perquè a les síl·labes posttòniques el to davalla intensament fins al 
final de l’oració, en què arriba al nivell mínim d’F0 del parlant. Igualment, 
s’ha trobat un altre contorn possible per a aquest tipus d’enunciats: un 
accent tonal ascendent associat a la síl·laba tònica seguit d’un moviment 
final complex ascendent-descendent associat a les posttòniques (vg. 
Figura 24, panell inferior). Aquesta darrera estratègia expressa un matís 
més insistent, ja que el receptor del missatge és lluny.  
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Figura 24. Vine! (l’Alcora) 

 
En el context que detallem a continuació, mostrem el context d’una ordre 
amb més d’un accent tonal: 
 

—PREGUNTA: Imagina’t que eres recepcionista a un hotel i entra 
una parella que vol una habitació. Digues-los que òmpliguen 
este formulari. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Ompliu este formulari. 
 

Quan s’expressa ordre en una oració que conté més d’un accent tonal, el 
moviment ascendent s’alinea amb la primera síl·laba accentuada i el 
moviment descendent amb l’última síl·laba tònica (vg. Figura 25, panell 
superior). Aquest contorn caracteritza la gran majoria dels parlars 
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valencians i la resta del català (Prieto & Cabré en preparació). Tot i això, 
s’ha trobat un altre contorn més emfàtic, amb un matís d’insistència en el 
qual tant la primera síl·laba tònica com la darrera reben un accent 
ascendent (com en el cas de les ordres amb un sol accent); la seqüència, 
com en la resta de declaratives, finalitza amb una baixada del to (vg. 
Figura 25, panell inferior). 
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Pleneu este formulari! (Mutxamel) 
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Figura 25. Ompliu este formulari! (l’Alcora) 

 
2.5.2. Els precs 
 
En els precs o oracions exhortatives el parlant tracta de convèncer el seu 
interlocutor de forma més suau que en les ordres (Va, vine!). A 
continuació mostrem el context que hem emprat per obtenir aquesta 
resposta per part de l’enquestat: 
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—PREGUNTA: Vols anar al cinema amb un amic. Et diu que té 
faena, però tu saps que la pot deixar per a més endavant. Com ho 
faràs per a convèncer-lo? Digues-li que vinga. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Vine… 
 
Un dels trets prosòdics més característics de la modalitat exhortativa és el 
tempo, més lent que el que es fa servir en les oracions declaratives i les 
ordres. El contorn entonatiu més estès arreu del valencià (i també del 
català central, Prieto & Cabré en preparació) és el format per un accent 
tonal baix associat a la síl·laba tònica seguit d’un moviment final complex 
ascendent-descendent associat a les síl·labes posttòniques (vg. Figura 26, 
panell superior). En alguns parlars valencians, però, s’ha trobat un altre 
contorn marcat per un grau més alt d’insistència format per un accent 
tonal ascendent seguit d’un moviment final complex descendent-
ascendent-descendent, final que dóna a l’oració el matís d’un alt grau 
d’insistència (vg. Figura 26, panell inferior). Aquest segon contorn s’ha 
trobat en tres poblacions del valencià central (Guadassuar, Sagunt i 
Xàtiva) i tres poblacions del valencià meridional (Elx, Gandia i Sueca), i 
és el contorn majoritari d’aquest tipus d’oracions a les Illes Balears i a la 
zona del català nord-occidental. 
 
En general, en aquests dos patrons, les darreres síl·labes de l’enunciat 
solen presentar un cert allargament i arrossegament, anomenat melisma, 
que confereix un caràcter “musical” a aquests contorns (Prieto 2002). 
Prosòdicament, aquestes oracions també es caracteritzen per l’ús d’un 
camp tonal menys ampli i un descens en el registre tonal, que comunica 
tranquil·litat. Aquests índexs prosòdics accentuen el caràcter suau i 
inconcloent d’un acte de parla que té com a finalitat incitar una resposta 
positiva de part de l’interlocutor. No podem parlar de diferències 
dialectals en aquests patrons, sinó que els dos tipus de patrons s’empren 
depenent del grau d’insistència i de confiança del parlant cap a 
l’interlocutor. De fet, és freqüent de sentir el darrer patró després de 
l’anterior, quan el parlant persisteix en la seua petició. 
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Figura 26. Vine! (Elx) 

 
 

2.6. Vocatius 
 
Les formes vocatives tenen una funció apel·lativa, de cridar algú, de 
sol·licitar la seua atenció (Maria!, Hola!). Les crides poden adoptar 
diverses formes entonatives depenent del matís que es dóna. En aquest cas 
hem utilitzat dos contexts per obtenir vocatius, un que hem anomenat de 
“primera crida o contacte inicial” i un que hem anomenat vocatiu de 
“segona crida o crida d’insistència”: 
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Vocatiu de primera crida o de contacte inicial 
—PREGUNTA: Entres a casa d’una amiga teua, Maria, però quan 

entres no la veus. Penses que deu ser a la seua habitació. Crida-
la. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Maria! 
 
Vocatiu de segona crida o de crida d’insistència 

—PREGUNTA: Passen deu segons i no ix ningú. Penses que potser 
és al pis de dalt i la tornes a cridar. 

—POSSIBLE RESPOSTA: Maria! 
 
En valencià s’han trobat dos patrons característics per expressar els 
vocatius de primera crida, majoritaris també en la resta del domini 
lingüístic (Prieto & Cabré en preparació). Els dos patrons compten amb un 
accent tonal ascendent i es diferencien segons la melodia associada a la 
síl·laba posttònica: moviment ascendent-descendent o to mitjà sostingut. 
El panell superior de la figura 27 mostra un exemple de vocatiu amb 
moviment final ascendent-descendent i el panell inferior, un vocatiu amb 
to final mitjà sostingut que es manté al llarg de la síl·laba (o síl·labes) 
posttònica. El patró majoritari, però, és el patró caracteritzat per realitzar 
la inflexió final en un to mitjà sostingut. L’altre contorn amb final 
ascendent-descendent l’hem localitzat en 7 de les 29 poblacions 
valencianes, 5 del valencià septentrional (Morella, Sant Mateu, Cabanes, 
l’Alcora i la Vall d’Uixó), una del valencià central (Llíria) i una del 
valencià meridional (el Carxe). Prosòdicament, ambdues construccions es 
caracteritzen per un manteniment del to al llarg de les diferents síl·labes i 
per un allargament considerable de la durada d’aquestes, sobretot la 
darrera síl·laba, la qual cosa sol produir uns contorns de “cant”.  
 
Tot i que el primer contorn, l’acabat amb un to ascendent-descendent 
apareix en un poble del valencià central i un poble del valencià 
meridional, l’anàlisi de les dades confirma que aquest contorn seria el 
majoritari en valencià septentrional (s’ha localitzat en 5 de les 7 
poblacions septentrionals). A més a més, les dades vénen reforçades pels 
resultats de l’anàlisi de la resta del català, ja que al dialecte nord-
occidental és també el patró majoritari (Prieto & Cabré en preparació).  
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Maria! (Guadassuar) 
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Figura 27. Maria! (Sant Mateu) 

 

Pel que fa als vocatius de crida d’insistència, en què el parlant torna a 
cridar algú perquè aquest no respon o no l’ha sentit, en valencià –i en tot 
el domini català–, el patró que caracteritza aquest tipus de vocatius és el 
que finalitza amb un to mitjà sostingut, el mateix que s’ha descrit per als 
vocatius de primera crida (Prieto & Cabré en preparació). En aquest cas, 
però, el registre tonal s’amplia, ja que l’oient insisteix perquè està lluny o 
creu que no l’han sentit i vol incrementar l’expressivitat de l’enunciat. La 
figura 28 mostra aquest contorn amb una parlant de Guadassuar, la 
mateixa parlant que hem mostrat per als vocatius de “primera crida” (vg. 
Figura 27, panell superior). La comparació dels dos contorns mostra que 
són totalment idèntics, la diferència rau en l’amplitud del registre tonal: 
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l’accent ascendent és més alt en el cas del vocatiu de segona crida i el to 
sostingut mitjà és també més agut en aquest darrer vocatiu (vg. Figura 28). 
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Figura 28. Maria! (Guadassuar) 

 
 

2.7. Conclusions 
 
En aquest capítol hem presentat l’entonació característica de diferents 
tipus de modalitats oracionals en valencià. L’anàlisi ha estat feta partint de 
la base de dades del qüestionari de l’Atles de l’entonació del català i 
l’Atles de l’entonació del valencià, que ens ha permès obtindre una 
gamma ampla de diferents modalitats oracionals. Així, han estat analitzats 
els següents tipus d’oracions amb diversos significats pragmàtics: les 
oracions declaratives, les oracions interrogatives absolutes, les oracions 
interrogatives parcials, les oracions interrogatives disjuntives, les oracions 
imperatives, i, finalment, els vocatius. 
 
Les configuracions tonals que hem descrit per al dialecte valencià ens 
mostren que el sistema entonatiu d’aquest dialecte s’adiu amb el sistema 
que s’ha descrit per al català central, amb petites diferències referents a 
l’ús de determinats patrons en diferents significats pragmàtics (vg. Annex 
3). Així, pel que fa als resultats de les anàlisis dels diferents tipus 
d’oracions declaratives, confirmem que l’entonació del valencià 
coincideix amb la resta del domini lingüístic a l’hora de realitzar aquests 
tipus d’enunciats.  
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Quant a les interrogatives absolutes, trobem que en la majoria dels 
significats pragmàtics el valencià fa servir el patró ascendent, com en 
altres varietats, com ara el català central i el català septentrional; però, en 
el cas del valencià podem confirmar que existeixen diferències fonètiques 
a l’hora de realitzar aquests contorns. Així, el valencià meridional i el sud 
del valencià central es caracteritzen per l’allargament del to final de la 
darrera síl·laba dels enunciats, fet que provoca que la inflexió ascendent 
trigue més a pujar, com havien descrit tres treballs previs (Prieto 2001, 
Martorell et al. 2007, i capítol 3 d’aquest treball). En canvi, el valencià 
septentrional i la zona nord del valencià central es caracteritzen, com el 
català nord-occidental i el català central, per una inflexió ascendent final 
que puja un cop finalitzada la darrera síl·laba tònica. En el cas de les 
interrogatives absolutes confirmatòries trobem dues estratègies 
entonatives, una que s’adiu amb el català nord-occidental, el català central 
i el balear (el patró descendent), i l’altra amb el català septentrional (el 
patró ascendent).  
 
L’entonació de les oracions interrogatives parcials és la que més difereix 
de la resta de dialectes del català. Tots els tipus d’oracions parcials 
analitzats coincideixen quasi totalment en tot el valencià –deixant de 
banda les interrogatives exhortatives, que mereixen atenció a part– amb un 
ús majoritari del patró descendent. Tot i això, trobem petites diferències 
internes en la realització de les interrogatives parcials que denoten 
sorpresa: el valencià meridional i el valencià central fan servir el mateix 
patró que utilitzaven en les parcials informatives i, en canvi, el valencià 
septentrional fa ús d’una estratègia entonativa que coincideix amb el 
català nord-occidental, el català central i el català septentrional, el patró 
ascendent-descendent. Finalment, pel que fa a les interrogatives parcials 
exhortatives, el patró emprat pels parlars valencians, el patró ascendent-
descendent, coincideix amb la resta de dialectes del català. 
 
Les oracions interrogatives reiteratives o preguntes eco presenten les 
mateixes característiques entonatives que les oracions interrogatives 
absolutes, és a dir, fan servir majoritàriament el patró ascendent. Aquesta 
entonació coincideix amb la resta del català exceptuant els parlars balears. 
Finalment, l’entonació característica de les oracions interrogatives 
disjuntives i dels enunciats imperatius i vocatius en valencià, coincideix 
amb la resta dels dialectes catalans. 
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En general, podem dir que els trets entonatius que més caracteritzen els 
dialectes valencians central i meridional de la resta del català són, d’una 
banda, l’allargament de les darreres síl·labes de les oracions interrogatives 
absolutes; d’altra banda, l’alineació de l’accent prenuclear. En aquests dos 
subdialectes cal destacar també l’ús general del patró descendent emprat 
per pronunciar les oracions interrogatives parcials de qualsevol tipus, tret 
que el diferencia de la resta de dialectes catalans. Pel que fa al valencià 
septentrional, cal destacar les similituds que presenta amb el català nord-
occidental, sobretot, en l’ús del patró alt-ascendent de les interrogatives 
absolutes i en les interrogatives reiteratives i, per últim, les similituds que 
presenta en l’ús de determinades interrogatives parcials, i en els vocatius 
de primera crida o de contacte inicial.  
 
Per concloure, podem dir que l’entonació del valencià presenta dues 
isoglosses clares respecte dels seus parlars. La primera englobaria tot el 
valencià septentrional i, la segona, el valencià central i el valencià 
meridional. A continuació, presentem en un mapa les isoglosses que hem 
pogut extreure de les diferències dialectals referents a les característiques 
més peculiars de cada subdialecte (vg. el mapa de la Fig. 29). Així, pel 
que fa a les oracions interrogatives absolutes i parcials podem fer dues 
classificacions: una que engloba el valencià central i el valencià 
meridional i, una altra amb el valencià septentrional.  
 
Les isoglosses les hem traçades tenint en compte: pel que fa a les 
interrogatives absolutes, d’una banda, es realitzen amb un accent 
prenuclear ascendent en valencià meridional i central i, en septentrional, 
amb un accent baix seguit d’un moviment ascendent a les posttòniques. 
D’altra banda, dins d’aquestes oracions trobem una altra diferència que 
separa el septentrional del central i meridional, en aquests darrers, la 
inflexió final comença a pujar al final de la darrera síl·laba i, en 
septentrional, només acaba la darrera síl·laba tònica. A més a més, la zona 
del català septentrional en contacte amb el català nord-occidental, en 
alguns casos de les interrogatives absolutes informatives i confirmatòries, 
presenta un patró descendent, característic del nord-occidental i central. 
Cal remarcar també que dins les oracions interrogatives absolutes 
d’incredulitat i les imperatives podem fer també la mateixa classificació 
d’isoglosses. El valencià central i meridional presenten una configuració 
nuclear ascendent i el septentrional les realitza en un final alt-ascendent. 
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Per la seua banda, les interrogatives parcials també ens permeten de fer els 
mateixos dos grans subgrups dialectals. Tot i que les parcials informatives 
presenten el mateix patró en la totalitat del valencià; pel que fa a les 
parcials de sorpresa i les imperatives el valencià es divideix en dos blocs 
diferenciats. Les preguntes parcials de sorpresa en valencià central i 
meridional es realitzen, com les informatives, amb el patró que hem 
anomenat descendent. Ara bé, la zona del septentrional fa servir un altre 
tipus de patró que a més coincideix amb la resta del català peninsular, el 
patró ascendent-descendent. En canvi, pel que fa a les preguntes parcials 
imperatives, el dialecte septentrional fa servir el patró descendent i, el 
central i meridional fan ús del patró ascendent-descendent. 
 

                    
Figura 29. Mapa del valencià amb el traçat d’isoglosses entonatives i les 
poblacions que han estat analitzades. 
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CAPÍTOL 3  
 
L’entonació de les oracions interrogatives absolutes en 
valencià i en català central 
 
3.1. Introducció 
 
El propòsit d’aquest capítol és aprofundir en l’estudi de l’entonació del 
valencià a partir de l’anàlisi experimental de les oracions interrogatives 
absolutes. Aquestes, també anomenades totals o del tipus sí o no, són 
aquelles en què el parlant pregunta sobre el tema de l’enunciat (no sobre 
un element de l’oració en particular, com ocorre en les interrogatives 
parcials) i l’interlocutor espera una resposta afirmativa o negativa. 
Concretament, ens ocuparem de les interrogatives absolutes informatives, 
que són aquelles en què l’interlocutor desconeix la resposta i la demana 
sense tenir cap tipus de coneixement previ. Per exemple: algú entra a una 
botiga on no havia estat mai i demana si tenen mandarines (Tenen 
mandarines?). Aquestes estructures són interessants d’estudiar des del 
punt de vista entonatiu perquè, tal com hem vist al capítol 2 i observarem 
ara en la seua anàlisi, el valencià presenta una corba melòdica amb 
característiques diferents de les que s’havien assenyalat fins ara en la resta 
de dialectes. 
 
Tradicionalment, en català s’han descrit dos tipus de patrons entonatius 
per a les interrogatives absolutes: el patró ascendent i el patró descendent 
(vegeu per exemple Bonet 1986, Prieto 1995, Prieto & Rigau 2007). A la 
figura 1 podem veure la configuració tonal final dels dos tipus de patrons 
de les interrogatives absolutes: el patró ascendent es caracteritza per la 
realització de la darrera síl·laba tònica en un to baix, des d’on comença la 
inflexió final ascendent que arriba fins les darreres síl·labes de l’enunciat, 
i el patró descendent es caracteritza per la realització de la darrera síl·laba 
tònica en un to descendent, el qual continua baixant fins a les darreres 
síl·labes de l’enunciat. Els dialectes que segueixen el patró descendent són 
el balear, part del nord-occidental, part del central i l’alguerès. Pel que fa a 
les oracions amb inflexió final ascendent, s’han descrit en català central, 
en català septentrional, en tortosí i en valencià.  
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                      Patró ascendent             Patró descendent 

                                            
                                 
Figura 1. Esquema dels dos tipus de patrons de les interrogatives absolutes 
informatives en català. La columna marcada en gris representa la darrera síl·laba 
tònica, i les dues adjacents representen les síl·labes posttòniques on es realitza la 
inflexió final en el patró ascendent, i la cadència final en el patró descendent. 

 
En alguns dialectes del català, les interrogatives absolutes poden anar 
encapçalades per la partícula expletiva que, l’ús de la qual pot ser optatiu 
o sistemàtic, i generalment va lligada a l’ús del patró descendent: el català 
central, el mallorquí, l’eivissenc i el nord-occidental la fan servir de 
manera opcional,4 mentre que en menorquí l’ús de que és sistemàtic.5 En 
els primers dialectes esmentats, quan van encapçalats per la partícula, el 
patró entonatiu es caracteritza per tenir un final descendent6 (vg. Prieto & 
Rigau 2007: 33) i s’utilitza en interaccions en què el benefici de l’acció 
resultant per a l’emissor i el cost per al receptor són baixos.7 En mallorquí, 
en canvi, amb presència o no de la partícula expletiva sempre s’empra un 
patró descendent. En menorquí l’ús del que és sistemàtic i l’únic que 
distingeix la neutralitat de l’enunciat és el moviment tonal final, que en el 
cas de les interrogatives absolutes informatives és descendent. Al seu torn, 
el valencià –deixant de banda el valencià septentrional–, el català 

                                                 
4 En català nord-occidental l’ús de la partícula sembla que és sistemàtic: per una 

banda, en les oracions enregistrades a l’Atles interactiu de l’entonació del 
català (Prieto & Cabré coords. 2007-2010) no s’han observat oracions 
interrogatives absolutes informatives sense aquesta; d’altra banda, Prieto (2001: 
365) afirma que “[…] pràcticament sempre les preguntes s’inicien amb la 
partícula que […]”. Per aquests motius, podríem pensar que l’ús de la partícula 
és sistemàtic en aquest tipus d’oracions. 

5 Mascaró i Pons (1986: 32) assenyala que en menorquí la presència de que és 
una marca de les oracions interrogatives absolutes de tipus neutre. 

6 En nord-occidental i el subdialecte tortosí, però, sembla que hi ha casos 
d’oracions interrogatives absolutes encapçalades per que amb patró ascendent i 
que l’ús del patró descendent no té el mateix significat que la resta (Prieto, 
2001: 364-365). En tot cas, caldria un estudi més aprofundit sobre el tema.  

7 Per a Payrató (2002: 1204), “la pregunta amb final descendent sembla, de fet, 
menys adequada (formal, cortesa) com més alt és el benefici de l’acció 
resultant per a l’emissor i com més alt és el cost per al receptor”. Prieto & 
Rigau (2007: 35) confirmen aquesta hipòtesi. 
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septentrional i el gironí no empren la partícula que en les oracions 
interrogatives absolutes informatives. Resumint, en català central, en 
eivissenc i en nord-occidental hi trobem els dos tipus de patrons, però 
només en el descendent hi apareix la partícula expletiva. El mallorquí 
utilitza sistemàticament el patró descendent, vaja o no la pregunta 
encapçalada per la partícula expletiva. El menorquí utilitza 
sistemàticament la partícula expletiva, i, per últim, en valencià s’utilitza 
sistemàticament el patró ascendent i les oracions no van encapçalades per 
la partícula expletiva, exceptuant algunes zones del valencià 
septentrional.8 
 
L’anàlisi de les interrogatives absolutes informatives en valencià ha estat 
abordada per Prieto (2001), amb un estudi dialectal de les interrogatives 
absolutes, i per Martorell et al. (2007), amb l’estudi de les declaratives i 
les interrogatives absolutes del català de la ciutat de València. Aquests dos 
estudis coincideixen en la descripció bàsica del patró ascendent de les 
interrogatives absolutes en valencià, semblant a la del català central. El 
patró es caracteritza per una primera síl·laba tònica realitzada en un to 
baix que ascendeix a la posttònica, des d’on comença una davallada que 
arriba fins a la síl·laba nuclear, realitzada en un to baix. La inflexió final 
comença a ascendir quan finalitza la síl·laba tònica. Pel que fa als trets 
fonètics que distingeixen la corba del valencià, els dos estudis estan 
d’acord que, en aquest dialecte, es produeix un allargament considerable 
del to baix de l’accent nuclear i de la inflexió final, però mentre que Prieto 
(2001: 363-364) descriu que la inflexió final és més aguda que la inicial, 
Martorell et al. (2007: 115-116) conclouen que el pic més agut d’aquest 
tipus d’oracions és el primer. A banda de l’observació que l’inici de la 
inflexió final ascendent és més tardana en valencià, aquests estudis no 
ofereixen una anàlisi de l’alineació dels moviments tonals finals respecte 
de la cadena segmental. Des del punt de vista del model mètric i 
autosegmental (model AM, vg. Capítol 1), és especialment interessant 
analitzar l’alineació que mostra el valencià en la realització del to de 
frontera. 
 
El nostre objectiu, doncs, és examinar fonèticament aquestes oracions en 
català central i en valencià (zona meridional) per veure quins trets fonètics 

                                                 
8 Mascaró i Pons (1986: 33) considera que “almenys al País Valencià sembla que 
no hi funciona, tret de Castelló”. 
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distingeixen la interrogativa valenciana de la del català central. Respecte 
d’això, estudiarem de forma sistemàtica l’alineació i l’altura tonal de la 
corba melòdica dels enunciats: pel que fa a la primera, analitzem 
l’alineació de l’accent baix del to nuclear i, en oracions de més d’un 
accent, l’alineació de l’accent prenuclear de l’enunciat; en relació a 
l’altura tonal, examinem l’altura del pic de la inflexió final i, en oracions 
de més d’un accent, l’altura del primer pic de l’enunciat. 
 
D’aquesta manera, hem estructurat el capítol en les següents seccions: la 
secció 3.2. compara des d’un punt de vista descriptiu el patró ascendent 
del català central amb el del valencià i presenta les hipòtesis del treball. La 
secció 3.3. explica la metodologia emprada per dur a terme l’estudi 
comparatiu. La secció 3.4. conté els resultats de l’anàlisi comparativa de 
del català central i del valencià. I, per últim, exposem les conclusions 
pertinents i descrivim fonèticament la corba entonativa de les oracions 
interrogatives absolutes en valencià a la secció 3.5. 
 
 

3.2. Patró ascendent: català central vs. valencià 
 
Com hem vist al capítol 1, la nostra anàlisi parteix del model mètric i 
autosegmental aplicat al català, el Cat_ToBI (vg. per exemple Prieto et al. 
2009). Així, com hem dit, d’una banda tenim els accents tonals, associats 
a les síl·labes tòniques; d’altra banda, els tons de frontera, associats als 
límits dels dominis prosòdics. Aquests dos elements fonològics ens 
serveixen per determinar l’etiquetatge tonal de tot tipus de contorns i els 
podem representar emprant tres nivells tonals, el nivell alt (high, H), el 
nivell mitjà (mid, !H) i el nivell baix (low, L).  
 
A la figura 2 podem observar dos exemples concrets de la corba 
entonativa de dues oracions interrogatives pronunciades per un parlant de 
cada dialecte. Les dues frases són gairebé idèntiques segmentalment, amb 
dos accents i amb final paroxíton (paraula plana); l’única diferència és 
que, com que el mot final és un nom propi, el català central (panell 
superior) fa servir l’article personal característic d’aquest dialecte 
(manava la Marina?) i el valencià (panell inferior) l’utilitza sense article 
(manava Marina?). 
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Figura 2. Representació del contorn melòdic de dos dels enunciats produïts pels 
parlants de cada dialecte (català central, quadre de dalt i valencià, quadre de 
baix). El nivell superior mostra la transcripció ortogràfica i, l’inferior, la 
transcripció fonètica per síl·labes. 

 
Si ens fixem en la corba melòdica dels dos enunciats, la configuració tonal 
bàsica dels dos contorns és semblant: en català central, la primera síl·laba 
tònica es produeix en un to greu i després hi ha una pujada gradual a les 
posttòniques; en valencià, sembla que la primera síl·laba tònica o accent 
prenuclear es realitza amb un to ascendent desplaçat a la posttònica. A 
continuació, la línia melòdica davalla fins arribar al to baix de l’accent 
nuclear, en aquest cas alineat amb la síl·laba tònica –ri– en els dos 
dialectes, però en català central, quan acaba la realització de la síl·laba 
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tònica comença el moviment final ascendent; en canvi, en valencià, 
l’accent baix del to nuclear s’estén fins a les darreres síl·labes de 
l’enunciat i l’ascens s’inicia durant la darrera síl·laba. 
 
D’entrada, el que podem deduir d’aquestes descripcions és que la corba 
melòdica de les interrogatives absolutes del valencià i del català central es 
diferencia per l’alineació de l’accent prenuclear i per on comença la 
inflexió final ascendent de l’enunciat. Podem dir, doncs, que el primer 
accent tonal de l’enunciat en català central presenta un to baix seguit d’un 
ascens en les primeres posttòniques; en valencià, en canvi, presenta un 
accent ascendent desplaçat a les posttòniques. L’accent nuclear es realitza 
en un to baix i a partir d’ací comencen a diferir: d’una banda, en català 
central la inflexió final és de tipus ascendent ja que comença l’ascens de 
la corba quan acaba la síl·laba nuclear; d’altra banda, en valencià la 
inflexió final és de tipus ascendent també, però presenta una realització 
fonètica diferent, ja que l’accent nuclear baix s’allarga fins a les darreres 
síl·labes de l’enunciat i l’ascens comença durant darrera síl·laba de 
l’enunciat. A continuació presentem l’esquema entonatiu de la part 
nuclear de les oracions interrogatives absolutes en els dos dialectes: 
 
                               català central                   valencià 

                                           
    
Figura 3. Representació esquemàtica de la inflexió final en els dos dialectes 
amb mot esdrúixol. La columna marcada en gris representa el to baix de la 
síl·laba tònica. Les dues columnes blanques adjacents representen les síl·labes 
posttòniques. 

 
D’acord amb el que acabem d’observar, la nostra hipòtesi és que la 
diferència entre els dos dialectes rau en l’alineació de l’accent prenuclear i 
en la realització de la inflexió final de l’enunciat. Seguint els resultats dels 
contorns interrogatius de les anàlisis de l’Atles interactiu d’entonació del 
valencià i l’Atles interactiu de l’entonació del català i els estudis previs 
sobre la matèria, esperem trobar en l’anàlisi dels següents punts evidència 
de: 
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- Accent prenuclear (L*+H vs. L+>H*): esperem un accent complex en 
tots dos dialectes, però en català central esperem un to baix alineat amb el 
final de la primera síl·laba tònica, i un to ascendent, alineat amb les 
posttòniques. En valencià, esperem un to ascendent associat a l’accent 
prenuclear que es desplaçarà a les síl·labes posttòniques. 
 
-Accent nuclear (L*): esperem un to baix associat a la darrera síl·laba 
tònica en els dos dialectes. D’una banda, esperem que en valencià 
s’estenga fins a les darreres síl·labes de l’enunciat, i en cas de final oxíton, 
tinga una major durada que en català central. D’altra banda, en català 
central esperem que el to baix finalitze quan acaba la síl·laba tònica, i en 
cas de final oxíton esperem que la durada de la darrera síl·laba siga 
inferior a la del valencià. 
 
-Inflexió final (HH%): en català central, la inflexió final començarà 
després de la síl·laba tònica en cas de final paroxíton i proparoxíton i quan 
el mot final siga oxíton, abans de la meitat de la síl·laba. En valencià, el to 
baix de l’accent nuclear s’estendrà fins a la darrera síl·laba de l’enunciat i, 
per tant, la inflexió final començarà cap a la part central de la darrera 
síl·laba mots paroxítons i proparoxítons, i al final de la síl·laba tònica en el 
cas dels mots oxítons. 
 
 

3.3. Metodologia 
 
Per dur a terme l’anàlisi comparativa dels dos patrons ascendents, hem 
realitzat un experiment de producció amb diferents parlants de cada 
dialecte. L’objectiu d’aquest era examinar quines són les diferències 
melòdiques entre les oracions interrogatives absolutes amb patró 
ascendent dels dos dialectes. L’estudi es basa en l’anàlisi acústica dels 
materials preparats prèviament per l’autora d’aquest estudi. 
 
El propòsit de l’anàlisi acústica de les oracions interrogatives absolutes és 
comparar fonèticament la configuració tonal del nucli i del prenucli dels 
dos patrons ascendents. Si la hipòtesi és vàlida, el valencià realitzarà el 
prenucli en un accent ascendent i el català ho farà en un to baix seguit 
d’un accent ascendent. A més a més,  la durada del to baix serà més llarga 
en valencià, la durada de les darreres síl·labes de l’enunciat serà més 
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extensa en valencià i la distància entre el final de la síl·laba tònica i l’inici 
de la pujada final serà major en valencià. 
 
3.3.1. Participants 
 
Quatre parlants del català central pertanyents a la comarca del Vallès 
Occidental i quatre parlants del valencià meridional pertanyents a la 
comarca de la Marina Alta d’entre 20 i 45 anys havien de produir les 
interrogatives mitjançant una enquesta de situacions guiada per l’autora 
(vg. l’Annex 4).  
 
3.3.2. Materials 
 
La metodologia emprada en l’experiment de producció consistí en una 
enquesta a quatre parlants de cada dialecte. Les parlants van haver de 
produir 90 frases mitjançant la lectura d’oracions prèviament 
contextualitzades per fer més natural la seua tasca. Per tal de poder 
analitzar la part nuclear i la part prenuclear d’aquests tipus d’oracions, han 
estat examinats enunciats de tres tipus: amb un accent lèxic, amb dos 
accents lèxics i amb tres accents lèxics. A més a més, els tres tipus 
d’enunciats s’han realitzat amb tres acabaments diferents, amb mot final 
oxíton (paraula aguda), paroxíton (paraula plana) i proparoxíton (paraula 
esdrúixola). Amb aquesta varietat de dades, preteníem esbrinar com 
influencia el fet que la síl·laba tònica vaja seguida de dues síl·labes 
posttòniques, d’una o de cap. A més a més, cada tipus d’enunciat es va fer 
amb diferents inicis de frase per obtenir una base de dades més variada. 
Així doncs, el material ha estat confeccionat tenint en compte els factors 
següents: el patró accentual del mot final (oxíton, paroxíton i 
proparoxíton) i la durada de l’oració (amb un accent lèxic, dos accents 
lèxics i tres accents lèxics). A la taula 1 podeu veure exemples d’aquests 
tipus d’enunciats (a l’Annex 4 hi trobareu tots els exemples): 

 

Nombre 
d’accents  

    mot final    
proparoxíton 

 mot final  
paroxíton 

mot final       
oxíton 

1 i (la) Bàrbara? i (la) Marina? i (la) Mariví? 

2 ballava (la) Bàrbara? ballava (la) 
Marina? 

ballava (la) Mariví? 

3 demà vindria (la) 
Bàrbara? 

demà vindria 
(la) Marina? 

demà vindria (la) 
Mariví? 
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Taula 1. Exemples de cada tipus d’enunciat amb diferent durada (un, dos i tres 
accents) i diferent patró accentual del mot final (oxíton, paroxíton i 
proparoxíton). 

 
3.3.3. Procediment 
 
Les parlants havien de llegir les oracions després que l’autora 
contextualitzava les preguntes perquè les corbes entonatives es realitzaren 
espontàniament. Per exemple, una de les situacions plantejades era la 
següent: l’enquestada havia d’imaginar que una amiga li contava que la 
gent del seu poble havia guanyat el concurs de danses de la comarca, i a 
ell li sonava que ballava Marina, una coneguda del poble, l’interlocutor li 
havia de preguntar si ballava (la) Marina (ballava (la) Marina?). 
 
Cada parlant havia de produir un total de noranta enunciats: trenta amb un 
accent lèxic, trenta amb dos accents lèxics i trenta amb tres accents lèxics. 
D’aquests trenta enunciats, deu acabaven en mot oxíton; deu, en mot 
paroxíton i deu, en mot proparoxíton. Per tant, per dur a terme l’anàlisi 
hem comptat amb una base de dades de 720 contorns.  
 
3.3.4. Mesures 
 
De cada arxiu de so n’hem extret la corba melòdica i l’espectrograma amb 
el programa d’anàlisi de veu Praat (Boersma & Weeninck 2011). Amb la 
finalitat d’aconseguir un contorn melòdic més clar i sense talls, hem 
escollit segments sonors a les oracions. L’anàlisi dels enunciats, com ja 
hem avançat anteriorment, es basa en l’alineació dels tons i l’altura tonal 
d’aquests. Per a cada arxiu de so, hem marcat manualment les següents 
mesures: 
 
1) Mesures d’F0 o freqüència fonamental (altura tonal): 
Pic de la primera inflexió ascendent 
Pic de la inflexió final ascendent 
 
2) Mesures de temps (alineació): 
Inici síl·laba tònica de l’accent prenuclear 
Principi i final de les posttòniques de l’accent prenuclear 
Principi de la inflexió ascendent inicial 
Final de la inflexió ascendent inicial  
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Principi i final de la síl·laba tònica de l’accent nuclear 
Principi i final de les síl·labes posttòniques de l’accent nuclear 
Principi de la pujada final 
Final de l’enunciat (final de la inflexió final ascendent) 
 
Convé aclarir que els pics d’F0 de vegades no són punts clars quan 
formen un plateau o nivell sostingut; en aquest cas, hem seleccionat el 
punt final del plateau.  
 
Una vegada segmentats els enunciats, un script9 del programa Praat ha 
extret automàticament les mesures marcades, que hem introduït en el 
programa d’estadística SPSS (SPSS for Windows, Rel. 15.0.1. 2006. 
Chicago: SPSS Inc). A continuació, hem calculat les mesures rellevants de 
l’estudi per comprovar les nostres hipòtesis. L’script ha extret les mesures 
d’altura tonal (F0) en hertzs (Hz) i les mesures de durada en mil·lisegons 
(ms). Totes les dades d’altura tonal han estat convertides a ERBs per a 
l’anàlisi estadística, perquè ofereix una major aproximació a la percepció 
de distància d’F0 i permet de comparar l’altura tonal entre els parlants 
(cada parlant té una tessitura de veu diferent, i aquest tipus de mesura 
equipara els valors).  
 
3.3.5. Anàlisi estadística  
 
L’altura tonal i l’alineació de les mesures han estat analitzades 
estadísticament mitjançant l’anàlisi descriptiva univariant (ANOVA: 
Analysis of Variance), és a dir, de cada variable per separat. L’ANOVA 
compara la mitjana de més de dues mostres relacionades per determinar si 
existeixen diferències entre aquestes, l’ANOVA multifactorial. Hem 
emprat el procediment lineal general, el qual proporciona una anàlisi de la 
variació per a una variable dependent amb un o més factors o variables 
independents. Aquest tipus d’anàlisi serveix per avaluar els efectes de les 
variables per separat i també la interacció entre dos o més factors d’una 
variable dependent. 
 

                                                 
9 Un script és un text fet exclusivament perquè el programa Praat extrega les 

mesures que es demanen en ell. En aquest cas, totes les mesures demanades són 
les que hem exposat anteriorment. 
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Les variables dependents que hem analitzat són l’altura tonal i l’alineació 
dels tons. Respecte de la primera, hem analitzat l’F0 de la primera inflexió 
ascendent i l’F0 de la darrera inflexió ascendent; pel que fa a l’alineació, 
hem analitzat l’alineació de l’inici de la inflexió ascendent del to 
prenuclear respecte del final de la síl·laba tònica, l’alineació de l’inici de 
la inflexió ascendent prenuclear respecte de l’inici de la síl·laba 
accentuada, la durada de l’accent nuclear, la durada de la darrera síl·laba 
dels enunciats i la distància entre l’inici de la darrera inflexió ascendent i 
l’inici de la darrera síl·laba. Els factors fixos que han estat analitzats per a 
cada variable són els següents: el dialecte (català central i valencià), el 
patró accentual del mot final (oxíton, paroxíton i proparoxíton) i la durada 
de l’enunciat (un, dos i tres accents). 
 
Una vegada feta l’estadística, l’SPSS ha extret la diferència entre les 
mitjanes de cada variable, és a dir, el nivell de significació, el qual és 
representatiu si és menor de .05 (p < .05).  
 
La representació gràfica de l’anàlisi de dades l’hem duta a terme 
mitjançant diagrames de caixa. Amb aquest tipus de gràfics, podem 
obtenir la informació necessària per representar adequadament els 
resultats, ja que permet d’identificar la distribució i la dispersió de les 
dades, així com la mediana, el valor màxim i el valor mínim. L’estructura 
d’aquest tipus de gràfic es basa en una caixa delimitada per tres línies. La 
línia situada dins la caixa es correspon amb la mediana, que és el valor 
que es troba al mig de totes les dades. Per tant, totes les dades que es 
troben sota la mediana es corresponen amb el 50% de les dades i les que 
es troben sobre la mediana, amb l’altre 50%. Les línies verticals que ixen 
de les caixes determinen la distància del 95% dels casos, que vol dir que 
el 95% dels valors s’inclouen. 
 
 

3.4. Resultats 
 
La varietat de dades extretes ens permet de comparar l’altura tonal i 
l’alineació dels tons de la configuració bàsica de l’entonació dels 
enunciats interrogatius en els dos dialectes. Les mesures que hem 
comparat han estat les següents:  
 



70 

- Altura tonal: diferència de l’F0 del final de la primera inflexió i de l’F0 
del final de la darrera inflexió.  
 
- Alineació: l’alineació de l’accent prenuclear, la durada de l’accent 
nuclear, l’alineació de l’accent nuclear, la durada de la darrera síl·laba de 
l’enunciat i l’alineació de la inflexió final. 

 
3.4.1. Altura tonal 
 
En aquesta secció, ens fixarem en l’altura tonal (F0) dels dos pics de 
l’enunciat per confirmar o no els arguments de Prieto (2001) i Martorell et 
al. (2007), seguint les descripcions que han fet d’aquests dos punts en 
valencià. 
 
3.4.1.1. F0 inflexió inicial 
 
La figura 4 mostra els diagrames de caixa de l’F0 del primer pic dels 
enunciats en els dos dialectes en els tres tipus d’acabament de mot 
(oxíton, paroxíton i proparoxíton), agrupats segons la durada de les 
oracions (dos i tres accents).10 La primera caixa de cada grup mostra els 
valors dels mots oxítons (blanc); la segona mostra els valors dels mots 
paroxítons (gris clar), i la tercera, els dels mots proparoxítons (gris fosc). 
Tot i que hem partit d’aquesta agrupació, el patró accentual del mot final 
de l’enunciat no té cap influència en el primer pic dels enunciats i, per 
tant, no s’ha tingut en compte per a l’anàlisi. 
 
                       valencià                       català central 

    

                                                 
10 En aquest apartat sols tindrem en compte les oracions de dos i tres accents, ja 
que en oracions d’un accent sols hi ha l’accent nuclear i la inflexió final. 
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Figura 4. Diagrames de caixa d’F0 del primer pic en oracions de diferent durada 
(dos i tres accents) i amb diferent patró accentual de mot final (oxíton, paroxíton 
i proparoxíton) de cada dialecte (valencià, gràfic de l’esquerra, i central, gràfic 
de la dreta). 
 

Si ens fixem en els dos gràfics i la mitjana de cada dialecte (en valencià 
8.08 ERBs i, en català central 6.8 ERBs), observem que en valencià, el 
primer pic de les oracions interrogatives absolutes és sistemàticament més 
alt que en català central, i els resultats de l’anàlisi ens demostren que 
l’efecte de dialecte és significatiu pel que fa a l’altura tonal del primer pic 
de les oracions (p < .05).  
 

L’efecte de durada dels enunciats influeix en l’altura tonal del primer pic 
en valencià (gràfic de l’esquerra) i el valor de les mitjanes (dos accents 
7.90 ERBs i, tres accents 8.25 ERBs) ens mostra que, a mesura que 
s’allarga l’enunciat augmenta l’altura tonal del primer pic. Els resultats de 
l’anàlisi ens demostren que la diferència de mitjanes entre dos i tres 
accents és significativa (p < .05). En canvi, en català central (gràfic de la 
dreta) l’efecte de durada dels enunciats no afecta l’altura tonal del primer 
pic, i els valors de les mitjanes (dos accents 6.73 ERBs i, tres accents, 
6.87 ERBs) ens permeten observar que l’F0 del primer pic en català 
central no es veu influenciada per la durada dels enunciats. Tot i que pot 
haver-hi tendència a pujar l’F0 del primer pic en oracions de major 
durada, la diferència de 0.14 ERBs entre les dues mitjanes no és 
significativa, i ens ho demostra el resultat de l’ANOVA multifactorial (p = 
.055). 
 

En definitiva, veiem que, en valencià, l’F0 del primer pic dels enunciats és 
sistemàticament més alt, que es veu influenciat per la durada de l’enunciat 
i que, en oracions de tres accents, puja de manera notable la primera 
inflexió ascendent. Per contra, en català central, tot i que hi ha certa 
tendència a augmentar l’altura tonal del primer pic a mesura que 
s’allarguen els enunciats, aquest factor no és rellevant ja que la diferència 
d’altura tonal no és significativa.  
 
3.4.1.2. F0 inflexió final 
 
En aquesta secció, analitzarem el comportament de l’altura tonal del punt 
més alt de la inflexió final, la freqüència fonamental (F0). Per estudiar 
aquest punt tindrem en compte els factors durada dels enunciats i tipus de 
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patró accentual de mot final. La figura 5 mostra els valors d’F0 del punt 
més alt de la inflexió final ascendent dels enunciats en els tres tipus 
d’acabament de mot (oxíton, paroxíton i proparoxíton), agrupats segons la 
durada de les oracions (un, dos i tres accents). La primera caixa de cada 
grup mostra els valors dels mots oxítons (blanc); la segona mostra els 
valors dels mots paroxítons (gris clar), i la tercera, els dels mots 
proparoxítons (gris fosc). 
 
                      valencià          català central 

   
 
Figura 5. Diagrames de caixa d’F0 del punt més alt de la inflexió final en 
oracions de diferent durada (un, dos i tres accents) i amb diferent patró accentual 
de final de mot (oxíton, paroxíton i proparoxíton) de cada dialecte (valencià, 
gràfic de l’esquerra, i central, gràfic de la dreta). 

 
Els dos gràfics ens permeten observar que no hi ha una diferència 
significativa d’altura tonal en l’F0 del punt més alt de la inflexió final dels 
enunciats entre els dos dialectes, i les mitjanes ho demostren: valencià 
8.22 ERBs i, català central 7.87 ERBs. Els resultats de l’ANOVA 
multifactorial ens confirmen que la diferència entre els valors d’F0 de la 
darrera inflexió no són significatius (p = .07), és a dir, no trobem 
diferències dialectals en aquesta variable.  
 
L’efecte de durada dels enunciats actua de diferent manera en els dos 
dialectes. Els diagrames de caixa del valencià (gràfic de l’esquerra) 
mostren que tendeix a baixar l’altura tonal del punt més alt de la inflexió 
final a mesura que s’allarguen els enunciats, i els valors de les mitjanes 
ens ho confirmen (un accent 8.49 ERBs; dos accents 8.14 ERBs i, tres 
accents, 8.03 ERBs). La diferència més clara rau en l’F0 de la inflexió 
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final en enunciats amb un sol accent tonal; amb dos i tres accents sembla 
que l’efecte de durada no és tan significatiu. Els resultats de l’ANOVA 
multifactorial ens confirmen que l’F0 de la inflexió final presenta efectes 
de durada dels enunciats (p < .05), i que la diferència més significativa 
són els resultats d’un accent respecte de dos i tres (un i dos accents p < 
.05; un i tres accents p < .05 i, dos i tres accents p = .83). En canvi, els 
diagrames de caixa del català central (gràfic de la dreta) mostren que hi ha 
una clara estabilitat en l’F0 del punt més alt de la inflexió final i que 
aquest no es veu influenciat ni per la durada dels enunciats ni pel tipus de 
patró accentual de final de mot. Els valors de les mitjanes confirmen 
aquesta estabilitat (un accent 7.95 ERBs; dos accents 7.87 ERBs i, tres 
accents 7.76 ERBs). Tot i que els resultats de l’ANOVA multifactorial 
demostren que no hi ha efecte de durada en l’F0 del darrer pic dels 
enunciats (p = .29), podem observar amb els valors de les mitjanes una 
tendència a baixar l’altura tonal del darrer pic quan les oracions són de 
major durada, com passava en valencià, però en català central la 
diferència no és estadísticament significativa. 
 
El factor tipus de patró accentual del mot final tampoc actua de la mateixa 
manera en els dos dialectes. D’una banda, en valencià podem observar 
que hi ha tendència a pujar l’F0 final a mesura que tenim menys material a 
partir de la síl·laba nuclear; és a dir que, en paraules oxítones, l’F0 puja 
més que en paroxítones i proparoxítones. Els resultats de l’anàlisi ens 
confirmen que l’efecte de tipus de patró accentual de mot final influeix en 
l’altura tonal de la inflexió final (p < .05). D’altra banda, en català central, 
el gràfic ens permet d’observar que hi ha una forta estabilitat en l’F0 de la 
inflexió final en els tres tipus d’acabament de mot final i que aquest factor 
no influeix en la variable que estem analitzant. Els resultats de l’anàlisi 
ens confirmen que l’efecte de tipus de patró accentual de mot final no 
influeix en l’altura tonal d’F0 de la inflexió final (p = .79).  
 
Per tant, podem dir que l’F0 del darrer pic del valencià depèn de la durada 
dels enunciats i del patró accentual final en oracions d’un sol accent. El 
comportament dels parlants valencians indica que, depenent del material 
de què disposa el parlant, aquest pot actuar d’una manera o altra. Això és, 
que si la durada de l’enunciat és major, el parlant tendeix a no pujar tant 
l’altura tonal de la darrera inflexió, mentre que si és menor, el parlant 
acostuma a pujar l’altura tonal de la darrera inflexió com a mecanisme 
d’adaptació. El mateix ocorre si el parlant disposa d’una o dues síl·labes 
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àtones al final de l’enunciat, com és el cas de final paroxíton o 
proparoxíton: com que disposa de més temps per poder fer la realització 
fonètica, tendeix a no pujar tant el darrer punt, i en el cas de les paraules 
oxítones tendeix a pujar l’altura tonal del darrer pic, ja que en aquest cas 
la realització no compta amb tant d’espai. En català central afirmem que 
l’altura tonal del darrer pic de l’enunciat també depèn de la durada dels 
enunciats, però, a diferència del valencià, aquest punt en català central no 
mostra efectes de patró accentual de mot final. 
 
3.4.1.3. Altura tonal del primer i del darrer pic dels enunciats 
 
En aquesta secció pretenem comparar el comportament de l’altura tonal de 
les dues inflexions ascendents dels enunciats dels dos dialectes, ja que els 
dos estudis que s’han fet d’aquests tipus d’oracions discrepen en la 
descripció de la realització fonètica d’aquests dos punts de l’enunciat. 
 
La figura 6 mostra, al gràfic de l’esquerra, els valors d’F0 del punt més alt 
de la inflexió final dels enunciats, i al gràfic de la dreta, els valors d’F0 
del punt més alt de la primera inflexió dels enunciats. En tots dos casos 
estan agrupats per dialectes (català central i valencià), i segons la durada 
de les oracions. 
 
                      F0 H final                                        F0 primer H 

  

 
Figura 6. El gràfic de l’esquerra representa els diagrames de caixa d’F0 del punt 
més alt de la inflexió final (H final) agrupats per dialectes (català central i 
valencià) i per nombre d’accents dels enunciats (un, dos i tres accents). El gràfic 
de la dreta representa els diagrames de caixa del punt més alt de la primera 
inflexió dels enunciats (primer H) agrupats per dialectes (català central i 
valencià) i per nombre d’accents dels enunciats (dos i tres accents). 
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Respecte de l’F0 final (gràfic de l’esquerra), podem veure com els dos 
dialectes no es diferencien significativament pel que fa a l’altura tonal de 
la darrera inflexió dels enunciats, ja que els valors de les mitjanes (7.87 
ERBs en català central, i 8.22 ERBs, en valencià) ens indiquen que les 
dues varietats analitzades giren al voltant dels 8 ERBs en la inflexió final 
de l’enunciat, i la diferència no és significativa (p = .07). Tot i això, veiem 
que el valencià tendeix a augmentar l’altura final de l’enunciat quan 
disposa de menys material als enunciats, per això, la mediana en oracions 
d’un accent puja de manera significativa. Pel que fa al català central, el 
gràfic mostra que independentment del nombre d’accents que tinga 
l’enunciat, els valors d’F0 es mantenen estables i no hi ha cap factor que 
influïsca en aquesta variable. 
 
El gràfic de la dreta mostra que la diferència de l’altura tonal de la primera 
inflexió dels enunciats és significativa entre els dos dialectes, ja que el 
valor de la mitjana del català central és de 6.80 ERBs i, en canvi, en 
valencià, arriba fins i tot a superar els 8 ERBs (8.02 ERBs de mitjana). Els 
resultats de l’efecte de dialecte en l’altura del primer pic dels enunciats, 
són significatius (p < .05). Pel que fa a l’efecte de durada dels enunciats, 
podem observar que la mitjana entre dos i tres accents en valencià (7.91 
ERBs i 8.24 ERBs, respectivament) no és significativa (p = .056) segons 
els resultats de l’ANOVA multifactorial, i, quant al català central, com 
podem observar al gràfic, sembla que hi ha tendència a pujar l’F0 de la 
primera inflexió de l’enunciat a mesura que la durada de l’enunciat és 
major. Però els resultats de l’anàlisi demostren que aquesta diferència no 
és significativa (p = .055), ja que la diferència de les mitjanes entre dos i 
tres accents és tan sols de 0.14 ERBs (6.73 ERBs en oracions de dos 
accents i 6.87 ERBs en oracions de tres accents). 
 
Tal com hem vist, l’altura tonal de la inflexió final dels enunciats és 
regular en els dos dialectes i l’altura tonal del primer pic de l’enunciat és 
més pronunciada en valencià. Tot i això, no podem dir que la primera 
inflexió és més aguda que la darrera en valencià, tal com afirmava 
Martorell et al. (2007), ni tampoc que la segona inflexió és el punt més alt, 
com indicava Prieto (2001), ja que aquests dos punts es realitzen al voltant 
dels 8 ERBs en tots els casos. En definitiva, en valencià, les dues 
inflexions de les oracions interrogatives absolutes no tenen una forma 
sistemàtica d’actuar; en canvi, en català central, la darrera inflexió és 
sistemàticament més alta que la primera. 
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3.4.2. Alineació 
 
En aquest apartat analitzarem l’alineació dels tons de les oracions 
interrogatives absolutes en els dos dialectes objecte d’estudi. En primer 
lloc, analitzarem l’alineació de l’accent prenuclear en oracions de dos i 
tres accents i comprovarem si els dos dialectes es caracteritzen per 
realitzar l’accent nuclear com a L*+H, com assenyalen els estudis previs. 
En segon lloc, examinarem l’alineació de l’accent nuclear i comprovarem 
si el to baix associat a l’accent nuclear arriba fins les darreres síl·labes de 
l’enunciat en les interrogatives absolutes del valencià, i fins on arriba en 
català central (si s’alinea o no amb el final de la síl·laba tònica). En tercer 
lloc, ens fixarem en l’alineació de la inflexió final, és a dir, on acaba el to 
nuclear baix i on comença la darrera inflexió dels enunciats. Per últim, 
extraurem les mesures de durada de la darrera síl·laba dels enunciats 
depenent del patró accentual de final de mot en els dos dialectes. 
 
3.4.2.1. Alineació de l’accent prenuclear  
 
L’objectiu d’aquest punt és comprovar si els dos dialectes realitzen de la 
mateixa manera l’accent prenuclear en les oracions interrogatives 
absolutes informatives. Recordem que els estudis precedents sobre la 
matèria (Prieto 2001 i Martorell et al. 2007) havien descrit l’accent 
prenuclear d’aquests tipus d’oracions com a L*+H, és a dir, la primera 
síl·laba tònica realitzada en un to baix i seguida d’un moviment ascendent 
a les posttòniques. Per tant, les dades dels huit parlants analitzats haurien 
de coincidir en el fet que l’inici de la inflexió s’alinee amb el final de la 
síl·laba tònica prenuclear. Per examinar l’alineació de l’accent prenuclear, 
hem tingut en compte la durada dels enunciats (dos i tres accents),11 per 
veure si influeix en la realització de l’accent prenuclear, i els parlants de 
cada dialecte, per comprovar si tots actuen de la mateixa manera.12  

 
La figura 7 mostra l’alineació de l’inici de la primera inflexió ascendent 
respecte del final de la síl·laba tònica dels enunciats en els dos tipus de 
durada (dos i tres accents), agrupats segons els parlants de cada dialecte. 

                                                 
11 En aquest apartat sols tindrem en compte les oracions de dos i tres accents, ja 
que en oracions d’un accent sols hi ha l’accent nuclear i la inflexió final. 
12 Tampoc s’ha tingut en compte el patró accentual del mot final, ja que totes les 
paraules de l’accent prenuclear són paroxítones per evitar xocs accentuals. 
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La primera caixa de cada grup mostra la distància (en ms) entre l’inici de 
la primera inflexió ascendent i el final de la síl·laba tònica en oracions de 
dos accents (blanc); la segona mostra aquesta distància en oracions de tres 
accents (gris). L’objectiu d’aquestes dades és comprovar on s’alinea 
l’inici de la primera inflexió, i per això hem marcat amb una línia 
discontínua on acaba la síl·laba tònica. 
 
                            valencià           català central 

   
 

Figura 7. Diagrames de caixa de l’alineació de l’inici de la inflexió ascendent del 
to prenuclear respecte del final de la síl·laba tònica en oracions de diferent durada 
(dos i tres accents) i per a cada parlant de cada dialecte. El gràfic de l’esquerra 
pertany al valencià, i el gràfic de la dreta, al català central. 

 
Si observem els dos gràfics (esquerra valencià i, dreta central), podem 
veure que hi ha una diferència significativa d’alineació de l’accent 
prenuclear dels enunciats, i les mitjanes ens ho demostren (valencià -
100.86 ms i, central 10.74 ms). És a dir, el català central, quasi 
sistemàticament alinea l’inici de la inflexió amb el final de la síl·laba 
tònica (vg. la línia discontínua al gràfic), mentre que el valencià comença 
la inflexió molt abans que finalitze la síl·laba tònica. Els resultats de 
l’ANOVA multifactorial ens confirmen que la diferència entre l’alineació 
de la primera inflexió ascendent en els dos dialectes és significativa (p < 
.05), és a dir, trobem efecte de dialecte en aquesta variable. Pel que fa a la 
durada, els resultats ens demostren que l’alineació de la inflexió es veu 
afectada per aquesta (p < .05), ja que com podem observar al gràfic, en 
oracions de dos accents el to baix de l’accent prenuclear té major durada 
que en oracions de tres accents, on la inflexió ascendent comença 
temporalment més aviat.  
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La realització fonètica de l’accent prenuclear és significativament diferent 
en els dos dialectes. Els diagrames de caixa del valencià (gràfic de 
l’esquerra) mostren que hi ha una clara estabilitat en l’alineació de la 
primera inflexió dels enunciats, ja que tots els parlants, sistemàticament, 
comencen la inflexió molt abans que finalitze la síl·laba tònica. Per contra, 
els diagrames de caixa del català central (gràfic de la dreta) mostren que 
els parlants del català central alineen l’inici de la posttònica amb l’inici de 
la primera inflexió ascendent dels enunciats. Els parlants de català central 
mostren també una clara estabilitat en l’inici de la pujada, ja que 
sistemàticament coincideix amb el final de la síl·laba tònica; en el cas 
d’enunciats amb dos accents i, en el cas d’enunciats amb tres accents, els 
resultats de tots els parlants confirmen també la hipòtesi excepte el primer, 
el qual varia molt la pujada de la inflexió.  
 
La durada dels enunciats influeix també de manera molt diferent en els 
dos dialectes. En valencià, confirmem que el factor durada dels enunciats 
influeix en aquesta variable, ja que la mitjana en oracions de dos accents 
és de -75.65 ms, i en oracions de tres accents de -126.05 ms i ens ho 
demostren els resultats de l’anàlisi estadística (p < .05). Aquestes dades 
ens indiquen que en oracions de major durada, els parlants de valencià 
anticipen el començament de la primera inflexió dels enunciats. En canvi, 
en català central la diferència de durada dels enunciats (dos accents 13.20 
ms i, tres accents 8.28 ms) no és significativa, tal com demostra el resultat 
de l’ANOVA multifactorial (p = .15). A més, encara que els resultats no 
siguen significatius, també trobem en català central una tendència a 
començar la inflexió més aviat en oracions de major durada. 
 
Per tant, els resultats demostren que en valencià l’inici de la primera 
inflexió ascendent dels enunciats no s’alinea amb el final de la síl·laba 
tònica prenuclear i que, en oracions de major durada, l’inici de la inflexió 
començarà a pujar abans, com podem observar als gràfics. I, pel que fa al 
català central, els resultats confirmen que l’inici de la primera inflexió 
ascendent s’associa a l’inici de les posttòniques i que el factor durada dels 
enunciats no té cap efecte significatiu sobre la realització temporal de 
l’inici de la primera inflexió ascendent, tot i que en aquest dialecte 
s’observa una tendència a anticipar també l’inici de la inflexió ascendent 
inicial en oracions de major durada. 
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A continuació, volem comprovar si l’inici de la primera inflexió ascendent 
en valencià coincideix amb l’inici de la síl·laba tònica. Per això, hem 
calculat la distància entre l’inici de la inflexió ascendent inicial i l’inici de 
la síl·laba tònica prenuclear. L’objectiu d’aquestes dades és comprovar on 
s’alinea l’inici de la primera inflexió ascendent respecte de l’inici de la 
síl·laba tònica. D’aquesta manera, hem marcat amb una línia discontínua 
on comença la vocal de la síl·laba tònica, a partir dels 50 ms, ja que les 
obertures (consonants inicials) tenen una durada que gira al voltant dels 
50 ms. 
 
La figura 8 mostra l’alineació de l’inici de la primera inflexió ascendent 
dels enunciats respecte de l’inici de la síl·laba accentuada en mil·lisegons 
en els dos dialectes, segons la durada de la frase (dos i tres accents). La 
primera caixa de cada grup mostra la distància entre l’inici de la inflexió 
inicial i l’inici de la síl·laba tònica prenuclear en oracions de dos accents 
(blanc), i la segona mostra aquesta distància en oracions de tres accents 
(gris). 
 
                              valencià                  català central     

       
 

Figura 8. Diagrames de caixa de l’alineació de l’inici de la inflexió ascendent 
prenuclear respecte de l’inici de la síl·laba accentuada en oracions de diferent 
durada (dos i tres accents) i per a cada dialecte. El gràfic de l’esquerra pertany al 
valencià, i el gràfic de la dreta, al català central. 

 
Als dos gràfics (esquerra valencià, i dreta central), podem veure que hi ha 
una diferència significativa pel que fa a l’inici de la primera inflexió 
ascendent dels enunciats entre els dos dialectes, i les mitjanes ho 
demostren (valencià 42.54 ms i, central 128.51 ms). És a dir, en català 
central l’inici de la inflexió comença temporalment després que en 
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valencià. El valencià, doncs, inicia la inflexió més o menys a l’inici de la 
síl·laba tònica.  
 
Per tant, podem confirmar que: 1) En valencià, l’inici de la primera 
inflexió ascendent dels enunciats s’alinea amb l’inici de la vocal de la 
síl·laba tònica prenuclear i, en oracions de major durada, l’inici de la 
inflexió començarà a pujar a l’inici de l’obertura (observeu el gràfic, on 
50 ms és l’inici de la vocal, i 0 ms és l’inici de la consonant). 2) En català 
central, l’inici de la primera inflexió dels enunciats s’alinea amb el final 
de la síl·laba tònica prenuclear i, en oracions de major durada (tres 
accents), l’inici de la inflexió començarà a pujar 40 ms abans que en 
oracions de dos accents (observeu el gràfic de la dreta). 
 
En conclusió, seguint les dades que han estat analitzades en aquesta secció 
i l’observació de la realització dels contorns melòdics en ambdós 
dialectes, podem confirmar que el català central (com apunten Prieto 2001 
i Martorell et al. 2007) en oracions interrogatives absolutes realitza un 
accent prenuclear caracteritzat per una primera síl·laba tònica realitzada en 
un to baix i seguida d’un moviment ascendent a la posttònica (L*+H). Ara 
bé, discrepem amb els estudis anteriors pel que fa a la caracterització de 
l’accent prenuclear de les oracions interrogatives del valencià, ja que en 
l’anàlisi de les nostres dades l’accent prenuclear d’aquests tipus 
d’oracions en valencià es caracteritza per la realització de la síl·laba tònica 
en un to ascendent desplaçat a la posttònica, precedida per un moviment 
descendent associat a la pretònica (L+>H*). A la figura 9 podem observar 
la diferència esquemàtica dels dos tipus d’accents prenuclears dels dos 
dialectes. El quadre de l’esquerra representa l’accent prenuclear del català 
central (L*+H) i el quadre de la dreta representa l’accent prenuclear del 
valencià (L+>H*). 
 
                                                                           
                                                                    
 
 
 
     
 
Figura 9. Esquema representatiu dels dos accents prenuclears dels dos dialectes. 
La part marcada en gris representa la síl·laba tònica, i la part en blanc representa 

L*+H L+>H* 
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la posttònica. El quadre de l’esquerra representa l’accent bitonal L*+H (accent 
prenuclear del català central) i el quadre de la dreta l’accent bitonal L+>H* 
(accent prenuclear del valencià). 

 
3.4.2.2 Alineació de l’accent nuclear  
 
L’objectiu d’aquesta secció és estudiar l’alineació del to baix (L*) de 
l’accent nuclear i, amb aquest propòsit, hem mesurat la durada d’aquest to 
en els dos dialectes. Amb aquestes dades, volem comprovar que en 
valencià el to baix de l’accent nuclear s’estén fins a les darreres síl·labes 
de l’enunciat i que es caracteritza per tenir una realització fonètica de la 
inflexió final de tipus complex, baix-ascendent, a causa de l’allargament 
del to baix de l’accent nuclear. En canvi, en català central, esperem trobar 
un to baix de menor durada seguit de la inflexió ascendent. En aquest cas, 
els factors que hem analitzat són el nombre d’accents de l’enunciat i el 
tipus de patró accentual de final de mot per a cada dialecte. 
 
La figura 10 mostra la durada en mil·lisegons del to baix (L*) de l’accent 
nuclear dels enunciats del valencià i del català central en els tres tipus de 
durada (un, dos i tres accents), agrupats segons el tipus de patró accentual 
de mot final (oxíton, paroxíton i proparoxíton). La primera caixa de cada 
grup mostra la durada del to baix de l’accent nuclear en paraules oxítones 
(blanc), la segona mostra la durada del to baix en paraules paroxítones 
(gris clar), i, la tercera, en paraules proparoxítones (gris fosc). 
 

                         valencià            català central       

        
 

Figura 10. Diagrames de caixa de la durada del to baix en oracions de diferent 
durada (un, dos i tres accents) agrupats pel tipus de patró accentual de mot final 
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(oxíton, paroxíton i proparoxíton) per a cada dialecte. El gràfic de l’esquerra 
pertany al valencià, i el gràfic de la dreta, al català central. 

 
Si ens fixem en els gràfics (esquerra valencià i, dreta central) i la mitjana 
de la durada del to baix de cada dialecte (valencià 253.70 ms i, català 
central 169.39 ms), podem veure que hi ha una diferència significativa de 
durada del to baix de l’accent nuclear entre els dos dialectes. Amb 
aquestes mesures i els resultats de l’ANOVA multifactorial (p < .05), 
podem afirmar que la diferència de durada de l’accent nuclear baix en els 
dos dialectes és significativa i, per tant, que el to baix s’estén de manera 
sistemàtica en valencià fins a la part central de les darreres síl·labes dels 
enunciats (vg. la mitjana de durada per cada tipus de paraula a la Taula 2).  
El tipus de patró accentual de mot final influeix de manera significativa en 
els dos dialectes. Els diagrames de caixa del valencià (gràfic de 
l’esquerra) mostren que hi ha una diferència significativa pel que fa a la 
durada del to baix de l’accent nuclear en tots els tipus de patró accentual 
de final de mot en oracions de diferents tipus de durada. A la taula 2 
podem veure les mitjanes de durada de cada tipus de patró accentual de 
final de mot. En mots proparoxítons, la realització del to baix de l’accent 
nuclear disposa de més espai (dues síl·labes posttòniques) per poder 
realitzar-se i, per tant, serà el to baix de major durada respecte als altres 
tipus de final de mot. En mots oxítons i paroxítons, en canvi, veiem que la 
durada del to baix és menor que en els proparoxítons.  

 
Finalment, ens els mots oxítons és sorprenent que la durada del L siga 
major que en paroxítons, ja que tan sols disposa d’una síl·laba per poder 
realitzar l’accent nuclear i la inflexió final de tipus complex. Això, 
segurament es podria explicar pel fet que la durada de la darrera síl·laba 
dels enunciats és major en mots oxítons i, per tant, comptem amb més 
espai que en mots paroxítons. Els diagrames de caixa del català central 
(gràfic de la dreta) mostren també una clara diferència en la durada del to 
baix de l’accent nuclear en els diferents tipus de patró accentual de final 
de mot respecte a les diferents llargàries dels enunciats. Els resultats de les 
mitjanes de cada tipus de paraula final en aquest dialecte sí que ens 
demostren que la durada del to baix de l’accent nuclear s’adequa al 
nombre de síl·labes que hi ha a partir de la síl·laba tònica. Per tant, veiem 
que si tenim dues síl·labes àtones al final de l’enunciat, la durada del to 
baix serà major; si en tenim una, la durada minvarà, i si no en tenim cap, 
la durada del to baix de l’accent nuclear serà la mínima. 
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Taula 2. Mesures de temps en mil·lisegons de la durada del to baix de l’accent 
nuclear per a cada patró accentual del mot final (oxíton, paroxíton i 
proparoxíton) en cada dialecte. 

 
Amb l’objectiu d’aprofundir en la raó d’aquestes diferències, a 
continuació examinarem la durada de la darrera síl·laba dels enunciats en 
els dos dialectes i en cada tipus de patró accentual de mot final. Creiem 
que en valencià la darrera síl·laba de l’enunciat és molt més extensa que 
en català central, i que el fet de tenir un to complex al final dels enunciats 
en valencià provoca l’allargament de les darreres síl·labes. La figura 11 
mostra la durada de la darrera síl·laba dels enunciats en els tres tipus de 
frases (un, dos i tres accents), agrupats segons el tipus de patró accentual 
de mot final (oxíton, paroxíton i proparoxíton). La primera caixa de cada 
grup mostra la durada de la darrera síl·laba en paraules oxítones (blanc), la 
segona mostra la durada de la darrera síl·laba en paraules paroxítones (gris 
clar) i, la tercera, en paraules proparoxítones (gris fosc). 
 
                            valencià         català central       

          
 
Figura 11. Diagrames de caixa de la durada de la darrera síl·laba en oracions de 
diferent durada (un, dos i tres accents) agrupats pel tipus de patró accentual de 
mot final (oxíton, paroxíton i proparoxíton) per a cada dialecte. El gràfic de 
l’esquerra pertany al valencià, i el gràfic de la dreta al català central. 

 

Dialecte oxíton paroxíton proparoxíton mitjana  

valencià 164.11ms 150.14ms 447.80ms 253.70ms 

central 105.51ms 129.83ms 272.83ms 169.39ms 
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Els diagrames de caixa del valencià (gràfic de l’esquerra) i del català 
central (gràfic de la dreta) mostren que la durada de la síl·laba final és 
evidentment major en mots oxítons (la síl·laba accentuada) que en la resta. 
A la taula 3 podem veure els valors de les mitjanes de la durada de la 
darrera síl·laba dels enunciats en els dos dialectes. Els valors ens permeten 
de comprovar que el nombre de síl·labes àtones de què disposa una 
paraula és el que influeix en la durada de la darrera síl·laba dels enunciats. 
En aquest sentit, els dos dialectes actuen de la mateixa manera, però la 
diferència de les mitjanes ens permet d’afirmar que la durada de la darrera 
síl·laba dels enunciats en valencià arriba a superar els 100 ms a la durada 
de la darrera síl·laba del català central. Per tant, podem concloure que el 
valencià sistemàticament allarga les darreres síl·labes dels enunciats.  

 
Dialecte mot oxíton mot paroxíton mot proparoxíton 

valencià 359.49 ms 323.36 ms 277.56 ms 
central 242.92 ms 205.89 ms 168.12 ms 

 
Taula 3. Mesures de temps en mil·lisegons de la durada de la darrera síl·laba 
dels enunciats per a cada patró accentual del mot final (oxíton, paroxíton i 
proparoxíton) en cada dialecte. 
 
3.4.2.3 Alineació de la inflexió ascendent final 

 
L’objectiu d’aquesta secció és estudiar l’alineació de la inflexió final 
ascendent. En valencià esperem trobar uns tons de frontera ascendents 
realitzats fonèticament de tipus baix-ascendent. En canvi, en català 
central, esperem trobar un to baix de menor durada seguit de la inflexió 
ascendent. En aquest cas, els factors que hem analitzat són el nombre 
d’accents de l’enunciat i el tipus de patró accentual de final de mot per a 
cada dialecte.  

 
Per dur a terme l’anàlisi d’aquest punt hem calculat la distància en 
mil·lisegons entre l’inici de la darrera inflexió ascendent i el principi de la 
darrera síl·laba dels enunciats ens els tres tipus de patró accentual de mot 
final (oxíton, paroxíton i proparoxíton). La figura 12 mostra l’alineació de 
l’inici de la darrera inflexió dels enunciats en els tres tipus de durada dels 
enunciats (un, dos i tres accents) i en els diferents tipus de patró accentual 
de molt final (oxíton, paroxíton i proparoxíton). La primera caixa de cada 
grup mostra la distància entre l’inici de la inflexió ascendent final i el 
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principi de la darrera síl·laba dels enunciats en mots finals oxítons (blanc), 
la segona caixa mostra aquesta distància en mots finals paroxítons (gris 
clar) i la tercera, en mots finals proparoxítons (gris fosc). L’objectiu 
d’aquestes dades és comprovar on s’alinea l’inici de la darrera inflexió 
respecte la darrera síl·laba dels enunciats. Per això hem marcat amb una 
línia discontínua on comença aquesta. En aquest cas els factors que s’han 
analitzat són el nombre d’accents de l’enunciat, el tipus de patró accentual 
de mot final i el dialecte. 
 
                          valencià           català central       

  
 

Figura 12. Diagrames de caixa de la distància entre l’inici de la darrera inflexió 
ascendent i l’inici de la darrera síl·laba en oracions de diferent durada (un, dos i 
tres accents) agrupats segons el tipus de patró accentual de mot final (oxíton, 
paroxíton i proparoxíton) per a cada dialecte. La línia discontínua marca l’inici de 
la darrera síl·laba de l’enunciat. El gràfic de l’esquerra pertany al valencià, i el 
gràfic de la dreta, al català central.  

 
Als dos gràfics (esquerra valencià, i dreta central) podem veure que hi ha 
una diferència significativa pel que fa a l’inici de la primera inflexió dels 
enunciats respecte de l’inici de la síl·laba final, i les mitjanes ho 
demostren (valencià 125.5 ms i, central 35.8 ms). És a dir, en català 
central, l’inici de la inflexió comença temporalment abans que el valencià 
(vg. la línia discontínua al gràfic de la dreta, on 0 és l’inici de la darrera 
síl·laba), i el valencià inicia la inflexió molt després de l’inici de la darrera 
síl·laba dels enunciats. Els resultats de l’ANOVA multifactorial ens 
confirmen que la diferència entre l’alineació de la inflexió final ascendent 
entre els dos dialectes és significativa (p < .05), és a dir, trobem efecte de 
dialecte en aquesta variable.  
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El diferent tipus de patró accentual de mot final influeix de manera 
significativa en els dos dialectes. Els diagrames de caixa del valencià 
(gràfic de l’esquerra) mostren que l’inici de la inflexió final ascendent 
depèn de les síl·labes àtones finals de què disposa el darrer mot dels 
enunciats. Així, en mots oxítons, la distància entre l’inici de la síl·laba 
final i l’inici de la inflexió final ascendent serà de major durada (164.11 
ms); en mots paroxítons, aquesta distància minvarà respecte als mots 
oxítons (130.30 ms), i en els mots proparoxítons, la distància respecte als 
altres dos tipus de patrons accentuals de final de mot serà la de menys 
durada (82.26 ms). Els resultats més importants que podem observar al 
gràfic és que en valencià, en cap dels tipus de final de mot amb síl·labes 
àtones finals la inflexió comença a pujar abans de la darrera síl·laba dels 
enunciats, i en el cas de paraules oxítones puja temporalment més tard que 
en català central. 
 
Els diagrames de caixa del català central (gràfic de la dreta) mostren 
també que l’inici de la pujada depèn de les síl·labes àtones finals de què 
disposa el darrer mot dels enunciats i, lògicament, segueix el mateix 
ordre: en paraules proparoxítones avançarà la pujada (-73.40 ms) i es 
produirà molt abans de l’inici de la darrera síl·laba; en paraules 
paroxítones, la distància serà menor (43.50 ms) i començarà a ascendir 
poc després de l’inici de la darrera síl·laba, i en les oxítones es donarà la 
distància més gran (137.40 ms).  
 
En resum, el valencià comença l’inici de la inflexió final ascendent segons 
el material àton de què disposa, però en general, comença l’inici de la 
inflexió a la part central de la darrera síl·laba en els diferents tipus de 
patró accentual. Així, en mots proparoxítons, començarà a la part central 
de la darrera síl·laba; en mots paroxítons, començarà cap al final de la 
darrera síl·laba i, en mots oxítons, la inflexió final ascendent serà de 
menor durada, ja que comença quasi al final de la darrera síl·laba, que en 
aquest cas coincideix amb la tònica. En català central el mecanisme 
d’adaptació també segueix l’ordre del nombre de síl·labes àtones de què 
disposa una paraula, però no actua igual que el valencià: en mots 
proparoxítons l’inici de la inflexió s’alinea amb l’inici de la vocal de la 
primera posttònica; en mots paroxítons també amb l’inici de la vocal de la 
síl·laba posttònica, i en mots oxítons, s’adapta a l’espai per poder realitzar 
l’accent nuclear i la inflexió final ascendent, i per això començarà a la part 
central de la síl·laba tònica. 
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3.5. Conclusions 
 
En aquest capítol hem analitzat l’entonació de les oracions interrogatives 
absolutes informatives del valencià. Per examinar aquest dialecte, l’hem 
comparat amb les oracions interrogatives informatives del català central, 
pel fet de ser un dels dialectes més estudiats en la tradició de l’entonació 
catalana i pel fet que es caracteritza també per realitzar la inflexió final de 
tipus ascendent. A més, la comparació entre el valencià i el català central 
també ha estat motivada pel fet que els dos únics estudis que han examinat 
aquests tipus d’oracions en valencià (Prieto 2001 i Martorell et al. 2007) 
ho han fet contrastant la corba entonativa del valencià amb la del català 
central. 
 
Com a resultat del que hem exposat, a grans trets, podem dir que la corba 
melòdica de les oracions interrogatives absolutes informatives en valencià 
es caracteritza per realitzar l’accent prenuclear en un to ascendent 
desplaçat a la síl·laba postònica. A continuació, la corba melòdica 
experimenta una davallada per realitzar l’accent nuclear en un to baix, el 
qual s’estén fins a les darreres síl·labes de l’enunciat, des d’on comença la 
inflexió final ascendent. Així, com podem observar a la figura 13 la corba 
entonativa de les oracions interrogatives absolutes en valencià es 
representa fonològicament com a L+>H* L* HH% (panell superior), 
mentre que la del català central es correspon amb L*+H L* HH% (panell 
inferior). Les diferències entre els dos dialectes, per tant, són l’alineació 
de l’accent prenuclear, l’altura del primer pic dels enunciats, l’extensió de 
l’accent nuclear i la realització de la inflexió final. 
 
                         
 

 
  
       L+>H*                    L* HH% 
 
 
 

 
 

                          L*+H                       L* HH% 
Figura 13. Esquema representatiu de la corba melòdica de les oracions 
interrogatives absolutes en valencià (panell superior) i en català central (panell 
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inferior). El primer quadre representa l’accent prenuclear, i el segon, l’accent 
baix de l’accent nuclear i els tons de frontera de tipus complex. 

 
Pel que fa a l’alineació de l’accent prenuclear dels enunciats, concloem 
que hi ha una diferència significativa entre els dos dialectes: en català 
central, l’inici de la inflexió ascendent inicial s’alinea al final de la síl·laba 
tònica i, en valencià, comença la inflexió ascendent inicial quasi quan 
comença la síl·laba tònica i finalitza al final de la posttònica. Així doncs, 
seguint les dades analitzades confirmem que el català central (com 
apunten Prieto 2001 i Martorell et al. 2007) en oracions interrogatives 
absolutes realitza un accent prenuclear caracteritzat per una primera 
síl·laba tònica realitzada en un to baix i seguida d’un moviment ascendent 
a la posttònica (L*+H), però discrepem amb els estudis previs pel que fa a 
la caracterització de l’accent prenuclear de les oracions interrogatives del 
valencià. Respecte d’això, totes les dades confirmen que l’accent 
prenuclear d’aquests tipus d’oracions en valencià es caracteritza per la 
realització de la síl·laba tònica en un to ascendent desplaçat a la 
posttònica, precedida per un moviment descendent associat a la pretònica 
(L+>H*). 
 
Quant a l’alineació de l’accent nuclear, la durada de l’accent nuclear (L*) 
varia de manera notable d’un dialecte a l’altre. Tal i com esperàvem, en 
valencià la durada del to baix de l’accent nuclear és molt major que en 
català central. A més a més, l’allargament de les darreres síl·labes dels 
enunciats en valencià, que va lligat a l’allargament del to nuclear, es deu a 
què la inflexió final en aquests tipus d’oracions es realitza fonèticament 
amb un to complex, és a dir, baix-ascendent.  
 
El fet que en valencià trobem un to complex com a to de frontera ens 
indica que aquesta pot ser la causa de l’allargament de les darreres 
síl·labes de les interrogatives absolutes informatives en aquest dialecte. 
Aquest aspecte ha estat estudiat per Ortega i Prieto (2010) per al català i el 
castellà, on conclouen que l’aparició d’un to complex L+H* L% en una 
síl·laba final provoca l’allargament de la síl·laba a la qual s’associa el to. 
Un possible argument a favor d’aquesta hipòtesi és que trobem en les 
interrogatives absolutes no neutres (amb matís de sorpresa o 
d’incredulitat) de gran part del domini lingüístic del català una inflexió 
final amb les mateixes característiques i que, en tots els dialectes, aquest 
to complex al final dels enunciats provoca un allargament de les darreres 
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síl·labes, el qual ha d’anar lligat necessàriament amb l’allargament del to 
baix de l’accent nuclear.13 En valencià, una pregunta com És la una? 
realitzada amb la configuració nuclear bàsica de les interrogatives 
absolutes informatives que la caracteritza, pot ser entesa per la resta de 
dialectes com a interrogativa absoluta de tipus no neutre. En canvi, en 
altres dialectes com el català central, la diferència entre les interrogatives 
neutres i les no neutres potser és també fonètica, és a dir, en les neutres, 
trobarem la configuració nuclear que hem analitzat en aquest treball (L* 
HH%) i, en les interrogatives no neutres, trobarem la mateixa configuració 
però amb un allargament considerable del to baix de l’accent nuclear, com 
en les informatives del valencià. En el pròxim capítol analitzem aquest 
tipus d’interrogatives en valencià i en català central. 
 
Respecte de l’altura tonal, hem vist que, en valencià, el primer pic de les 
oracions interrogatives absolutes és sistemàticament més alt que en català 
central; en canvi, en l’F0 del darrer pic, no hem trobat cap diferència 
significativa d’altura tonal entre els dos dialectes.  
 
Per tant, l’altura tonal de la inflexió final ascendent dels enunciats no 
mostra cap diferència significativa entre els dos dialectes i l’altura tonal 
del primer pic de l’enunciat és sistemàticament més alta en valencià. Al 
seu torn, si comparem les dues inflexions d’un mateix dialecte, podem 
afirmar que, en català central, el darrer pic és sempre més alt que el 
primer, mentre que en valencià, les dues inflexions no tenen una forma 
sistemàtica d’actuar. Aquestes dades, per tant, discrepen dels treballs 
previs sobre l’entonació de les interrogatives absolutes en valencià, els 
quals havien assenyalat que la primera inflexió ascendent és més aguda 
que la darrera (Prieto 2001) o bé que la segona inflexió és el punt més alt 
de l’enunciat (Martorell et al. 2007). 
 

 

                                                 
13 Aquestes dades les hem extret partint de l’observació de les gravacions de 
l’Atles interactiu de l’entonació del català. 
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CHAPTER 4 
 
Incredulity questions in Valencian and Central 
Catalan 
 

4.1. Introduction 
 
This chapter investigates the perceptual cues used by Valencian and 
Central Catalan listeners to distinguish between information-seeking and 
incredulity yes/no questions. In Catalan, like in other Romance languages, 
information-seeking questions and incredulity yes/no questions (also 
called presumptive or counterexpectational questions) have an identical 
syntactic surface structure (see Chapter 2).14 From a pragmatic point of 
view, information-seeking questions are used when speakers seek 
unknown information, without previous expectations or knowledge about 
the answer. On the other hand, incredulity questions are questions with a 
strong presuppositional component, that is, questions that are used to 
express disbelief and incredulity about the contextual facts (e.g., You’re 
going by plane?!, asked when the speaker cannot believe that their 
interlocutor is flying to a nearby city that can be easily accessed by train 
or car). From a prosodic point of view, both information-seeking and 
incredulity yes/no questions in Catalan are characterized by the same 
intonational contour; yet they exhibit a difference in their overall pitch 
range, which is wider in the case of incredulity questions (see Prieto 2002, 
Prieto & Rigau 2007, Crespo-Sendra 2010b for Central Catalan; see 
Crespo-Sendra et al. 2010a for Catalan in general). An important 

                                                 
14 By contrast, in English, the contrast between information-seeking questions and 
incredulity yes/no questions can be syntactically conveyed through a change in 
the order of constituents. English incredulity questions are also called ‘declarative 
yes-no questions’ because they use the same form as a statement. A Romance 
language like Catalan cannot resort to this syntactic strategy. The examples in (1) 
show the syntactic differences between English and Catalan in expressing this 
contrast: 
 (1)  a.  Information-seeking question 
  English: Are you going by plane?  
  Catalan: Vas en avió?  
       b.  Incredulity question 
  English: You’re going by plane?! 
       Catalan: Vas en avió?! 
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production difference between Central Catalan and Valencian Catalan is 
the instantiation of the F0 pitch range difference, which is located more in 
the nuclear region in the case of Central Catalan and more in the 
prenuclear region in the case of Valencian Catalan. The graph below 
shows schematic diagrams of the information-seeking question Venen 
mandarines? ‘Do you sell tangerines?’ (solid lines) and the incredulity 
yes/no question Venen mandarines? ‘You sell tangerines?!’ (dotted lines) 
in Central Catalan (upper graph) and Valencian Catalan (lower graph). 
 

                    
 

       
 
 
Figure 1. Schematic diagrams of an information-seeking question (solid lines) 
and incredulity yes-no question (dotted lines) in Central Catalan (upper graphs) 
and Valencian Catalan (lower graphs). Shaded rectangles indicate accented 
syllables. 

 
As can be observed in Figure 1, both dialects express the difference 
between information-seeking questions and incredulity questions through 
a pitch range difference. Yet the main difference between the two dialects 
lies in the relative weight given to the prenuclear and nuclear regions; 
while in Central Catalan the prenuclear pitch accent is realized with a low 
tone followed by a rising movement (L*+H), in Valencian Catalan the 
prenuclear pitch accent is pronounced with a high tone preceded by a low 
movement (L+>H*) (see Chapter 3 for detailed information). 
 
Crosslinguistic work has shown that incredulity meanings tend to be 
associated with greater pitch range differences. For example, Hirschberg 
& Ward (1992) showed that a compression in pitch range can change the 

 L+>H*                               L* HH% 

 L*+H                                 L* HH% 
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interpretation of the incredulity pitch accent in American English L*+H 
LH% into one of uncertainty. Subjects interpreted stimuli with larger pitch 
ranges as conveying incredulity and those with smaller pitch ranges as 
conveying uncertainty. The authors even suggest that the association of 
greater pitch range with incredulity can be accounted for by the well-
known tendency to associate larger pitch ranges with a greater degree of 
speaker involvement (Hirschberg & Ward 1992: 241). Similarly, Lee et al. 
(2008) reported that the difference between information-seeking and 
presumptive/incredulity yes/no questions in Buenos Aires Spanish lies in 
the use of a wider overall pitch range (and especially an expanded tonal 
range in the nuclear peak) in questions of the latter sort.  
 
In a recent perceptual study with Central Catalan listeners, Crespo-Sendra 
et al. (2010b) demonstrated that the main cue in distinguishing 
information-seeking from incredulity yes/no questions for Central Catalan 
listeners was the pitch range difference at the nuclear level (expressed 
through the height of the boundary tone HH%). However, the potential 
role of the pitch range expansion of the prenuclear region was not 
investigated. The goal of the present chapter was to investigate not only 
the involvement of both prenuclear and nuclear tonal cues in listener 
judgments but also to determine whether Central Catalan and Valencian 
Catalan listeners rely on different configurations of such cues for the 
identification of the contrast between information-seeking and incredulity 
questions. To this end, we conducted three perception experiments, 
namely, a congruity task, a gating identification task, and a standard 
identification task. These experiments were designed to test the potential 
contribution of pitch range expansion and duration in the nuclear region 
and the contribution of pitch range expansion in the prenuclear region. 
Regarding our hypotheses, we expect Catalan listeners from both varieties 
to be able to start differentiating the two questions types well before the 
nuclear pitch accent is accessed. Yet we also expect to find important 
processing differences in the perception of the two sentence-types 
between listeners from the two varieties.  
 
In this chapter we also want to analyze the contribution of the prenuclear 
and nuclear regions of the contours in determining incredulity questions in 
Valencian and Central Catalan. The standard version of the 
Autosegmental-Metrical theory of intonation (henceforth AM) claims that 
intonation contours can be represented as a sequence of pitch accents and 
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edge tones, which are generated by a finite-state grammar (Pierrehumbert 
1980, Pierrehumbert & Beckman 1988, Ladd 2008, and others). 
According to the AM theory of intonation, nuclear and prenuclear pitch 
accents are selected from the same inventory, and their difference is only 
positional. Nuclear pitch accents are the most important pitch accents in 
the phrase, are perceived as the most prominent, and in many languages 
coincide with the last pitch accent in a prosodic phrase. Moreover, if there 
is only one pitch accent in a phrase, it is automatically the nuclear pitch 
accent. The AM theory assumes a compositional approach to intonational 
meaning, that is, it is claimed that all tonal morphemes of a tune are 
independent of each other and all contribute to its meaning (Pierrehumbert 
& Hirschberg 1990, Gussenhoven 2004, and others). Yet, following the 
British tradition, it is also implicitly agreed that the main part of a 
sentence is located in the nucleus rather than the prenuclear region 
(Halliday 1967). Most research on intonational meaning has concentrated 
on the role of the nuclear configuration, while the contribution of the 
prenuclear contour (i.e., the intonational region preceding the nuclear 
accent) to meaning is still relatively understudied. 
 
Nonetheless, in recent years laboratory phonology studies of intonation 
have begun to acknowledge the important influence of the prenuclear 
pitch contour region on intonational meaning. These experiments have 
shown that relatively small differences in F0 alignment and scaling in the 
prenuclear region can play a crucial role in the process of identifying the 
meaning of a contour. For example, Petrone (2008) and Petrone & 
D’Imperio (2010) have investigated the potential role of prenuclear 
contours in the perceptual distinction between narrow focus statements 
and yes/no questions in Neapolitan Italian. As is well-known from 
previous work by Mariapaola D’Imperio and colleagues (D’Imperio 2000; 
D’Imperio & House 1997), these two sentence types are distinguished by 
nuclear pitch accent alignment, with early alignment (L+H*) found in 
narrow focus statements and late alignment (L*+H) found in yes/no 
questions. Petrone & D’Imperio (2010) investigated the potential effect of 
a tone which appears to be inserted at the right edge of the Accentual 
Phrase in the prenuclear contour (H in questions and L in statements) in 
order to test whether Neapolitan listeners were able to identify the contrast 
between questions and statements based on the edge tone difference at the 
prenuclear level. A forced-choice identification task was run with gated 
stimuli. Nine Neapolitan listeners heard three gates of the two sentence 
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types in three separate sentences and were asked to label each stimulus as 
either a question or a statement. If question/statement identification 
depended solely on the availability of nuclear accent information, listeners 
would not be able to identify the target sentence type in early gates. Yet 
the results showed that the presence of prenuclear accent information was 
important: the mean “question” score for question base stimuli was above 
chance (67%), while it was around 37% for statement base stimuli. 
Moreover, when the prenuclear edge tone was present in the gate, 
question scores decreased for statement base stimuli (20%), suggesting 
that the presence of this tone indeed plays an important role in sentence 
type identification.  
 
Along the same lines, Petrone (2010) investigated the role of the 
prenuclear region in distinguishing statements and yes/no questions in 
Cosenza Italian. To this end, fourteen Cosenzan listeners carried out a 
forced-choice identification task with gated stimuli. After listening to each 
fragment, listeners had to decide whether the speaker was about to 
formulate a question or a statement. Results demonstrated that Cosenza 
Italian listeners were able to identify the contrast between yes/no 
questions and statements by exploiting phonetic differences in the 
implementation of rise-fall prenuclear contours; specifically, Cosenza 
listeners exploited the early rise-fall alignment for the identification of 
statements. 
 
This topic is also analyzed by Vion & Colas (2006) for statements and 
questions in French. This study investigated with a gating experiment the 
role of the downstepped tones preceding the final rise in the identification 
of both sentence-types. In the experiment, listeners had to listen to each 
fragment and had to decide whether what they were hearing was a 
question or a statement; and they had to rate the confidence in their 
responses. Results confirm that these lowered pitches (which are lower in 
the case of questions) are cues which allow the listener to recognize the 
sentence mode. 
 
Spanish also represents a particularly interesting case in this regard, as 
past studies on Castilian Spanish intonation have reported the presence of 
higher initial peaks in yes/no questions in comparison with statements 
(Navarro Tomás 1944, Sosa 1999). For example, Navarro Tomás pointed 
out that “in the first accented syllable [of interrogative utterances] pitch is 
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increased by three or four semitones over the average level” (Navarro 
Tomás 1944: 141; our translation). To examine the potential effect of this 
difference in the prenuclear region between statements and questions in 
Castilian Spanish, Face (2007) performed a gating experiment and a 
standard identification task involving sixteen native speakers of Castilian 
Spanish. In the gating task, subjects listened to 14 stimuli containing one, 
two, or three gates and had to decide whether they were hearing a 
declarative utterance or an interrogative utterance; in the identification 
task, listeners were asked to make the same judgment after hearing the 
complete sentence. The results showed that while the final F0 movement 
is the strongest cue and overrides earlier cues to sentence type, those 
earlier cues also do play a role. When the final F0 movement was not 
presented to listeners, they were still able to identify the sentence type 
based on the earlier cues. And when the final F0 movement was presented 
to listeners, the earlier cues had a significant effect on the listeners’ rating 
of the naturalness of the stimulus.  
 
The aim of this chapter is twofold. First, to investigate the perceptual cues 
used by Valencian and Central Catalan listeners to distinguish between 
information-seeking and incredulity yes/no questions. The second goal of 
this chapter is to contribute to the investigation of the role of nuclear and 
prenuclear tonal cues in utterance interpretation. There is a need for a 
better understanding of the semantic weight carried by the prenuclear 
contour, as well as the interaction between the contributions of the 
prenuclear and nuclear parts of the contour in conveying tune meaning. To 
this end, we have chosen two varieties of the same language that seem to 
display an asymmetry in the main tonal correlates that cue the difference 
between information-seeking and incredulity questions. Though both 
varieties mark the difference between the two question types through a 
global pitch range difference (incredulity readings are cued by greater 
pitch range), Valencian Catalan seems to especially mark this difference 
at the prenuclear level. This contrast constitutes a unique opportunity to 
test whether listeners from these two Catalan varieties use different 
processing strategies in the course of tune interpretation: our hypothesis is 
that Central Catalan listeners will rely more on the nuclear part of the 
contour in their decision-making, while Valencian Catalan listeners will 
rely more on the prenuclear part.  
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The chapter is organized as follows. In section 4.2. we discuss the general 
methodology of the experiments that were conducted. Section 4.3. 
presents the results. Finally, concluding remarks are offered in section 
4.4., together with the implications of these results for recent theories of 
intonational meaning. 
 
 

4.2. Methodology 
 
4.2.1. Experimental Tasks 
 
The main goal of this chapter is to investigate the contribution of pitch 
range and duration differences found in prenuclear and nuclear regions in 
the distinction between information-seeking and incredulity questions in 
Central and Valencian Catalan. To this end we carried out three perceptual 
tasks. First, participants performed a semantic congruity task (Experiment 
1) that was designed to evaluate whether the two intonation contours were 
perceived to be appropriate given two different pragmatic contexts. 
Second, participants performed a gating identification task (Experiment 2) 
with segmented stimuli (also called gates) taken from the original 
interrogative sentences (see section on speech materials below). Finally, 
participants performed a standard identification task (Experiment 3) with 
five continua of synthesized stimuli. The main goal of this set of 
experiments was to identify the main cues (in both the prenuclear and 
nuclear portions of the contour) affecting the listener judgments’ during 
their decision-making regarding meaning. 
 
Experiment 1: Congruity Task 
 
The semantic congruity task is an experimental technique designed to 
investigate whether listeners are aware of the semantic appropriateness of 
a particular intonation contour to a given context and can detect an 
incongruent use of this contour. This task has been used by other 
researchers investigating intonation contrasts (see Rathke & Harrington 
2010, Prieto et al. 2011, Vanrell et al. in press).  
 
In the context of this study, the congruity task was intended to test 
whether listeners of both varieties would be able to identify the pragmatic 
meaning of the two interrogative contours and thus successfully evaluate 
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their degree of appropriateness in a discourse context. Listeners were 
asked to rate the appropriateness of the target intonation contours to the 
discourse context as either “congruent” or “incongruent”. The stimulus 
materials consisted of two target dialog contexts (information-seeking 
context vs. incredulity context) that were combined with our two target 
contour types (see the Materials section). 
 
Experiment 2: Gating Task 
 
In gating tasks, a spoken language stimulus is presented in the form of 
truncated segments of a longer utterance (also called ‘gates’) and 
participants are asked to identify the meaning of the gate being presented. 
The audio stimulus is presented repeatedly in such a way that its duration 
from onset is increased with each successive presentation. This is done 
until the entire sentence has been presented. In the standard gating task 
procedure (Cotton & Grosjean 1984 and Grosjean 1980, 1996), after each 
gate subjects are asked identify the word being presented and rate the 
degree of confidence they have in that identification. We used this 
technique to test whether listeners from both varieties were able to 
identify the difference between the two meanings already in very early 
portions of the utterance. In other words, we wanted to determine what the 
minimum amount of auditory information was sufficient for them to 
distinguish between information-seeking and incredulity meanings. In our 
case, we did not carry out the second part of the classic gating technique, 
involving rating as to degree of confidence, but instead limited 
participants to identifying stimuli; we feel justified in doing so since 
various recent studies have demonstrated the validity of this approach 
(Face 2007, Petrone 2008, 2010, Petrone & D’Imperio 2010, and others). 
Our materials consisted of four gates extracted from the two original 
target sentences spoken in the two Catalan varieties (see the Materials 
section). 
 
Experiment 3: Indentification Task 
 
The identification task is used to investigate whether listeners assign 
different meanings to a set of resynthesized intonation contours. In the 
present study, participants were asked to respond after each stimulus 
according to how they would interpret the question in a real situation. The 
materials for the identification task consisted of five sets of stimuli created 
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from the information-seeking question base stimuli. In each continuum 
five different parameters were manipulated (see the Materials section 
below).  
 
4.2.2. Participants  
 
Twenty native speakers of Central Catalan (14 females and 6 males) and 
twenty native speakers of Valencian Catalan (11 females and 9 males) 
aged between 18 and 30 participated in the three tasks. They were all 
undergraduate students and had no specific background in phonetics 
and/or linguistics. None of them reported a history of hearing disability.  
 
4.2.3. Materials 
 
Stimuli for Experiment 1 (Congruity Task) 
 
The target base stimuli used for Experiments 1-3 were a contrastive pair 
of interrogative sentences that are lexically and syntactically ambiguous 
as to whether they are information-seeking question or incredulity yes/no 
question (Venen mandarines? ‘Do you sell tangerines? / You sell 
tangerines?!’). These questions were recorded first as produced by a 
native speaker of Central Catalan and then as produced by a native 
speaker of Valencian Catalan. One token was selected from several 
pronunciations of these sentences, which were obtained by having 
speakers respond to the two situations in (1), each situation yielding a 
particular intonation pattern. For each contrastive pair, we then checked to 
make sure that the duration of the target syllables was approximately the 
same in the two types of questions.  
 

(1) a. Information-seeking question 
— You enter a store that you have never been in before and ask if they 
sell tangerines. (Recorded response: Do you sell tangerines?) 
      
     b. Incredulity question 
— You enter a repair shop and see that they have a display shelf with lot 
of tangerines. Astonished, you ask them if they sell tangerines. (Recorded 
response: You sell tangerines?) 
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Figures 2 and 3 illustrate the prosodic characteristics of the two pairs of 
interrogative utterances in Central Catalan (Figure 2) and Valencian 
Catalan (Figure 3) that were used as base stimuli in the three experiments. 
The left-hand graphs show the waveforms, F0 contours, and Cat_ToBI 
transcription (see Prieto et al. 2009) of the information-seeking utterance 
Venen mandarines? ‘Do you sell tangerines?’ while the right-hand graphs 
show the same utterance with an incredulity meaning (Venen mandarines? 
‘You sell tangerines?!’). As can be observed, the F0 contours of the two 
sentences are phonologically the same within dialects. In Central Catalan, 
both contours start with a L*+H pitch accent (with the rise aligned to the 
posttonic syllable), are followed by a L* nuclear pitch accent, and end in a 
very steep final rise HH%. In Valencian Catalan, both contours start with 
a rising prenuclear accent (L+>H*), which is followed by the same 
nuclear pitch configuration L* HH% as in Central Catalan. Importantly, 
while incredulity questions in Central Catalan are cued by expanded pitch 
range both at the nuclear and prenuclear levels, in Valencian Catalan the 
main difference in pitch range lies in the first pitch accent. 
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Figure 2. Waveforms, F0 contours, and Cat_ToBI transcription of the utterance 
Venen mandarines? produced with an information-seeking meaning (upper 
panel) and an incredulity meaning (lower panel) in Central Catalan. 
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Figure 3. Waveforms, F0 contours, and Cat_ToBI transcription of the utterance 
Venen mandarines? produced with an information-seeking meaning (upper 
panel) and an incredulity meaning (lower panel) in Valencian Catalan. 
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Second, two dialogs were recorded that were considered to be appropriate 
natural contexts for the elicitation of information-seeking questions and 
incredulity questions respectively. The two dialogs were read by pairs of 
native speakers for each dialect. The two discourse contexts (in the 
Central Catalan version) read as follows: 
 

(1) Information-seeking question situation  
 
Vas a un mercat on no has anat mai. Pregunta a l’encarregat si venen 
mandarines. 
‘You enter a supermarket that you have never been in before and ask the 
shop attendant if they sell tangerines.’ 
Parlant A: Bon dia, venen mandarines? 
Speaker A: ‘Good morning. Do you sell tangerines?’ 
 
Parlant B: Sí, he arribat fa una mica del Mercabarna i n’he dut. 
Speaker B: ‘Yes, I’ve just arrived from the wholesaler’s and I’ve brought 
some.’ 
 
(2) Incredulity yes/no question situation 
       
Vas a reparar el cotxe al taller mecànic de sempre i veus que hi ha una 
prestatgeria plena de mandarines. Pregunta a l’encarregat, sorprès, si 
venen mandarines. 
‘You enter a garage to get your car repaired and you see that there is a 
display shelf full of tangerines. Astonished, you ask the mechanic if they 
sell tangerines.’ 
 
Parlant A: Venen mandarines?! 
Speaker A: ‘You sell tangerines?!’ 
 
Parlant B: Sí, sé que resulta estrany, però els meus pares tenen molts 
tarongers i aprofito per vendre-les. 
Speaker B: ‘Yes, I know it seems odd, but my parents have a lot of 
tangerine trees so I sell their produce to my customers.’ 

 
After the contexts were recorded, the two target interrogative utterances 
were inserted in each of the dialogs, thus creating “congruent” and 
“incongruent” pairs of dialogs. In half of the recorded dialogs, each 
version of the question Venen mandarines? was consistent with its 
respective pragmatic context. In the other half, the target information-
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seeking question intonation was inserted into the incredulity yes/no 
question context, and vice versa. The splicing was performed using 
Goldwave software. The two panels in Figure 4 show the waveform, F0 
contour, and Cat_ToBI transcriptions for the congruent spliced versions of 
the two question dialogs shown in (1) and (2). 
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Figure 4. Waveform, F0 contour, and Cat_ToBI transcription for the 
information-seeking question dialog (upper panel) and the incredulity question 
dialog (lower panel) in Central Catalan. In both cases, the intonation of the 
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synthetically inserted question segment Venen mandarines? is congruent with 
the pragmatic context. 

 
The materials for the congruity test thus consisted of two pairs of yes/no 
questions, one pair whose prosody was coherent with the pragmatic 
context and another one that was not. Listeners had to answer whether 
they regarded the intonation of the yes/no questions as “congruent” (by 
pressing the “C” key) or “incongruent” (by pressing the “I” key). The test 
consisted of a total of 40 trials (2 contours × 2 contextual situations × 5 
repetitions × 2 blocks), thus obtaining a total of 1600 responses (40 trials 
× 20 subjects × 2 dialects). 
 
Stimuli for Experiment 2 (Gating Task) 

 
In this task, fragments of the original target utterances in both dialects (see 
Figures 2 and 3) were presented to listeners in four gates. Participants had 
to imagine that the speaker was interrupted as she uttered the sentence. 
The original recorded utterances were segmented into four gates using 
Praat (Boersma & Weenink 2011) as shown in Figure 5. Gate 1 contained 
only the first syllable ve; gate 2 contained the first and second syllables 
venen; gate 3 contained the first, second and third venen man-; and gate 4 
contained the complete sentence venen mandarines. The four gates were 
presented in random order to 20 Central Catalan and 20 Valencian Catalan 
listeners, who had to identify them as either information-seeking questions 
(by pressing the “N” key) or incredulity questions (by pressing the “I” 
key). The test consisted of a total of 200 trials per variety (2 target 
contours × 4 gates × 5 repetitions × 5 blocks), thus obtaining a total of 
8000 responses (200 trials × 20 subjects × 2 dialects). 
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Gate 1     Gate 2     Gate 3         Gate 4 

 
Ve-            -nen            man-           -darines? 

            
Figure 5. Schematic representation of the utterance fragments contained in each 
gate for the Central Catalan (upper contour) and Valencian Catalan stimuli 
(lower contour). Solid lines indicates information-seeking question and doted 
lines incredulity yes/no question  

 
Stimuli for Experiment 3 (Identification Task) 

 
For the identification task, various acoustic parameters were manipulated 
to create a continuum of intermediate values between the two original 
pitch contours. Starting from the original information-seeking question 
Venen mandarines? ‘Do you sell tangerines?’ for each dialect (see Figures 
3 and 4), F0 and duration values were manipulated in different segments 
of the utterance using the resynthesis script in Praat (Boersma & Weenink 
2011) to create five such continua of synthetic values.  

 
The manipulated parameters were as follows: (a) tonal scaling of the 
boundary tone; (b) duration of the last syllable of the utterance; (c) a 
combination of duration of the utterance-final syllable and tonal scaling of 
the boundary tone; (d) tonal scaling of the prenuclear pitch accent; and (e) 
a combination of tonal scaling of the prenuclear accent and tonal scaling 
of the boundary tone.  

 
Figure 6 shows a schematic diagram of the manipulations performed 
(Central Catalan contours appear on the left and Valencian Catalan 
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contours on the right). In the tonal scaling continuum (a) the pitch height 
of the boundary tones was manipulated from a high to an extra-high pitch 
in 10 steps of 12.5 Hz each; in the duration continuum (b) the duration of 
the last syllable in the utterance was manipulated in 10 steps of 5.5 ms 
each; in the combination of duration and boundary scaling (c) each of the 
ten steps of the duration continuum was combined the corresponding steps 
on the tonal scaling continuum to create a third combined continuum; in 
prenuclear accent scaling continuum (d) the tonal scaling of the prenuclear 
accent was manipulated from a high to an extra-high pitch in 10 steps of 
12.5 Hz each; and, finally, in the combination of the prenuclear accent and 
boundary scaling continuum (e) each of the 10 steps of the prenuclear 
accent scaling continuum was combined with the corresponding steps on 
the boundary tone scaling continuum. It is worth emphasizing that we 
were careful to neutralize any potential remaining differences in pitch 
range outside the target region. 
 
                   Central Catalan          Valencian Catalan 
a) 

           
b) 

     
c)      
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d) 

   
e) 

                                                                                                                                                                                           
Figure 6. Schematic diagrams of the five continua consisting of manipulated 
stimuli ranging from information-seeking to incredulity yes-no questions. The 
Central Catalan continua appear on the left and the Valencian Catalan continua 
on the right. The continua reflect the following: (a) manipulated F0 of the 
boundary tone; (b) manipulated duration; (c) combined manipulations of 
duration of the last syllable and F0 scaling of the boundary tone; (d) 
manipulated pitch range of the prenuclear pitch accent, and (e) combined 
manipulations of pitch range of the prenuclear accent and F0 scaling of the 
boundary tone. 
 

In this task, if listeners perceived the interrogative as an information-
seeking Venen mandarines? ‘(Do you sell tangerines?)’, they were 
supposed to press the “N” (for “neutral”) key on the keyboard, whereas if 
they perceived the incredulity question Venen mandarines? ‘(You sell 
tangerines?)’, they were supposed to press the “I” (for “incredulity”) key. 
In every task, the ten stimuli of each continuum were presented in five 
blocks containing 10 trials, in random order. Each test consisted of a total 
of 250 trials per subject (5 continua × 10 stimuli × 5 blocks), thus 
obtaining a total of 10000 responses (250 trials × 20 subjects × 2 dialects). 
 

4.2.4. Procedure  
 

All the listeners participated in the full sequence of tasks and performed 
the tests in the same order: congruity task, gating task, and identification 
task. The full set of tasks was performed in two different sessions. In the 
first session participants performed the semantic congruity task and the 
gating task. In the second session, they performed the identification task. 



 

108 

 

The first session lasted a total of 25 minutes. This was followed by a 
break of 30 minutes, and then the second experimental session lasted 25 
minutes. 
 

The presentation of the stimuli was prepared using E-prime (Psychology 
Software Tools Inc. 2009). Participants were seated at a laptop in a quiet 
room and the stimuli were played back through headphones.  
 
 

4.3. Results 
 

4.3.1. Experiment 1. Congruity task 
 

The two graphs in Figure 7 represent the proportion of matching 
responses —i.e., responses that correctly labeled stimuli as “congruent” or 
“incongruent”— as a function of the two discourse contexts (information 
context, incredulity context), for Central Catalan (left panel) and 
Valencian Catalan (right panel). For Central Catalan, the results revealed 
an average rate of 0.87 and 0.88 for matching responses to congruent 
contexts in information-seeking and incredulity meanings respectively. By 
contrast, the average rate of matching responses in the incongruent 
context was 0.10 and 0.8 for information-seeking and incredulity 
meanings respectively. Similarly, for Valencian Catalan, the results 
revealed an average rate of 0.86 and 0.84 for “congruent” responses to 
congruent contexts in information-seeking and incredulity meanings 
respectively. By contrast, the average rate of matching responses in the 
incongruent context was 0.10 and 0.13 for information-seeking and 
incredulity meanings respectively.  
 

Central Catalan    Valencian Catalan 
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Figure 7. Proportion of matching answers (y axis) as a function of the two 
different contexts (information context, incredulity context—x axis), in Central 
Catalan (left panel) and Valencian Catalan (right panel).  
 

A 2 × 2 factorial ANOVA, run with the GLM procedure of SPSS (SPSS 
for Windows, Rel. 15.0.1. 2006. Chicago: SPSS Inc), was applied to the 
data. The dependent/response variable was the congruity response and the 
main factors were language (2 levels: Central Catalan and Valencian 
Catalan) and contextual congruity (2 levels: congruent and incongruent). 
The analysis revealed a significant main effect of contextual congruity (F 
(3, 1512) = 683.55, p < .001) and no significant effect of language (F (1, 
1512) = 0.04, p = .952). The analysis also showed no significant 
interaction between the two factors (F (3, 1512) = 1.04, p = .373). 
 

The results of the congruity task demonstrated that both Central and 
Valencian Catalan listeners are extremely sensitive to the incongruent use 
of incredulity and information-seeking questions when they appear in 
discourse contexts. 
 
4.3.2. Experiment 2. Gating Task  
 
Figure 8 shows the mean response rate (y axis) (whereby “1” indicates 
100% labeling of the stimulus as an incredulity question) for information-
seeking question stimuli (grey bars) and incredulity question stimuli 
(black bars) as a function of the gates (x axis) for the two dialects (Central 
Catalan, left panel, and Valencian Catalan, right panel). For Central 
Catalan, the results revealed an average rate of 0.89 and 0.97 for matched 
responses—meaning that stimuli were correctly recognized as fragments 
of their respective original utterances—for the third and fourth gates 
respectively, whereas the mean rate of matched responses in the first and 
the second gates was 0.51 and 0.49 respectively. By contrast, in Valencian 
Catalan, the results revealed an average rate of 0.91, 0.92 and .93 for 
matched responses for the second, third and fourth gates respectively (the 
average rate of matched responses in the first gate was 0.52).  
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             Central Catalan            Valencian Catalan 

 
 
Figure 8. Rate of responses (proportion of correct identifications) to 
information-seeking questions (black bars) and incredulity questions (grey bars) 
in Central Catalan (left panel) and Valencian Catalan (right panel), according to 
gate number. 

 
A two-way factorial ANOVA with a 2 × 4 design was carried out on the 
data. The dependent variable was the proportion of responses, and the 
independent factors were language (two levels: Central Catalan and 
Valencian Catalan), and stimulus (the 4 gates of each question type). The 
analysis revealed a significant main effect of language (F (1, 7213) = 
348.54, p < .001) and a significant main effect of stimulus (F (3, 7213) = 
412.55, p < .01). Results from the ANOVA test also found a significant 
interaction between the two factors (F (3, 7213) = 146.13, p < .01). The 
statistical interaction between language*stimuli reflects the difference in 
the rate of identification between Central Catalan listeners and Valencian 
Catalan listeners: as is clear from the graph, Central Catalan listeners 
tended to able to identify the type question correctly only when they 
listened to the third gate, while Valencian Catalan listeners were faster, 
being able to identify the question type already at the second gate. This 
can be explained by the fact that the prenuclear peak in Central Catalan 
appears later (the prenuclear accent is transcribed as L*+H) than in 
Valencian Catalan (the prenuclear pitch accent is L+>H*). That is, the H 
of the rising prenuclear accent appears in the third gate for Central Catalan 
but already in the second gate for Valencian Catalan. 
 
In sum, it is clear from the results that Catalan listeners from both 
dialectal varieties are able to identify the stimuli well before the 
availability of nuclear accent information. The difference obtained in the 
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gating results between Valencian Catalan and Central Catalan listeners 
might be attributable to the availability of the peak for the prenuclear pitch 
accent, which appears earlier in Valencian Catalan. In the next section, we 
will investigate through a set of identification experiments the relative 
weight of pitch range and duration cues in helping listeners of the two 
dialects to identify this contrast.  
 
4.3.3. Experiment 3. Identification task 
 
Boundary Scaling 
 
In this first identification task, we manipulated the height of the boundary 
tone, that is, the pitch range of the nuclear configuration L* HH% in both 
dialects, while the pitch range of the prenuclear pitch accent was 
neutralized (see Figure 6a). The two graphs in Figure 9 show the 
proportion of responses which identified each stimulus as an incredulity 
question along this continuum. The S-shape function seen in the graph for 
Valencian Catalan (right panel) is not significantly shallower than the one 
found for Central Catalan (left panel). A two-way factorial ANOVA with 
a 2 × 10 design was carried out with the data. The dependent variable was 
the proportion of responses which identified each stimulus as an 
incredulity question, and the independent factors were language (two 
levels: Central Catalan and Valencian Catalan) and stimulus (ten steps 
belonging to the continua). Results from the factorial ANOVA revealed a 
main effect of both stimulus (F (9, 1974) = 27.27, p < .01) and language 
(F (1, 1974) = 24.43, p < .01). Importantly, a significant interaction was 
found between the combination of the two factors (F (9, 1974) = 6.14, p < 
.01), which confirms that listeners from both varieties differed in their 
patterns of responses. Specifically, Valencian Catalan listeners, in contrast 
with Central Catalan listeners, could rely very little on pitch range 
differences in the nuclear portion of the utterance.  
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                     Central Catalan                                Valencian Catalan 

              
 
Figure 9. Proportion of identification as incredulity question (and standard error 
values) as a function of stimulus step number (averaged over subjects), for 
Central Catalan (left panel) and Valencian Catalan (right panel). 

 
Duration  
 
In this identification task, we manipulated the duration of the last syllable 
in both dialects, while the pitch range of the prenuclear pitch accent was 
neutralized (see Figure 6b). Our goal was to test whether Valencian 
Catalan listeners rely on duration differences in utterance-final position 
rather than on nuclear pitch range differences for the identification of 
incredulity questions. The two graphs in Figure 10 show the proportion of 
responses which identified each stimulus as an incredulity question along 
this continuum, for Central Catalan (left panel) and Valencian Catalan 
(right panel). The graphs for the two dialects show that the functions do 
not present an S-shape, revealing that this cue does not play an important 
role in distinguishing the two types of yes-no questions in either of the 
two dialects. Yet the graphs also show that question judgments by 
Valencian listeners changed more as a function of the duration of the last 
syllable in the utterance than question judgments by Central Catalan 
listeners. A two-way factorial ANOVA with a 2 × 10 design was carried 
out with the data. The dependent variable was the proportion of responses, 
and the independent factors were again language (two levels: Central and 
Valencian Catalan) and stimulus (ten manipulated steps). Results from the 
ANOVA revealed both a main effect of stimulus (F (9, 1969) = 7.35, p < 
.01) and a main effect of language (F (1, 1969) = 89.05, p < .01). Again, a 
significant interaction was found between language and stimulus (F (9, 
1969) = 3.52, p < .01), which confirms that the data were processed 
differently by the two groups of listeners. However, though Valencian 
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Catalan listeners use the duration of the utterance-final syllable more than 
Central Catalan listeners, this cue is still relatively weak, as it is not 
capable of changing the identification function across the two responses.  
 
                  Central Catalan                             Valencian Catalan 

          
 
Figure 10. Proportion of identification as incredulity question (and standard 
error values) as a function of stimulus step number (averaged over subjects), for 
Central Catalan (left panel) and Valencian Catalan (right panel). 

 

Duration and Boundary Scaling 
 
In order to test the relative importance of duration and pitch range cues at 
the nuclear level in both dialects, we manipulated simultaneously both the 
duration of the last syllable and the height of the boundary tone HH%, 
while the pitch range of the prenuclear pitch accent was neutralized (see 
Figure 6c). The two graphs in Figure 11 show the proportion of responses 
which identified each stimulus as an incredulity question along this 
continuum, for Central Catalan (left panel) and Valencian Catalan (right 
panel). The graphs show that even though the function for Central Catalan 
does not present an S-shape, it is much steeper than the function found for 
Valencian Catalan. A two-way factorial ANOVA with a 2 × 10 design 
was carried out with the data. The dependent variable was the proportion 
of incredulity responses, and the independent factors were once more 
language (two levels: Central and Valencian Catalan) and stimulus (ten 
steps manipulated). Results from the ANOVA again revealed main effects 
of stimulus (F (9, 1978) = 48.08, p < .01) and language (F (1, 1978) = 
52.56, p < .01). And again, a significant interaction was found between 
language and stimulus (F (9, 1978) = 5.10, p < .01), further confirmation 
that the data were processed differently by the two groups of listeners. 
These results clearly confirm our initial hypothesis that the perceptual 
behavior of listeners from the two dialects is different and, moreover, that 
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the nuclear properties of the contour (duration of the last syllable together 
the scaling of the boundary tone) play a minor role in the case of 
Valencian Catalan listeners. 
 
                   Central Catalan                            Valencian Catalan 

           
                                                                         
Figure 11. Proportion of identification as incredulity question (and standard 
error values) as a function of stimulus step number (averaged over subjects), for 
Central Catalan (left panel) and Valencian Catalan (right panel). 

 

Prenuclear Scaling 
 
For this identification task, we manipulated the height of the prenuclear 
accent in both dialects, while both the pitch range of the nuclear pitch 
accent and the duration of the nuclear portion were neutralized (see Figure 
6d). The two graphs in Figure 12 show the proportion of responses which 
identified each stimulus as an incredulity question along this continuum, 
for Central Catalan (left panel) and Valencian Catalan (right panel). 
Though in both identification curves we observe a tendency to an increase 
in incredulity responses when the stimuli have wider pitch ranges, the 
Central Catalan identification curve presents a very different shape from 
the Valencian Catalan identification curve. Once more, a two-way 
factorial ANOVA with a 2 × 10 design was carried out, with the 
dependent variable again the proportion of responses and the within-
subjects independent factors language (two levels: Central and Valencian 
Catalan) and stimulus (ten steps manipulated). Results from the ANOVA 
revealed main effects of stimulus (F (9, 1976) = 66.48, p < .01) and 
language (F (1, 1976) = 241.870, p < .01). Yet again, the analysis revealed 
a significant interaction between stimulus and language (F (9, 1976) = 
3.72, p < .01). 
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                   Central Catalan                        Valencian Catalan 

          
                                                                                        
Figure 12. Proportion of identification as incredulity question (and standard 
error values) as a function of stimulus step number (averaged over subjects), for 
Central Catalan (left panel) and Valencian Catalan (right panel).  

 
Prenuclear and Boundary Scaling 
 
The objective of this task was to confirm that when pitch range 
differences are implemented in both the nuclear and prenuclear regions, 
listeners from both varieties are able to successfully identify both 
categories. For this task, the base stimulus in each dialect was 
manipulated by expanding the pitch range of the prenuclear accent and 
expanding the last rising tonal movement (see Figure 6e). Figure 13 shows 
the proportion of responses which identified each stimulus as an 
incredulity question along this continuum, for Central Catalan (left panel) 
and or Valencian Catalan (right panel). The identification functions for 
both Central and Valencian Catalan presentclear S-shapes, meaning that 
as expected the combination of the two cues (prenuclear and nuclear pitch 
range expansion) work for both groups of listeners. A two-way factorial 
ANOVA with a 2 × 10 design was once more carried out with the same 
dependent and independent variables as with the previous continua. This 
time the results showed a main effect of stimulus (F (9, 1976) = 140.87, p 
< .01) but no significant effect of language (F (1, 1976) = 1.84, p = .932). 
As expected, in this case results from the ANOVA did not reveal a 
significant interaction between the combination of the two factors (F (9, 
1976) = 0.71, p > .05). In sum, as expected, listeners from both dialects 
were able to identify the incredulity-information interrogative contrast 
when the pitch range was expanded in both the nuclear and prenuclear 
regions. 
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                      Central Catalan                           Valencian Catalan 

           
 
Figure 13. Top panels show proportion of identification as incredulity question 
(and standard error values) as a function of stimulus step number (averaged over 
subjects), for Central Catalan (left panel) and Valencian Catalan (right panel).  

 
Slope Values  
 

In order to be able to compare the relative contribution of the target 
prosodic cues used by listeners of the two dialects in the identification of 
incredulity questions, we calculated the slope values of all the 
identification curves above by logistic regressions using SPSS (SPSS for 
Windows, Rel. 15.0.1. 2006. Chicago: SPSS Inc). From the SPSS fitted 
logistic curves, we obtained the boundary values calculated from the “b0” 
and “b1” values given for the logistic curve using the following formula:15 
 

                            
1ln

0ln

b

b
boundary −=  

 

The slope is defined as the ratio of the “rise” divided by the “run” between 
two points on a line, or in other words, the ratio of the altitude change to 
the horizontal distance between any two points on the line. The slope of a 
line describes its steepness or grade. A lower slope value indicates a 
steeper identification curve. Table 1 shows the slope values of the 
identification curves obtained in the five continua for both varieties. As 
can be observed, steeper identification curves (which are indicated by 
lower values) are obtained in Valencian Catalan when the pitch range of 
the prenuclear pitch accent is manipulated (that is, lower values are 

                                                 
15 This formula is taken from Keating (2004) and allows the calculation of the 
boundary between two categories through a division of the neperian logarithm of 
the b0 value by the neperian logarithm of the b1 value (the two values are 
returned from the logistic regression). 
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obtained in the prenuclear scaling and prenuclear plus boundary scaling 
continua). With respect to Central Catalan, steeper curves (indicated 
through lower values) are associated with greater pitch range in the 
nuclear configuration (that is, both in boundary scaling and prenuclear 
plus boundary scaling continua). 
 

         Continua   Valencian C.     Central C. 

Boundary Scaling  0.879 0.679 

Duration  0.811 0.936 

Duration & Boundary Scaling 0.795 0.600 

Prenuclear Scaling 0.589 0.724 

Prenuclear & Boundary Scaling  0,589 0.544 
 
Table 1. Slope values calculated by logistic regression in each continuum for 
both dialects. Lower values indicate steeper curves. 

 
 

4.4. Conclusions 
 
With the goal of investigating the cues that allow Central and Valencian 
Catalan listeners to distinguish between and information-seeking question 
and an incredulity question, and the goal of investigating the relative 
contribution of prenuclear and nuclear pitch range differences to the 
identification of tune meaning, this chapter has presented the results of 
three perceptual tasks that investigated the distinction between 
information-seeking questions and incredulity yes-no questions in two 
varieties of Catalan, namely Central and Valencian Catalan.  
Several important conclusions can be drawn from the results of these 
experiments with regard to the asymmetric perception of information-
seeking question and incredulity yes-no question prosody across the two 
Catalan dialects. First, congruity results confirm that listeners of both 
dialects are very sensitive at the perceptual level to the potential 
incongruity of the two target interrogatives with their corresponding 
discourse contexts. Second, results of the gating experiment demonstrate 
that both Central Catalan listeners and Valencian Catalan listeners are able 
to identify the meaning of the utterance well before they can have auditory 
access to the nuclear part of the continuum. Despite the apparent 
differences in the listeners’ judgments between Central Catalan and 
Valencian Catalan (the former can identify the stimuli in the third gate, 
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while the latter are faster and identify them in the second gate), it is clear 
that both groups of speakers behave similarly in the sense that they are 
able to identify the target meaning as soon as the H peak becomes 
available in the signal. Finally, results from the five identification tasks 
are crucial in confirming that there is a contrast between Central Catalan 
and Valencian Catalan listeners in the perceptual processing of the target 
interrogative contours.  
 
The results of the first identification task show that while in Central 
Catalan a difference in pitch scaling on the boundary tone HH% seems to 
be the most important cue in causing listeners to change the interpretation 
of the question, this is a minor cue for Valencian Catalan listeners. Results 
of the second identification task reveal that the duration of the utterance-
final syllable acts as a secondary cue in both dialects, even though it is 
more salient for Valencian Catalan listeners. This can be explained by the 
fact that in production sentence-final syllables are relatively protracted in 
Valencian Catalan (see Chapter 3). The third identification task has 
demonstrated that when the two nuclear cues are combined (i.e., duration 
with pitch range) there is a clear contrast between the perceptual behavior 
of listeners from the two dialects. Crucially, the nuclear properties of the 
contour (duration of the last syllable together with the scaling of the 
boundary tone) play a very minor role in the case of Valencian Catalan 
listeners, in contrast to Central Catalan listeners. On the other hand, the 
fourth identification task has served to demonstrate that Valencian Catalan 
listeners —again in contrast with Central Catalan listeners— use the pitch 
scaling on the prenuclear accent as the main cue for the incredulity 
interpretation of the question. Finally, the results of the fifth identification 
task show that, as expected, when the pitch range cues are expanded in 
both the prenuclear and nuclear regions, this triggers a complete change in 
the identification curve in both dialects.  
 
Overall, the results present clear evidence of an asymmetry in the 
perceptual processing of the two question interpretations in Central and 
Valencian Catalan. While Central Catalan listeners rely more on the 
changes in pitch range at the nuclear region, Valencian Catalan listeners 
rely more on the prenuclear pitch range differences. The results of the 
slope analysis of the 10 identification curves (see Table 1) corroborate this 
conclusion. In Central Catalan, a pitch range expansion of the nuclear 
configuration plays a key role in the identification task, while in 
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Valencian Catalan, it is the pitch range expansion of the prenuclear which 
plays the most important role.  
 
In sum, Catalan is a language which expresses incredulity in questions 
through intonation, and specifically through pitch range expansion. This 
same intonational strategy has been documented for Italian (Savino & 
Grice 2010), Spanish (Lee et al. 2008) and English (Hirschberg & Ward 
1992).  
 
In other languages the linguistic marking of new or unexpected 
information of the speakers (which has been called mirativity in the 
pragmatics literature) is conveyed through the morphosyntactic system 
(DeLancey 2001). In languages like Tibetan, mirativity is conveyed by its 
morphosyntactic system: for example, a sentence like nga-'i nang-la shmi 
yod ‘There is a cat in my house’ expresses the normal fact that the 
household cat is at home, while a sentence isand nga-'i nang-la shmi 'dug 
‘There is a cat in my house’ would be appropriate when speaking about a 
strange or unexpected cat. DeLancey (2001) pointed out that languages 
that do not mark this category in the morphosyntactic system can mark it 
by means of intonation. As he pointed out, “the mirative intonation 
contour (in English) is an exaggerated version of the declarative 
intonation, with the tonic rise considerably higher” (DeLancey 2001: 
377).  
 
The results described in this chapter have demonstrated that Catalan 
expresses the mirativity distinction in questions by means of intonation. 
Specifically, the results of the congruity and identification tests detailed 
here show that Catalan listeners are able to identify the 
incredulity/unexpected meaning in questions by using the pitch expansion 
cue. Therefore, following DeLancey (2001), the results of the 
experimental tasks reported in this study confirm that the grammatical 
contrast of mirativity in Catalan questions is conveyed in the intonational 
component. 
 
This chapter represents an attempt to address the current paucity of 
research on the relevance of prenuclear contours to intonational meaning, 
as most of the work on intonational phonology has thus far mainly 
focused on the role of nuclear configurations. In general, the results of 
these set of experiments reveal the importance of the prenuclear tonal cues 
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in the identification of tune meaning, thus confirming the results of recent 
studies (Face 2007, Petrone 2008, 2010, Petrone & D’Imperio 2010). 
More than this, the chapter shows that two varieties of the same language 
can assign different weights (in both perception and production) to the 
prenuclear and nuclear pitch information in the expression of a given 
intonation contour, and that listeners of each language variety are 
especially sensitive to this fact. Thus, even though the expression of 
incredulity in Catalan is primarily conveyed through differences in pitch 
range, like in other languages, there is also a difference in how these pitch 
range differences are instantiated in Central Catalan relative to Valencian 
Catalan, and also how they are perceived by listeners of each variety.  
 
Finally, we believe that the results presented here support the idea that 
tune meaning must be investigated by analyzing the intonation contour as 
a whole and also regarding it as the result of the interaction between 
prenuclear and nuclear regions, an issue which merits further 
investigation.  
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CHAPTER 5 
 
Perceiving incredulity: the role of intonation and facial 
gestures 
 
5.1. Introduction 
 
In this chapter we will address the interaction between gestures and 
intonation in incredulity questions in Catalan and Dutch. Recent studies 
have demonstrated that communicative functions signaled by auditory 
prosody tend to be supported by visual information as well in the form of 
specific facial expressions (Krahmer & Swerts 2005, Dijkstra, Krahmer & 
Swerts 2006, Borràs-Comes & Prieto in press, and others). Some studies 
have shown that visual information partially duplicates the information of 
auditory cues and facilitates the decoding process (House 2002, 
Srinivasan & Massaro 2003, Dohen & Lœvenbruck 2009). Yet, little is 
known about the relative contributions of gestures and intonation 
information in the decoding of linguistic meaning. 
 
Interestingly, many studies have suggested that, in sign languages, facial 
expression may play a role which is similar to that served by intonation in 
speech (see, e.g. Reilly et al. 1990, Nespor & Sandler 1999, Wilbur 2000, 
Sandler 2005, Dachkovsky & Sandler 2009). For example, Dachkovsky & 
Sandler (2009) concluded that like auditorily perceived intonational 
melodies, the visual component in sign language provide a meaningful 
accompaniment to the words and sentences of language. For instance, 
their results points to similarities between spoken and signed languages, 
such as the range of analogous functions attributed to H tones and Brow 
Raise, since they both signal continuation or forward reference and are 
also characteristic of polar questions, the if-clause of conditionals and 
other structures. This relationship suggests that it would be well worth 
investigating further the relative weight of auditory and gestural 
modalities within non-sign languages. 
 
To gain more insight into possible relationships between auditory and 
visual cues, the current study will look into the interaction between visual 
and acoustic cues in the conveyance of pragmatic information in 
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questions. To date only a handful of studies have analyzed the role of 
facial gestures in the linguistic interpretation of questions (see, e.g., 
Srinivasan & Massaro 2003, House 2002, Granström & House 2005 for 
question and statement intonation in English; Borràs-Comes & Prieto 
2010 for contrastive focus statements and echo questions in Catalan and 
others.). For example, Srinivasan & Massaro (2003) performed five 
perception experiments to investigate the role of facial expression and 
intonation in distinguishing statements from questions in English. They 
concluded that statements and questions are distinguished both 
intonationally and visually but that intonational cues have greater 
influence as compared to the visual cues. Their data were consistent with 
the Fuzzy Logical Model of Perception (FLMP, Massaro & Cohen 2000), 
which predicts that both auditory and visual modalities will influence the 
perception of prosody, and that the influence of one modality will be 
greater when the information provided by the other modality is 
ambiguous.  
 
Along the same lines, House (2002), carried out two perception 
experiments to test whether similar visual cues could influence the 
perception of question and statement intonation in Swedish. In the first 
experiment, only the intonational cues were manipulated. The visual 
component of the stimuli was held constant and contained no head, eye or 
eyebrow movements. Subjects were asked to listen to each stimulus while 
looking at the face and then decide whether the speaker intended to make 
a statement or ask a question. Results of the first experiment indicated that 
both a widened F0 (Fundamental Frequency) range on the focal accent 
and time alignment properties of the rise and peak make important 
contributions to the perception that an utterance is interrogative. In the 
second experiment, the audio stimuli from the first experiment were 
presented with two different visual cue movement configurations. Results 
of this experiment were similar to the results of the first one and thus 
House concluded that the influence of visual cues on auditory cues is 
marginal.  
 
The results reported above are at variance with recent ones found for 
Catalan. For example, in two perception experiments Borràs-Comes & 
Prieto (in press) investigated the relative contribution of visual and pitch 
accent cues in conveying the prosodic perception of statements vs. echo 
questions in Catalan. Experiment 1 used a pitch range auditory continuum 
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combined with two congruent and incongruent video clips showing the 
facial gestures that are characteristic of the two pragmatic meanings. 
Experiment 2 used the same auditory continuum in combination with 
another continuum for facial gestures produced using a digital image-
morphing technique. Results of both experiments revealed a consistent 
and strong effect of visual cues in the listener’s decisions, but also a 
consistent effect of the auditory stimulation.  
 
Borràs-Comes, Pugliesi & Prieto (2011) carried out a follow-up of the 
abovementioned study and investigated the same contrast in Catalan by 
means of a computer-generated 3D talking face. They investigated the AV 
interaction between intonational and gestural information in the detection 
of incredulity questions (which are used to express the denial of a 
discourse-activated assumption) compared to narrow focus statements. 
Results agreed with the FLMP model of perception in that the influence of 
one source of information is greater when the other is ambiguous, i.e., in 
this case the effect of intonation decreases as the incredulity gesture 
becomes more salient. 
 
Further research is needed to explain why differences have been found 
between the results of previous studies. For example, it may be that such 
differences are due to differences between the respective languages 
studied. These contradictory results in the literature and a lack of cross-
linguistic studies investigating the differences in the weight of gestures 
and acoustic cues motivate this study. This study will concentrate on the 
interaction between facial gestures and intonation in question 
interpretation in two languages, Catalan and Dutch. The main goal of this 
study is to contribute to the investigation of the role facial gestures cues in 
question interpretation. To this end, we have chosen these two languages 
because we hypothesize that they display an asymmetry in the main tonal 
correlates that cue the difference between information-seeking and 
incredulity questions (also known as counter-expectational questions). 
That is, the two languages are expected to mark the difference between 
the two question types through different intonational strategies—Catalan 
differentiates between the two meanings by means of a graded intonation 
contrast whereas Dutch uses a categorical intonation contrast; but the two 
languages seem to use similar visual cues. This contrast constitutes a 
unique opportunity to test whether listeners from these two languages can 
use different processing strategies in the course of semantic interpretation. 
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According to the FLMP theory, we hypothesize that Catalan listeners will 
rely more heavily on visual information since acoustic information is 
weaker than gestural patterns; while Dutch speakers will rely more on 
acoustic signals.  
 
As noted above, the perception of incredulity questions in audiovisual 
stimulus materials has been investigated before in Borràs-Comes & Prieto 
(in press) and Borràs-Comes, Pugliesi & Prieto (2011). However, their 
study was limited to one language. Our goal is to compare the interaction 
between facial gestures and intonation in the expression of two different 
question types (i.e., information-seeking and incredulity yes/no questions) 
in two languages that distinguish both type of questions with two different 
strategies, Catalan and Dutch. In Catalan, as has been said in Chapter 4, 
these types of questions are prototypically characterized by the same 
intonational nuclear configuration, namely L* HH%; yet they exhibit a 
difference in the nuclear pitch range, which is wider in the case of 
incredulity questions (see chapter 4). Figure 1 below shows schematic 
diagrams of the nuclear configuration of the information-seeking yes/no 
question Mandarines? ‘Tangerines?’ (solid lines) and the incredulity 
yes/no question Mandarines? ‘Tangerines?!’ (dotted lines) in Catalan. 
 
 
 
 
                                        
                 

    L* HH% 
 
Figure 1. Schematic diagram of an information-seeking yes/no question (solid 
lines) and an incredulity yes/no question (dotted lines), in Valencian Catalan. 
Shaded rectangle indicates the accented syllable. 

 
By contrast, through observation of how the two question types are 
produced in Dutch (see section 5.2.2.), we hypothesize that they tend to be 
expressed through different nuclear configuration contours, namely L* 
HH% for information-seeking yes/no questions, and L+H* LH% for 
incredulity questions. Figure 2 shows schematic diagrams of the nuclear 
configuration of the information-seeking yes/no question Mandarijnen? 
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‘Tangerines?’ (left panel) and the incredulity yes/no question 
Mandarijnen? ‘Tangerines?!’ (right panel) in Dutch. 
 

                                     
                                 L* HH%                      L+H* LH% 
 
Figure 2. Schematic diagrams of an information-seeking yes/no question (left 
panel) and an incredulity yes/no question (right panel) in Dutch. Shaded 
rectangles indicate accented syllables. 

 
As Figures 1 and 2 show, both Catalan and Dutch express the difference 
between information-seeking questions and incredulity questions through 
different intonation strategies. In Catalan, the main difference between the 
two question types lies in the pitch range difference in the whole contour; 
while in Dutch, the main difference lies in the nuclear configuration (L* 
HH% vs. L+H* LH%). In other words, while Dutch uses a specific very 
specialized contour to express incredulity, Catalan uses the same basic 
contour as that seen in information-seeking questions.  
 
This chapter addresses two related questions regarding the perceptual 
processing of the audiovisual markers of information-seeking question vs. 
incredulity question meanings in Catalan and in Dutch. First, in languages 
that express mirativity (see chapter 4 and Delacey 2001) by prosodic 
means, how important are facial gestural correlates to this distinction with 
respect to pitch accent cues? Second, are there differences in the relative 
weight of the acoustic and facial cues when there is an intonational 
contrast between the two question types? In order to answer these 
questions, we will, like Borràs-Comes & Prieto (in press), examine the 
bimodal perception of a prosodic contrast by using by means of an 
identification task involving congruent and incongruent pitch accent and 
facial cue information. To this end the experiment was divided into three 
modalities: audio only, video only, and audiovisual. The stimuli were the 
one-word utterances Mandarines? (for Catalan) and Mandarijnen? (for 
Dutch), both meaning ‘Tangerines?’. The task of the participants was to 
identify the intended meaning (i.e., whether the speaker was asking an 
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information-seeking yes/no question or an incredulity yes/no question) for 
each part of the experiment, that is, when exposed to an exclusively audio 
stimulus, when exposed to an exclusively visual stimulus, and when 
exposed to a combined audio-visual stimulus in which intonational and 
visual information was congruent in some instances and incongruent in 
others. 
 
The chapter is organized as follows. Section 5.2. shows the methodology 
of the experiment conducted. Section 5.3. describes the results of the 
experiment. Finally, concluding remarks are offered in section 5.4., 
together with the implications of these results for understanding the 
relative role of visual information and intonation in the perception of 
incredulity in questions. 
 

 

5.2. Methodology  
 

Identification tasks have been used to investigate the role of acoustic and 
visual cues that allow listeners to recognize a particular pragmatic 
meaning. The identification experiment presented here was divided into 
three tasks: audio only (AO), video only (VO) and combined audiovisual 
(AV). During each task, participants were asked to respond after exposure 
to a stimulus according to how they would interpret the question in a real 
situation.  
 

5.2.1. Participants  
 
In total, 20 native speakers of Catalan (12 females and 8 males) and 20 
native speakers of Dutch (15 females and 5 males) between 20 and 35 
years old took part in this experiment. The Catalan participants 
participated on a voluntary basis while the Dutch participants took part in 
the experiment as partial fulfillment of course credits. All the participants 
had normal or corrected to normal vision and good hearing. 
 
5.2.2. Materials 
 

As has been noted, there has been no previous research that compares the 
facial gestures that characterize incredulity questions in Catalan and 
Dutch. In order to obtain the stimuli for the tasks we recorded 5 native 
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speakers of each language. To make sure that participants in the 
experiments focused on the audiovisual competition between the two 
target pragmatic meanings, we selected a very short utterance that would 
contain the target intonational cues and facial gestures in a synchronous 
way. In order to obtain the AV stimuli for the experiment, subjects were 
asked to read in an expressive fashion the two responses to the prompt 
questions shown in (1), with dialogue (1a) involving an information-
seeking question and dialogue (1b) exemplifying an incredulity question. 
Subjects were given no prior instructions of any sort as to how to express 
these pragmatic meanings, to make sure that their visual gestures would 
be representative of what they would display spontaneously. The 
audiovisual recordings of all ten speakers were carried out in quiet 
research rooms at the Universitat Pompeu Fabra, for Catalan speakers, and 
at Tilburg University, for Dutch speakers. Speakers were seated on a chair 
in front of a digital camera that recorded their upper body and face at 25 
frames per second. 
 

1) a. Information-seeking question 
—You are talking with your partner about the party that you are 
organizing for tonight. He is talking about the dessert, and after saying 
that you already have apples, bananas and pears, he asks you what else 
you could buy. You make a tentative proposal in the form of a 
question about tangerines. (Recorded response: Tangerines?) 
 
 b. Incredulity question 

—You enter your home and see that your mother is eating tangerines. 
You know that your mother doesn’t like tangerines. Unable to believe 
your eyes, you ask her about the tangerines. (Recorded response: 
Tangerines!?) 

 
Analysis of the recordings 
 
After recording the audiovisual stimuli, we assessed qualitatively the 
facial gesture cues that seemed to be most effective and representative for 
each pragmatic meaning. One of the facial expressions that correlates 
most clearly with the perception of an information-seeking question is the 
raised eyebrow movement and downward head movement followed by an 
upward head movement. It is worth noting that in sign languages, 
eyebrow movements are raised in yes/no questions in American Sign 
Language (Baker-Shenk 1983, Grossman 2001, Grossman & Kegl 2006), 
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Swedish Sign Language (Bergman 1984), British Sign Language (Kyle & 
Woll 1985) and Sign Language of the Netherlands (de Vos et al. 2009). 
As for a question conveying incredulity, the characteristic facial 
expression involves a furrowing of the brows and a squinting of the eyes, 
often accompanied by a downward head movement followed by a 
backward head movement (also noted in Borràs-Comés & Prieto in press). 
The data were coded using the Facial Action Coding System (FACS: 
Ekman et al. 2002) for type of brow movement as well as head movement. 
FACS measurement units are Action Units —AUs— and head 
movements are labeled as Ms. As argued by de Vos, van der Kooij & 
Crasborn (2009) and Borràs-Comés & Prieto (in press); three AUs are 
relevant in the production of eyebrow movements: AU 1, the Inner Brow 
Raiser; AU 2, the Outer Brow Raiser; and AU 4, the Brow Lowerer. 
Analysis of the visual component of our recordings showed that for 
information-seeking interpretations the most common facial expression 
consisted of a combination of action units AU1+2 (Inner and Outer Brow 
Raisers) and head movement M59 (Head Down and Head Up). For 
incredulity question interpretations, the most common pattern was a 
combination of AU4 (Brow Lowered), M59+58 (Head Down and Head 
Back) and squinting of the eyes. 

 
Following a full analysis of the facial expressions of all five speakers for 
each language, we concluded that one of the most effective gestural cues 
for the distinction between information-seeking questions and incredulity 
questions was the pattern of eyebrow movements. Figure 3 shows two 
representative stills of the peak gesture from the video clips as the subjects 
utter an information-seeking question (left panels) and then an incredulity 
question (right panels), with a Catalan speaker shown in the upper row 
and a Dutch speaker shown in the lower. Several studies agree that 
significant gestures are aligned with pitch accents, and both give the sense 
of a particular pragmatic meaning; this is reported in studies such as 
Cassell et al. (1994) and Loehr (2004). The two images in each set 
correspond to the peak of the facial gesture, which approximately 
coincides with the middle of the stressed nuclear syllable.  
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Figure 3. Still images on the left show the neutral expression characteristic of an 
information-seeking yes/no question while still images on the right show the 
expression that typifies an incredulity yes/no question. Upper panels correspond 
to one of the Catalan speakers, lower ones of a Dutch speaker. 

 

The prosodic information obtained in this set of audiovisual recordings 
served as a basis for the preparation of the audio, visual and audiovisual 
stimuli to be used in this experiment. In Catalan, information-seeking and 
incredulity yes/no questions had the same intonation nuclear configuration 
contour, L* HH%, with the main difference manifesting itself in terms of 
the total pitch range, which is higher in incredulity questions (see chapter 
4). Figure 4 shows the waveforms and F0 contours of the sentence 
Mandarines? ‘Tangerines?’ produced with an information-seeking 
question (upper panel) and incredulity question meaning (lower panel) by 
a Catalan speaker. 
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Figure 4. Waveforms, F0 contours, and orthographic transcription of the 
utterance Mandarines? produced with an information-seeking meaning (upper 
panel) and an incredulity meaning (lower panel) in Catalan. 

 

In Dutch, the two question types are expressed through different nuclear 
configuration contours, namely L* HH% for information-seeking 
questions and L+H* LH% for incredulity questions. Figure 5 shows the 
waveforms and F0 contours of the sentence Mandarijnen? ‘Tangerines?’ 
produced with an information-seeking question (upper panel) and 
incredulity question meaning (lower panel) by a Dutch speaker. 
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Figure 5. Waveforms, F0 contours and orthographic transcription of the 
utterance Mandarijnen? produced with an information-seeking meaning (upper 
panel) and an incredulity meaning (lower panel) in Dutch. 

 
5.2.3. Procedure 
 
For the identification task explained below, three kinds of stimuli were 
prepared and the experiment was divided accordingly into these three 
different parts: audio stimuli only (AO), video stimuli only (VO) and 
combined audiovisual stimuli (AV). The AO and VO stimuli were 
extracted from the original audiovisual recordings using Adobe Premiere 
(Adobe Systems Incorporated 2002), which allows the audio and video 
tracks to be saved separately. 
 
The AO task consisted of listening to audio content. We have seen in 
Figures 4 and 5 (Section 5.2.2.) the prosodic characteristics of the two 
pairs of interrogative utterances in Catalan (Figure 4) and Dutch (Figure 
5). In this task participants had to decide whether they regarded the 
intonation of each audio stimulus they heard as “neutral”, i.e., 
information-seeking, (which they indicated by pressing the “N” key) or 
“incredulous” (for which they pressed the “I” key). We obtained a total of 
600 responses per language in this task (2 audio files (informative, 
incredulity) x 5 speakers x 3 blocks x 20 participants). 
 
The VO task consisted of watching the video stimuli extracted from the 
audiovisual recordings but without the sound track. Again, Figure 3 
(Section 2.2.) illustrates the facial characteristics of the two meanings in 
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both languages. Note that participants were asked to make judgements 
about film clips, i.e., moving images, whereas the pictures in figure 3 are 
merely stills intended to give the reader an idea of the stimuli. As in the 
first task, participants had to decide whether they regarded the intonation 
of the speaker shown in each video clip they watched as “neutral” (which 
they again indicated by pressing the “N” key) or “incredulous” (the “I” 
key). We obtained a total of 600 responses per language in this task (2 
video files (informative, incredulity) x 5 speakers x 3 blocks x 20 
participants). 
 
The AV task consisted of watching and listening to combined audiovisual 
stimuli based on the original audiovisual recordings. In this task there 
were congruent and incongruent videos. Congruent stimuli consisted of 
the original audiovisual recordings, untouched. The incongruent stimuli 
were prepared by manipulating the original recordings using Adobe 
Premiere (Adobe Systems Incorporated 2002). These incongruent variants 
consisted of various combinations of information-seeking and incredulity 
cues for each speaker. We thus obtained altogether a total of 4 stimuli per 
speaker: 2 congruent (neutral and incredulous) and 2 incongruent. (neutral 
face-incredulous intonation; and, incredulous face-neutral intonation). The 
final 20 stimuli (4 variants × 5 speakers) were pretested for naturalness to 
see whether any manipulation artefacts could be detected, which turned 
out not to be the case. It was felt that it would be impossible for 
experiment participants to detect the manipulations, and auditory and 
visual cues were very well aligned. Indeed, when asked at the end of the 
full experiment, none of the participants indicated that they had noticed 
manipulation effects in the stimuli. In this task once again participants had 
to decide whether they perceived the audiovisual stimuli as “neutral” or 
“incredulous”. We obtained a total of 1.200 responses per language in this 
task (2 audiovisual files (informative, incredulity) x 2 situations 
(congruent, incongruent) x 5 speakers x 3 blocks x 20 participants).This 
kind of task with incongruent audiovisual files has been used in many 
studies to investigate the contribution of various factors (see, for example, 
Massaro et al. 1996, Gelder & Vroomen 2002, Dijkstra, Krahmer & 
Swerts 2006, and Swerts & Krahmer 2008). 
 
Prior to each of the three parts of the experiment, a brief training session 
was conducted in which participants were shown or played two repetitions 
of each of the two pragmatic meanings. These training recordings feature 
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a sixth speaker of each language, that is, a speaker who did not feature in 
the experimental stimuli. When the experimental stimuli were then 
presented to the participants, they were presented in a randomized order in 
order to prevent learning effects. Likewise, after the second part of the 
experiment (the audio only task) participants were asked to watch a 5-
minute documentary to prevent their transferring learning from this task to 
the third part of the experiment, the combined audiovisual task. 

 
Finally, following the three experimental tasks, participants carried out a 
minor task which was intended as a kind of control to confirm that the 
unmanipulated original recordings would be unambiguously interpreted 
by all participants. In this control task, participants were shown ten audio-
only and ten video-only recordings of the five speakers of their own 
language each producing one token of an information-seeking yes/no 
question and one token of an incredulity yes/no question. As they listened 
or watched, participants were told to evaluate the degree of incredulity 
that they perceived on a five point scale (1 = “speaker is very neutral”; 5 = 
“speaker is very incredulous”). We obtained a total of 400 responses per 
language in this task (2 visual files (informative, incredulity) x 2 audio 
files (informative, incredulity) x 5 speakers x 20 participants). The factor 
speaker did not have a significant effect in the participants’ results. 

 
All the participants performed the full sequence of four tasks (three 
experimental plus one control) but did the VO and AO experimental tasks 
in different orders to control for the effect of task order on the results. 
Thus, for each language group, while 10 did the tasks in the order AO, 
VO, short documentary, AV and control, the other 10 did the tasks in the 
order VO, AO, short documentary, AV and control. No differences were 
found with regards to the order.  
 
The experiment was set up in a quiet research room at the Universitat 
Pompeu Fabra (for Catalan participants) and Tilburg University (for 
Dutch participants). The presentation of the stimuli was prepared using E-
Prime (Psychology Software Tools Inc. 2009). Participants performed the 
tasks individually seated in front of a laptop in a quiet room and listening 
to the stimuli through headphones. The entire experiment lasted about 30-
35 minutes. 
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5.3. Results 
 
This section describes the results for the three congruent modalities (AO, 
VO and AV), the results for the audiovisual modality with congruent and 
incongruent stimuli compared. 
 
5.3.1. Audio Only, Video Only, Audiovisual (congruent stimuli) 
 
The two graphs in Figure 6 show the mean correct response rate (y axis) 
(whereby “1” indicates that 100% of participant responses were consistent 
with the question type intended by the recorded speaker and “0” indicates 
that none of the participant responses matched the question type as 
expressed by the speaker) for information-seeking question stimuli (black 
bars) and incredulity question stimuli (grey bars) as a function of the three 
experimental modalities (x axis) for the two languages (Catalan, left 
panel, and Dutch, right panel).  
 
In Catalan, the average rate of correct responses for the AO modality is 
0.73 for information-seeking questions and 0.74 for incredulity questions. 
For the VO modality, the average rate of correct responses is 0.96 for 
information-seeking questions and 0.98 for incredulity questions. And for 
the AV modality, the average rate of correctness is 0.96 for information-
seeking questions and 0.98 for incredulity questions. This demonstrates 
that the AO stimuli were not very strong. By contrast, results for the VO 
and AV stimuli demonstrate that visual cues were basic in determining 
participants’ decisions.  
 
In Dutch, the corresponding average rates of correct responses are, for the 
AO modality 0.69 for information-seeking questions and 0.88 for 
incredulity questions; for VO, 0.98 for information-seeking questions and 
0.96 for incredulity questions; and, for AV, 0.85 for information-seeking 
questions and 0.96 for incredulity questions. This means that the 
proportion of matching responses to AO incredulity stimuli is higher for 
Dutch than for Catalan, a fact that might be explained by the specific and 
marked contour type of incredulity questions in Dutch. Results for the VO 
modality are quite similar for both pragmatic meanings and both 
languages. Looking at the results for the AV modality, however, we see 
that while Dutch participants are able to correctly identify incredulity 
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cues, there is a lower proportion of matching responses for information-
seeking questions —this despite the fact that audiovisual stimuli they were 
exposed to were congruent, that is, participants were watching authentic 
unmanipulated video clips and still found them ambiguous to a small 
extent. This fact could be because the L* HH% of information-seeking 
questions can also be used in Dutch —albeit less frequently— to convey 
incredulity in a yes/no question with an expanded pitch range. 
 
                      Catalan                                                   Dutch 

           
 
Figure 6. Proportion of correct identification in the three modalities of the 
identification task (AO, VO and AV) for the two languages (left graph, Catalan; 
right graph, Dutch). 

 
These immediate observations about the results were supported by a 
statistical test. An ANOVA repeated measures design was carried out with 
two within-subjects independent factors: experimental modality (three 
levels: auditory only, visual only, audiovisual), and pragmatic meaning 
(two levels: information-seeking, incredulous). The between-subjects 
factor was language (two levels: Catalan, Dutch). The dependent variable 
was the proportion of correct responses. The analysis revealed a 
significant main effect of modality (F (2, 76) = 30.342, p < .001, ŋp2= 
.444). The interaction between language and modality was not significant 
(F (2, 76) = 1.186, p = .311, ŋp2= .030). We can thus claim that there 
were no significant differences between the three experimental modalities 
in either language. However, the statistical test revealed a significant 
effect for pragmatic meaning (F (1, 38) = 74.297, p < .001, ŋp2= .662). 
The analysis also showed a significant two-way interaction between 
pragmatic meaning and language (F (1, 38) = 6.154, p = .018, ŋp2<.139). 
Finally, the test revealed a significant three-way interaction between 
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experimental modality, pragmatic meaning and language (F (2, 76) = 
9.021, p < .001, ŋp2= .192). 

 
5.3.2. Audiovisual (congruent and incongruent stimuli) 

 
The two graphs in Figure 7 show the incredulity responses rate (y axis) 
(whereby “1” indicates 100% correct labelling of a stimulus as an 
incredulity answer and “0” indicates 100% correct labelling of a stimulus 
as an neutral answer) for congruent incredulity meanings, that is 
incredulous facial expression + incredulous intonation (first bars); for 
incongruent meanings, incredulous facial expression + neutral intonation 
(second bars) and neutral facial expression + incredulous intonation (third 
bars) and for congruent information-seeking meanings, neutral facial 
expression + neutral intonation (last bars); 

 
For Catalan, the results revealed an average rate of incredulity responses 
of 0.04 for the congruent information-seeking meaning (neutral facial 
expression + neutral intonation) and an average rate of incredulity 
responses of 0.98 for the congruent incredulity meaning (incredulous 
facial expression + incredulous intonation). By contrast, the average rate 
of incredulity responses in the incongruent contexts was 0.20 for 
incredulity intonation juxtaposed with the neutral facial expression, and 
0.96 for the incredulous facial expression with the information-seeking 
question intonation. This means that given an incongruent situation, 
Catalan listeners rely heavily on the facial expression in distinguishing 
between the two question types.  

 
By contrast, in Dutch, the results revealed an average rate of incredulity 
responses of 0.15 for the congruent information-seeking meaning (neutral 
facial expression + neutral intonation) and an average rate of incredulity 
responses of 0.97 for the congruent incredulity meaning (incredulous 
facial expression + incredulous intonation). In contrast with congruent 
situations and in contrast with Catalan, the average rate of incredulity 
responses in the incongruent contexts was 0.55 for information-seeking 
intonation juxtaposed with the incredulity facial expression, and 0.76 for 
the incredulous facial expression with the information-seeking question 
intonation. Thus, though Dutch speakers seem to rely strongly on facial 
cues, there is evidence that these cues are not enough to obtain a 100% 
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correct responses rate, and they show a clear influence of intonation 
contours.  

 
                    Catalan                                                      Dutch 

    
 
Figure 7. Proportion of identification of stimulus as an incredulity question for 
AV congruent and incongruent stimuli (left graph, Catalan; right graph, Dutch). 

 
An ANOVA repeated measures test was carried out with two within-
subjects independent factors: facial expression (two levels: neutral, 
incredulous) and auditory stimulus (two levels: information-seeking 
question, incredulity question). The between-subjects factor was language 
(two levels: Catalan, Dutch). The dependent variable was the proportion 
of incredulity responses. The analysis revealed a significant main effect of 
facial expression stimulus (F (1, 38) = 453. 562, p < .001, ŋp2 = .923). 
The interaction between language and facial expression was also 
significant (F (1, 38) = 26.040, p < .001, ŋp2 = .407), so we see that facial 
expression has a similar effect in each language. For auditory stimulus, 
the statistical test also revealed a significant effect (F (1, 38) = 48.140, p < 
.001, ŋp2 = .559). The analysis also showed a significant two-way 
interaction between auditory stimulus and language effect (F (1, 38) = 
14.607, p < .001, ŋp2 = .278). Finally, the three-way interaction between 
facial expression, auditory stimuli and language turned out not to be 
significant (F (1, 38) = .952, p = .335, ŋp2 = .024). 
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5.4. Conclusions 
 
In this chapter, we have investigated the relative importance of pitch 
variation and facial gestures in the perception of the contrast between 
information-seeking yes/no questions and incredulity yes/no questions in 
Catalan and in Dutch by using congruent and incongruent multimodal 
stimuli. Our general goal was to assess the role of audio and visual cues in 
the linguistic detection of incredulity in two languages that are different in 
their intonational encoding of incredulity questions. 
 
Several conclusions can be drawn from the results of these experiments 
with regard to the asymmetric perception of information-seeking question 
and incredulity question prosody across the two languages. Results from 
identification task in three sensory modalities (AO, VO, AV) confirm that 
there are indeed differences between Catalan and Dutch listeners in the 
perceptual processing involved in distinguishing between the two 
pragmatic meanings. First, our results demonstrate that visual cues (that 
is, in VO or AV modalities) play a stronger role than auditory cues (AO) 
in both languages and induce higher degrees of correct identification. The 
results from the unimodal tasks (AO, VO) show that the role of facial 
expression is more important than intonation for detecting the target 
meanings, a conclusion that holds true for both Catalan and Dutch. In the 
AO task in Catalan, listeners produced the same correct identification 
responses rates for both pragmatic meanings. By contrast, in Dutch, the 
specific incredulity contour induced a 30% increase in correct 
identification responses. 
 
Finally, the results from the AV condition with congruent and incongruent 
materials demonstrate that the congruent stimuli achieve higher 
identification scores. Yet for the identification of incongruent stimuli, 
while Dutch listeners’ perceptual ratings are strongly affected by both 
gestural and prosodic cues to incredulity, Catalan listeners’ perceptual 
ratings are more strongly affected by facial expression. In sum, for the 
perception of incredulity questions, Catalan listeners give more weight to 
facial cues than Dutch listeners do. Our explanation is that the acoustic 
information in Catalan is more subtle than in Dutch, as is confirmed by 
the lower AO results in Catalan. That is, in Catalan the respective 
intonation contours identifying the two meanings are expressed by the 
same pitch contour, which differs only in the scaling of the boundary tone. 
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In Dutch, however, the two meanings are expressed by different pitch 
contours. 
 
The results presented here agree with the FLMP model of speech 
perception, namely that an ambiguous or weaker cue in one modality 
enhances the role of the other modality. This is most clearly seen in the 
results of the AV experiment, where in incongruent situations the stronger 
cues gain a enhanced role in participants’ decisions. Thus, in Catalan, 
decisions are strongly affected by facial expression because the difference 
in intonation between the two question types is less salient (i.e., they have 
the same nuclear configuration. By contrast, in Dutch, the strongest cues 
are both the incredulity facial expression and the incredulity pitch contour; 
in other words, listeners identify a neutral facial expression with an 
incredulity intonation contour as incredulous, and they also perceive an 
incredulous meaning when the stimuli are an incredulous facial expression 
combined with a neutral intonation contour.  
 
This chapter represents an attempt to address the current paucity of 
research on the relevance of facial gestures to intonational meaning. In 
general, the results of this set of experiments reveal the importance of 
visual cues in the identification of tune meaning, thus confirming the 
results of recent studies (Swerts & Krahmer 2008, Borràs & Prieto in 
press, and others.). Moreover, the results of the present study show that 
two different languages that express mirativity in a prosodic fashion 
assign different weights (in both perception and production) to visual and 
intonational cues. Finally, we believe that the results presented here 
support the idea that gestures and intonation must be investigated together 
when the perception of a given meaning is analyzed. 
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CAPÍTOL 6 
 

Conclusions 
 
Aquesta tesi s’ha centrat, en primer lloc, en l'anàlisi de l’entonació del 
valencià a partir de l’àmplia varietat d’enunciats que es troben en l’Atles 
interactiu de l’entonació del català i l’Atles interactiu de l’entonació del 
valencià. L’anàlisi l’hem feta tenint en compte la pragmàtica de tots els 
tipus d’enunciats, no només la modalitat oracional. Aquest plantejament 
és innovador ja que tots els estudis que havien abordat l’entonació del 
valencià amb anterioritat ho havien fet a partir d’oracions declaratives i 
interrogatives sense tenir en compte el context discursiu de les oracions 
que s’analitzaven. 

 
Des del punt de vista de l’anàlisi de l’entonació del valencià, la tesi ha 
intentat mostrar que la proposta de l’etiquetatge prosòdic del català 
(Cat_ToBI) ha estat possible gràcies a l’estudi de tots els dialectes 
catalans, i aquest treball representa una contribució per poder perfilar un 
sistema complet d’etiquetatge prosòdic del català. Des del punt de vista de 
l’entonació del català, considerem que la tesi aporta noves dades sobre 
l’entonació dialectal del català, més concretament del dialecte valencià. 
Aquest, com hem vist, és un dels dialectes que compta amb menys estudis 
entonatius, per això, considerem importants totes les anàlisis que hem 
realitzat de diferents modalitats oracionals. 

 
Les configuracions tonals que hem documentat per al dialecte valencià ens 
mostren que la gramàtica entonativa del valencià s’adiu amb el sistema 
d’etiquetatge prosòdic Cat_ToBI, amb petites diferències referents a l’ús 
de determinats patrons que tot seguit detallem. Al capítol 2 hem vist que 
les diferències principals amb la resta del català i dins el mateix dialecte, 
tenen a veure sobretot amb les oracions interrogatives absolutes i parcials. 
La resta de modalitats oracionals coincideix en tot el valencià i en la 
llengua catalana en general.  

 
En general, pel que fa a les interrogatives absolutes, els trets que 
caracteritzen els dialectes valencians central i meridional de la resta del 
català són, d’una banda, l’allargament de les darreres síl·labes de les 
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oracions interrogatives absolutes; d’altra banda, el paper important de 
l’accent prenuclear a l’hora de distingir entre una interrogativa absoluta 
informativa d’una que denota incredulitat en els tres grans subdialectes 
valencians. Igualment, en els dialectes central i meridional, cal destacar 
també l’ús del patró descendent emprat per oracions interrogatives 
parcials, tret que els diferencia de la resta de dialectes catalans i del 
valencià septentrional. Aquest aspecte és rellevant ja que aquest patró 
descendent és el que s’empra en molts dels dialectes catalans per realitzar 
les oracions interrogatives absolutes informatives. Pel que fa al valencià 
septentrional, destaquem que, com passa amb els processos segmentals, 
presenta moltes similituds amb el català nord-occidental, sobretot, en l’ús 
del patró alt-ascendent de les interrogatives absolutes i en les 
interrogatives reiteratives i, per últim, les similituds que presenta en algun 
tipus d’interrogativa parcial. 

 
Partint de l’anàlisi de les oracions interrogatives, hem elaborat el mapa 
d’isoglosses entonatives del dialecte valencià, un altre aspecte que fa 
d’aquesta tesi una aportació innovadora. Així, el mapa en certa manera 
confirma els mapes tradicionals del dialecte valencià, basats en els 
processos segmentals (vg. Veny 1982). Les divisions dialectals s’han 
traçat en tres zones diferenciades (amb dues zones de transició), que 
coincideixen amb la nomenclatura tradicional dels subdialectes 
valencians: el valencià septentrional, el valencià central i el valencià 
meridional. Cal dir, però, que el valencià central seria com una zona de 
transició entre els altres dos dialectes perifèrics, ja que en alguns casos 
adopta les estratègies del valencià meridional, i, en d’altres, les del 
valencià septentrional. Vegeu el mapa a continuació: 
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Al capítol 3 s’ha analitzat la realització de les oracions interrogatives 
absolutes informatives del valencià i del català central. D’una banda, els 
resultats d’un experiment de producció han demostrat que les oracions 
interrogatives absolutes informatives valencianes difereixen de les del 
català central en dos aspectes, confirmant, en part, els treballs previs del 
català central (Prieto 2001 i Martorell et al. 2007). Així, l’entonació de la 
interrogativa absoluta informativa valenciana es diferencia de la del català 
central en dos aspectes fonamentals: mentre que en català central la corba 
es caracteritza per realitzar l’accent prenuclear (l’anterior al darrer accent 
tonal) en un to baix seguit d’un moviment ascendent, en valencià la part 
prenuclear es realitza en un to ascendent. D’altra banda, pel que fa a la 
configuració nuclear (el darrer accent tonal i el to de frontera) trobem 
diferències de tipus fonètic entre els dos dialectes: els dos es caracteritzen 
per realitzar l’accent nuclear en un to baix i un to de frontera ascendent, 
però mentre que en català central la pujada final comença un cop acabada 
la darrera síl·laba tònica, en valencià el to baix de l’accent nuclear 
s’allarga considerablement i la pujada final comença a les síl·labes 
posttòniques. 
 
Així, la corba entonativa de les oracions interrogatives absolutes 
informatives en valencià es representa com a L+>H* L* HH%, mentre 
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que la del català central es correspon amb L*+H L* HH%. Vegeu la 
representació esquemàtica de la realització fonètica de la corba entonativa 
dels dos dialectes a continuació: l’esquema de dalt representa el català 
central i, l’esquema de baix, el valencià. Els rectangles grisos indiquen les 
síl·labes tòniques i els blancs les posttòniques.   
 

           català central 
 
 
 
  
 
                           L*+H                         L* HH% 
 
       valencià 
        
 
 
  
                           L+>H*                       L* HH% 

 
En el capítol 4, hem analitzat la realització i la percepció de les oracions 
interrogatives absolutes d’incredulitat. Aquesta anàlisi s’ha dut a terme 
comparant aquestes oracions amb les interrogatives absolutes 
informatives, ja que en estudis previs les interrogatives d’incredulitat 
havien estat comparades amb les informatives. L’estudi dels dos tipus 
d’interrogatives s’ha dut a terme comparant el valencià amb el català 
central, seguint l’estudi del capítol anterior. 
 
Així, seguint amb els estudis de producció i percepció de les 
interrogatives, s’han analitzat les interrogatives absolutes d’incredulitat. 
Aquest tipus d’oracions han rebut un interès especial tant des del punt de 
vista entonatiu com dels estudis de pragmàtica, amb el fenomen anomenat 
mirativity, és a dir, l’expressió de la incredulitat. En aquest sentit, hem 
analitzat la percepció de diferents aspectes de la corba entonativa: l’altura 
de l’accent prenuclear, la durada de la darrera síl·laba i l’altura del to de 
frontera final. Els resultats demostren que els dos dialectes donen diferent 
importància a les parts nuclear i prenuclear del contorn entonatiu. 
Primerament, amb la tasca de congruència, confirmem que els parlants 
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dels dos dialectes són capaços de detectar la presència d’incongruències 
entre l’ús d’un contorn i el seu context discursiu. En segon lloc, amb la 
tasca d’identificació coneguda com a gating task demostrem que els 
parlants del valencià són capaços d’identificar una oració o l’altra amb 
només les dues primeres síl·labes de l’enunciat; en canvi, el català central 
necessita d’una síl·laba més per poder interpretar bé el tipus 
d’interrogativa. I, finalment, la tasca d’identificació amb tots els indicis 
manipulats (altura accent prenuclear, altura to de frontera i durada de la 
darrera síl·laba), demostra que els nostres resultats van en la línia dels 
estudis previs que afirmen que la diferència entre ambdues interrogatives 
rau en l’expansió del camp tonal de tot l’enunciat (vg. Bonet 1986, Prieto 
2002 i Prieto & Rigau 2007, Crespo-Sendra et al 2010b per al català 
central i, Crespo-Sendra et al. 2010a per a tots els dialectes). En aquest 
estudi, però, demostrem que hi ha sobretot una diferència clau entre la 
interrogació de la pregunta informativa i la pregunta d’incredulitat.  
 
Així, en català central, l’indici que juga un paper més important a l’hora 
de distingir una interrogativa absoluta informativa d’una que denota 
incredulitat és l’altura tonal dels tons de frontera i, en valencià, l’indici 
més important és l’altura tonal de l’accent prenuclear. Vegeu a 
continuació els esquemes representatius dels dos tipus d’enunciats: 
l’esquema de dalt representa el català central i l’esquema de baix, el 
valencià. Els rectangles grisos representen les síl·labes tòniques i els 
blancs les síl·labes posttòniques. Finalment, les línies llises esquematitzen 
les interrogatives absolutes informatives i, les discontinues, les 
interrogatives absolutes d’incredulitat. 
 

                 català central 
 

 
   
                valencià 
 

   
 



 

146 

 

Per tant, confirmem que en català la incredulitat o la informació no 
esperada per part del parlant es marca per mitjà de l'entonació. Aquests 
resultats coincideixen amb llengües com l’anglès, que expressa la 
incredulitat eixamplant el camp tonal d’una oració interrogativa (Delancey 
2001). En canvi, en llengües com el tibetà, el sistema morfosintàctic 
s’encarrega de marcar la incredulitat.  
 
Un aspecte important d’aquest estudi és que, a través dels tres experiments 
de percepció, hem pogut veure com cada dialecte dóna més importància a 
una part del contorn entonatiu: el català central focalitza més la part 
nuclear de les oracions interrogatives per distingir els dos significats 
pragmàtics, mentre que el valencià ho fa en la part del prenucli. Aquesta 
aportació és significativa perquè, tradicionalment, els estudis que tracten 
el tema han conclòs que la part que aporta el significat pragmàtic a una 
oració és la part nuclear. Els nostres resultats van en la línia d’estudis 
d’altres llengües (vg. Petrone & D’Imperio 2010 i Petrone 2010, per a 
l’italià; Face 2007, per a l’espanyol; entre altres). Com aquests estudis, 
proposem que s’ha de veure el contorn entonatiu com un tot, ja que hem 
comprovat que tant la part nuclear com la prenuclear poden aportar 
matisos de significats a les corbes entonatives. 
 
Finalment, a partir de l’observació i l’anàlisi de les oracions interrogatives 
d’incredulitat hem analitzat la interacció entre el gest i l’entonació. En els 
darrers temps, l’interès de l’estudi entre gest i parla ha augmentat 
considerablement. Els estudis que han analitzat la prosòdia audiovisual de 
les interrogatives també són contradictoris. D’una banda, tenim els estudis 
que han analitzat el contrast entre preguntes i oracions declaratives en 
anglès (House 2002, Srinivasan & Massaro 2003, Granström & House 
2005). Aquests estudis conclouen que la funció dels indicis visuals és 
marginal i reduplica la informació acústica. D’altra banda, comptem amb 
dos estudis que investiguen el contrast entre el focus contrastiu i les 
interrogatives eco en català (Borràs-Comes & Prieto en premsa, Borràs-
Comes, Pugliesi & Prieto 2011). Aquests estudis conclouen que tant els 
indicis visuals com els acústics són necessaris per a la bona interpretació 
dels enunciats que estudien.  
 
Les contradiccions dels estudis previs que tracten les oracions 
interrogatives amb diferents matisos pragmàtics i la manca d’acord en els 
estudis previs ens han dut a comparar dues llengües diferents, el català i el 
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neerlandès. El fet d’escollir dues llengües diferents es justifica perquè 
aquestes dues llengües marquen el contrast entre les absolutes 
informatives i les d’incredulitat amb diferents estratègies: el català fa la 
distinció entre les dues interrogatives amb un contrast d’altura tonal –L* 
HH% en ambdós casos– i, el neerlandès fa ús de dos contorns entonatius 
molt diferenciats en expressar les interrogatives absolutes informatives i 
les d’incredulitat –L* HH%, en el cas de les interrogatives absolutes 
informatives i, L+H* LH%, en el cas de les interrogatives d’incredulitat. 
En aquest sentit, mitjançant un estudi de producció vam comprovar que 
els gestos que feien servir els parlants de les dues llengües eren semblants 
i que els contorns entonatius es corresponien amb les nostres hipòtesis. 
 
Els resultats, en general, demostren que els indicis visuals juguen un paper 
més important que els auditius i ajuden a obtenir un percentatge més 
elevat de respostes correctes en les dues llengües. Ara bé, en l’experiment 
auditiu, els resultats demostren que, en neerlandès, el percentatge de 
respostes correctes és més elevat quan els oients identifiquen les 
interrogatives absolutes d’incredulitat, superant en un 30% el percentatge 
de respostes correctes del català. Això ens demostra que el contorn 
d’incredulitat de neerlandès és percebut pels parlants com a molt marcat i 
té una força perceptiva més gran. Finalment, els resultats de la tasca 
audiovisual amb els estímuls congruents, demostren que els parlants de les 
dues llengües identifiquen de manera més clara els dos significats 
pragmàtics quan els estímuls són congruents. En canvi, en el cas dels 
estímuls incongruents, mentre que els parlants de neerlandès tenen molt 
en compte els indicis d’incredulitat (tant els gestos com l’entonació), els 
oients catalans responen depenent de l’expressió facial dels vídeos. Per 
tant, confirmem que la informació auditiva és més feble en català que en 
neerlandès, perquè els dos contorns s’expressen amb el mateix contorn 
entonatiu –amb petites diferències fonètiques– i, en neerlandès els dos 
tipus d’interrogatives es realitzen amb diferents contorns entonatius. 
 
Els nostres resultats representen un intent per abordar l'escassetat actual de 
les investigacions sobre la importància de la interacció entre l’expressió 
facial i l’entonació. En general, els resultats d'aquest conjunt 
d'experiments mostren la importància dels indicis visuals en la 
identificació del significat de l’entonació, el que confirma els resultats 
d'estudis recents (Swerts & Krahmer 2005, Borràs-Comes & Prieto en 
premsa, entre altres).  
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D'altra banda, els resultats d'aquest estudi mostren que dues llengües 
diferents que expressen la incredulitat de forma prosòdica, assignen 
diferent pes (tant en percepció com en producció) als senyals acústics i 
visuals. Finalment, creiem que els resultats presentats aquí donen suport a 
la idea que la interacció entre els gestos i l'entonació han de ser estudiats 
conjuntament. 
 
En definitiva, d’una banda, considerem que l’anàlisi de l’entonació del 
valencià que hem dut a terme en aquesta tesi permet d’ampliar els estudis 
de l’entonació dialectal del català i reforçar el sistema d’etiquetatge 
prosòdic Cat_ToBI. D’altra banda, l’anàlisi de la percepció de la 
incredulitat ens dóna arguments per sustentar la idea que el contorn 
entonatiu ha de ser estudiat com un tot, que done importància a les parts 
nuclear i prenuclear dels enunciats. Finalment, hem pogut corroborar que 
resulten de gran eficiència els estudis que analitzen la interacció entre el 
gest i l’entonació dins l’estudi de l’acte comunicatiu. Creiem, doncs, que 
tots els resultats que es deriven de la tesi permeten avançar tant en l’estudi 
de l’entonació del català com en el coneixements de les propietats 
prosòdiques i gestuals que caracteritzen els actes comunicatius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

149 
 

 

Bibliografia 
 
Adobe Systems Incorporated (2002). Adobe Premiere. Version 6.5. 
Aguilar, L., de la Mota, C., & Prieto, P. (coords.) (2009). Cat_ToBI 

Training Materials. [http:// prosodia.upf.edu/cat_tobi/] 
Badia i Margarit, A.M. (1951). Gramàtica històrica catalana. [Traduïda i 

reeditada a Gramàtica històrica catalana. València: Edicions 3 i 4, 
1981]. 

Baker-Shenk, C. (1983). A microanalysis of the nonmanual components of 
questions in American Sign Language. Berkeley, California: 
University of California. 

Bergman, B. (1984). Non-manual components of signed language: Some 
sentence types in Swedish Sign Language. In F. Loncke, P. Boyes 
Braem, and Y. Lebrun (Eds.), Recent research on European sign 
languages (pp. 49-59). Lisse, Netherlands: Swets & Zeitlinger. 

Boersma P., & Weenink, D. (2011). Praat: doing phonetics by computer. 
[http://www.praat.org/] 

Bonet, E. (1984). Aproximació a l’entonació del català. Tesi de 
llicenciatura, Departament de Filologia Catalana, Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

Bonet, E. (1986). L’entonació de les formes interrogatives en barceloní. 
Els Marges, 33, 103-117. 

Borràs-Comes, J, & Prieto, P. (in press). Seeing tunes. The role of visual 
gestures in tune interpretation. Laboratory Phonology.  

Borràs-Comes, J., Pugliesi, C., & Prieto, P. (2011). Audiovisual 
competition in the perception of counter-expectational questions. 
Oral presentation at the 11th International Conference on Auditory-
Visual Speech Processing (AVSP2011). Volterra, Italy, Aug 31 - Sep 
3.  

Casanova, E. (1985). El valenciano dentro del diasistema lingüístico 
catalán. Revista de Filología Románica, 3, 25-34. 

Cassell, J., Pelachaud,C., Badler, N., Steedman, M., Achorn, B., Becket, 
T., Douville, B., Prevost, S., & Stone, M. (1994). Modeling the 
interaction between speech and gesture. 16th Annual Conference of 
the Cognitive Science Society (pp. 1-15). Atlanta, USA : Georgia 
Institute of Technology. 



 

150 

 

Cotton, S., & Grosjean, F. (1984). The gating paradigm: A comparison of 
successive and individual presentation formats. Perception and 
Psychophysics, 35, 41-48. 

Crespo-Sendra, V., Vanrell, M.M., & Prieto, P. (2010a). L'expressió de la 
incredulitat en català: un estudi prosòdic. Caplletra, 49, 1-30. 

Crespo-Sendra, V., Vanrell, M.M., & Prieto, P. (2010b). Infomation 
seeking questions and incredulity questions: gradient or categorical 
contrast? Speech Prosody 2010 100164:1-4. [http://aune.lpl.univ-
aix.fr/~sprosig/sp2010/papers/100164.pdf] 

Dachkovsky, S., & Sandler, W. (2009).Visual intonation in the prosody of 
a sign language. Language and Speech, 52 (2/3), 287-314. 

de Vos, C., van der Kooij, E., & Crasborn, O. (2009). Signals: Combining 
Linguistic and Affective Functions of Eyebrows in Questions in Sign 
Language of the Netherlands. Language and Speech, 52 (2/3), 315-
339. 

D’Imperio, M. (2000). On defining tonal targets from a perception 
perspective. Unpublished Ph.D. dissertation. Ohio State University. 

D’Imperio, M., & House, D. (1997). Perception of questions and 
statements in Neapolitan Italian. In G. Kokkinakis, N. Fakotakis & E. 
Dermatas (Eds.), EuroSpeech. (pp. 251-254). Geneva, Switzerland: 
ISCA Archive. 

DeLancey, S. (2001). The mirative and evidentiality. Journal of 
Pragmatics, 33, 369-382. 

Dijkstra, C., Krahmer, E., & Swerts, M. (2006). Manipulating 
Uncertainty: The contribution of different audiovisual prosodic cues to 
the perception of confidence. In R. Hoffmann & H. Mixdorff (Eds.), 
Proceedings of Speech Prosody 2006 (p. 025). Dresden, Germany: 
TUD press Verlag der Wissenschaften GmbH. 

Dohen, M., & Lœvenbruck, H. (2009). Interaction of audition and vision 
for the perception of prosodic contrastive focus. Language and 
Speech, 52 (2/3), 177-206. 

Ekman, P., Firesen, W.V., & Hager, J. C. (2002). The Facial Action 
Coding System CD-ROM. Salt Lake City, UT: Research Nexus.  

Face, T. (2007). The role of intonational cues in the perception of 
declaratives and absolute interrogatives in Castilian Spanish. 
Estudios de Fonética Experimental, 16, 185-225. 

Fernández Planas, A. M., Martínez-Celdrán, E., Carrera, J., van Osterzee, 
C, Salcioli, V., Castellví, J, & Szmidt, D. (2004). Interrogatives 



 

151 
 

 

absolutes al barceloní i al tarragoní (estudi contrastiu). Estudios de 
Fonética Experimental, 13, 129-155. 

Fernández-Planas, A. M., Carrera Sabaté, J., Román Montes de Oca, D., 
& Martínez Celdrán, E. (2006). Declarativas e interrogativas en 
Tortosa y Lleida. Comparación de su entonación. Estudios de 
Fonética Experimental, 15, 165-209. 

Font, D. (2007). L'entonació del català. Barcelona, Spain: Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat. 

Gelder, B., & Vroomen, J. (2002). The perception of emotions by ear and 
by eye. Cognition and Emotion, 14 (3), 289-311. 

Granström, B., & House, D. (2005). Audiovisual representation of prosody in 
expressive speech communication. Speech Communication, 46, 473-
484. 

Grosjean, F. (1980). Spoken word recognition processes and the gating 
paradigm. Perception and Psychophysics, 28, 267-283. 

Grosjean, F. (1996). Gating. Language and Cognitive Processes, 11 (6), 
597-604. 

Grossman, R. (2001). Dynamic facial expressions in American Sign 
Language: Behavioral, neuroimaging, and facial coding analyses for 
deaf and hearing participants. Boston, MA: Unpublished doctoral 
dissertation, Boston University. 

Grossman, R., & Kegl, J. (2006). To capture a face: A novel technique for 
the analysis and quantification of facial expressions in American 
Sign Language. Sign Language Studies, 6 (3), 273-305. 

Gussenhoven, C. (2004). The Phonology of Tone and Intonation. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press.  

Halliday, M. A. K. (1967). Intonation and Grammar in British English. 
The Hague, USA: Mouton. 

Hirschberg, J., & Ward, G. (1992). The influence of pitch range, duration, 
amplitude and spectral features on the interpretation of the rise-fall-
rise intonation contour in English. Journal of Phonetics, 20 (2), 241-
251. 

House, D. (2002). Intonation and visual cues in the perception of 
interrogative mode in Swedish. In John H. L. Hansen & Bryan 
Pellom (Eds.), 7th International Conference on Spoken Language 
Processing (pp. 1957–1960). Colorado,USA: ISCA Archive. 

Keating, P. (2004). Statistics. [http://www.linguistics.ucla.edu/facility 
/facilities/statistics/] 



 

152 

 

Krahmer, E., & Swerts, M. (2005). How children and adults produce and 
perceive uncertainty in audiovisual speech. Language and Speech, 48 
(1), 29-54.  

Kyle, J., & Woll, B. (1985). Sign language: The study of deaf people and 
their language. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ladd, D. R. (1996). Intonational Phonology. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press. 

Lee, S. A., Martínez-Gil, F., & Beckman, M. (2008). The intonational 
expression of incredulity in absolute interrogatives in Buenos Aires 
Spanish. In Marta Ortega-Llebaria (Ed). 4th Conference on 
Laboratory Approaches to Spanish Phonology, (pp. 47-56). 
Somerville, MA: Cascadilla. 

Loehr, D. P. (2004). Gesture and Intonation. Doctoral Dissertation, 
Georgetown University, Washington, DC. 

Martínez Celdrán, E., Fernández Planas, A. M., & Carrera Sabaté, J. 
(2005). Diferències dialectals del català a partir de les oracions 
interrogatives absolutes amb ‘que’. Estudios de Fonética 
Experimental, 14, 327-353. 

Martínez Celdrán, E., Espuny Montserrat , J., & van Oosterzee, C. (2007). 
La entonación en las frases con expansión del ‘tortosí. En Actas del 
III Congreso de Fonética Experimental, (pp. 449-459). Santiago de 
Compostela, Spain: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e 
Deporte. 

Martorell, L., Hoogeveen, D., & Fernández-Planas, A. M. (2007). 
Aproximació a l’entonació del català de València en el marc del 
projecte Amper. Estudios de Fonética Experimental, 16, 99-118. 

Mascaró i Pons, I. (1986). Introducció a l’entonació dialectal catalana. 
Randa , 22, 5-38. 

Mascaró i Pons, I. (1987). Ciutadella-Maó. Greu vs. Agut en dos parlars 
menorquins. Plantejament de la qüestió. Randa, 21, 197-211. 

Massanell, M., & Veny, J. (2009). Dialectologia catalana. Barcelona, 
Spain: Universitat Oberta de Catalunya. 

Massaro, D., Cohen, M., & Smeele, P. (1996). Perception of 
asynchronous and conflicting visual and auditory speech. Journal of 
the Acoustical Society of América, 100 (3), 1777-1786. 

Massaro, D., & Cohen, M. (2000). Fuzzy logical model of bimodal 
emotion perception. Cognition &Emotion, 14 (3), 313-320. 

Navarro Tomás, T. (1944). Manual de entonación española. New York, 
USA: Hispanic Institute in the United States. 



 

153 
 

 

Navarro Tomás, T. (1991 [1918]). Manual de pronunciación española 
(25aed.). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Nespor, M., & Sandler, W. (1999). Prosody in Israeli Sign Language. 
Language and Speech, 42, 143-176. 

Ortega, M., & Prieto, P. (2010). Acoustic correlates of stress in Central 
Catalan and Castilian Spanish. Language and Speech, 54 (1), 73-97.  

Payrató, Ll. (2002). L'enunciació i la modalitat oracional. Dins J. Solà, M. 
R. Lloret, J. Mascaró & M. Pérez-Saldanya (Eds.), Gramàtica del 
català contemporani (vol. 2, pp. 1151-1217). Barcelona, Spain: 
Edicions 62. 

Pradilla, M.A., & Prieto, P. (2002). Variación entonativa catalana: Catalán 
central versus tortosino. Actas del II Congreso de Fonética 
Experimental (Ed.), (pp. 291-295). Sevilla: Laboratorio de Fonética, 
Facultad de Filología, Universidad de Sevilla. 

Petrone, C. (2008). The role of phonetic variability in tune representation 
and meaning. PhD Thesis. Université de Provence, Aix-en Provence, 
France. 

Petrone, C. (2010). At the interface between phonetics and pragmatics: 
Non- local F0 effects on the perception of Cosenza Italian tunes. 
Speech Prosody 2010, 100966: 1-4. [http://speechprosody2010.illinois. 
edu/papers/100966.pdf]  

Petrone, C., & D’Imperio, M. (2010). From Tones to Tunes: Effects of the 
f0 prenuclear region in the perception of Neapolitan statements and 
questions. In P. Prieto, S. Frota, & G. Elordieta (Eds.), Prosodic 
categories: production, perception and comprehension (pp. 207-
230). Berlin, Germany: Springer. 

Pierrehumbert, J. (1980). The Phonetics and Phonology of English 
Intonation. New York, USA: Garland Press. 

Pierrehumbert, J., & Beckman, M. (1988). Japanese Tone Structure. 
Cambridge, MA: MIT Press. 

Pierrehumbert, J. & Hirschberg, J. (1990). The meaning of intonational 
contours in interpretation of discourse. In P. Cohen, J. Morgan, & M. 
Pollack (Eds.), Intentions in Communication (pp. 271-311). 
Cambridge, MA: MIT Press.  

Pradilla, M.A., & Prieto, P. (2002). Variación entonativa catalana: Catalán 
central versus tortosino”.  En Actas del II Congreso de Fonética 
Experimental, (pp. 291-295). Sevilla, Spain: Laboratorio de Fonética, 
Facultad de Filología, Universidad de Sevilla. 



 

154 

 

Prieto, P. (1995). Aproximació als contorns entonatius del català central. 
Caplletra, 19, 161-186.  

Prieto, P. (2001). L’entonació dialectal del català: el cas de les frases 
interrogatives absolutes. Dins August Bover, Maria-Rosa Lloret, i 
Mercè Vidal-Tibbits (Eds.), Actes del Novè Col·loqui de la North 
American Catalan Society (pp. 347-377). Barcelona, Spain: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

Prieto, P. (2002). Entonació. In J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró & M. 
Pérez-Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani (Vol. 1, 
pp. 1395-1462). Barcelona, Spain: Edicions 62. 

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona, 
Edicions de la UOC. 

Prieto, P. & Pradilla, M. A. (2004). Les inflexions finals en l’entonació 
del tortosí. Dins Miquel Àngel Pradilla Cardona (Ed.), Qüestions de 
llengua i literatura a les comarques de la Diòcesi de Tortosa, (pp. 
277-286). Benicarló, Spain: Onada Edicions. 

Prieto, P., & Cabré, T. (coords.) (2007-2010). Atles interactiu de 
l’entonació del català. [http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/] 

Prieto, P., & Rigau, G. (2007). The Syntax-Prosody Interface: Catalan 
interrogative sentences headed by que. Journal of Portuguese 
Linguistic, 6 (2), 29-59. 

Prieto, P, Aguilar, L., Mascaró i Pons, I., Torres, F.J., & Vanrell, M.M. 
(2009). L’etiquetatge prosòdic Cat_ToBI. Estudios de Fonética 
Experimental, 18, 287-309. 

Prieto, P., & Crespo-Sendra, V. (coords.) (2008-2011). Atles interactiu de 
l’entonació del valencià. [http://prosodia.upf.edu/aev/] 

Prieto, P., Torres-Tamarit, F., & Vanrell, M.M. (2011). The role of tonal 
scaling in distinguishing intonational categories in Catalan. 
Submitted. 

Prieto & Cabré (coords.) (en preparació). L'entonació dialectal del català. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.  

Psychology Software Tools Inc. (2009). E-Prime (version 1.2). Computer 
Program. [http://www.pst-net.com/] 

Querol, L. (2004). Entonació declarativa en textos orals del català 
occidental. Treball de recerca, Universitat de Barcelona. 

Rathcke, T., & Harrington, J. (2010). The variability of early accent peaks 
in Standard German. In C. Fougeron, B. Kühnert, M. D'Imperio, & 
N. Vallée (Eds.), Laboratory Phonology 10 (pp. 533-555). Berlin / 
New York, Germany / EUA: Mouton de Gruyter. 



 

155 
 

 

Reilly, J. S., McIntire, M., & Bellugi, U. (1990). The acquisition of 
conditionals in American Sign Language: Grammaticized facial 
expressions. Applied Psycholinguistics, 11, 369-392. 

Sanchis-Guarner, M. (1933). La llengua dels valencians. València, Spain. 
Sandler, W. (2005). Prosodic constituency and intonation in a sign 

language. Linguistische Berichte, 13, 59-86. 
Savino, M., & Grice, M. (2010). The perception of negative bias in Bari 

Italian questions. In S. Frota, P. Prieto and G. Elordieta (Eds.), 
Prosodic categories: production, perception and comprehension (pp. 
187-206). London / New York: Springer Verlag. 

Schneider, W., Eschman, A., & Zuccolotto, A. (2009). E-Prime reference 
guide. Psychology Software Tools, Pittsburgh, PA. 

Solà, Joan. (1990). L’ordre dels mots en català. Notes pràctiques. Dins J. 
Solà (Ed.), Lingüística i normativa (pp. 91-124). Barcelona, Spain: 
Empúries. 

Sosa, J. M. (1999). La entonación del español. Madrid, Spain: Cátedra. 
SPSS for Windows, Rel. 15.0.1. 2006. Chicago, USA: SPSS Inc. 
Srinivasan, R. J., & Massaro, D. W. (2003). Perceiving from the face and 

voice: Distinguishing statements from echoic questions in English. 
Language and Speech, 46 (1), 1-22.  

Swerts, M., & Krahmer, E. (2005). Audiovisual prosody and feeling of 
knowing. Journal of Memory and Language, 53 (1), 81-94. 

Swerts, M., & Krahmer, E. (2008). Facial expressions and prosodic 
prominence: Comparing modalities and facial areas. Journal of 
Phonetics, 36 (2), 219-238.  

Truckenbrodt, H., Sandalo , F., & Abaurre, B. (2009). Elements of 
Brazilian Portuguese intonation. Journal of Portuguese Linguistics, 
8, 75-114. 

Vanrell, M. M. (2003). Estudi sobre l'entonació dels parlars de Llucmajor, 
Campos i Porreres. Treball de Llicenciatura, Departament de 
Filologia Catalana, Universitat de les Illes Balears. 

Vanrell, M. M. (2006). The phonological role of tonal scaling in 
Majorcan Catalan interrogatives. MA Thesis, Departament de 
Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona. 
[http://optimitza.cat/mvanrell/publicacions.html] 

Vanrell, M. M. (2007). A tonal scaling contrast in Majorcan Catalan 
interrogatives. In G. Elordieta, & M. Vigário (Eds.), Journal of 
Portuguese Linguistics (special issue on Prosody of Iberian 
Languages), 6 (1), 147–178. 



 

156 

 

Vanrell, M. M., Mascaró, I., Torres-Tamarit, F., & Prieto, P. (2010). 
Preguntar per saber i preguntar per confirmar: l’entonació de les 
interrogatives absolutes informatives i confirmatòries en català 
central i balear. Randa, 64, 77-95. 

Vanrell, M.M., Mascaró, I., Torres-Tamarit, F., & Prieto, P. (in press). 
Intonation as an encoder of speaker certainty: information and 
confirmation yes-no questions in Catalan. Language and Speech. 

Veny, J. (1982). Els parlars catalans. Palma, Spain: Moll. 
Vion, M., & Colas, A. (2006). Pitch Cues for the Recognition of Yes-no 

Questions in French. Journal of Psycholinguistic Research, 35, 427-
445. 

Wilbur, R. B. (2000). Phonological and prosodic layering of non-manuals 
in American Sign Language. In K. Emmorey & H. Lane (Eds.), The 
signs of language revisited (pp. 215-247). Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

157 
 

 

Annex 1  
 
Proposta Cat_ToBI dels accents tonals i tons de frontera del català 
(Prieto et al. 2009).. 
 
- Esquemes representatius dels tipus d’accents tonals. Els rectangles 
grisos representen les síl·labes tòniques, els blancs, les síl·labes 
pretòniques i les posttòniques. 
 

                     
     H*                        L*                      H+L* 

 

                        
    L*+H                     L+H*                  L+>H* 

 
- Esquemes representatius dels tipus de tons de frontera. Els rectangles 
grisos indiquen les síl·labes on té lloc la realització dels tons de frontera. 
 
 

                                    
       L%         !H%         H%  HH% 
 

                               
     LH%       L!H%        HL%   LHL% 

 
 
 

 
 



 

158 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

159 
 

 

Annex 2  
 

Enquesta de situacions 
Atles interactiu de l’entonació del català 
Atles interactiu de l’entonació del valencià 

 
1. ENTONACIÓ DECLARATIVA 

 
Oracions d’una unitat tonal 
- T’han preguntat si prefereixes peres o mandarines. Tu respons que 

mandarines. Mandarines. 
 
Oracions d’una unitat tonal 
-  Mira el dibuix i digues què fa Maria. Maria menja mandarines. 
 
Enumeració 
-  Digues els dies de la setmana. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, 
divendres, dissabte i diumenge.  

 
Focalització contrastiva 
- Entres a una botiga on hi ha una dona que és una mica sorda. No t’ha 
sentit bé, i, després de dir-li que et pose un parell de taronges, et pregunta 
si són llimes, el que vols. Digues-li que no, que allò que vols són taronges. 
No! TARONGES, vull.  

 
Èmfasi 
- Entres a una botiga i sents una oloreta de coca molt bona. Digues-li-ho, a 
la fornera. Quina oloreta més bona!  
 
Declarativa dubitativa 
- Un amic teu t’encarrega de comprar un regal per a algú que no coneixes 
molt i et fa por de no triar-lo bé. Digues-li que potser no li agradarà, el que 
li pugues comprar. Potser no li agradarà... 
 
Declarativa d’obvietat 
- Ets amb una amiga i li expliques que Maria, una amiga comuna, està 
embarassada. Ella et pregunta de qui està embarassada. Tu t’estranyes 
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molt que ella no ho sàpia perquè tothom sap que és del seu xicon, el 
Jaume. Què li dius? Sí, dona, del Jaume! 
 

2. ENTONACIÓ INTERROGATIVA (interrogatives absolutes) 
 
Interrogatives informatives 
- Entres a una botiga on mai no havies entrat i preguntes si tenen 
mandarines. Teniu mandarines? 
 
Interrogatives de petició 
- Havies de portar el teu germà menut al camp de futbol, però tens molta 
pressa. Pregunta a un amic teu si el portaria. El duries? (el portaries?) 
 
Interrogatives d’oferiment 
- Pregunta als teus nebots petits si volen un caramel. Voleu un 
caramel·lo? 
 
Interrogativa d’incredulitat 
-Acabeu de dinar amb un amic i veus que s’atura davant una pastisseria. 
Pregunta-li (tot estranyat perquè acabeu de dinar) si té fam. Tens fam?! 
- L’electricista havia de venir a les 10 hores, però has hagut d’eixir a 
comprar i has deixat la teua filla a casa, esperant-lo. En arribar tu, 
l’electricista encara no ha vingut. Tot sorprès li preguntes si encara no ha 
vingut. Encara no ha vingut?! 
 
Interrogativa imperativa 
- Els teus nebots fan molt soroll i no et deixen sentir la televisió. Els 
preguntes si callaran. Callareu?! 
 
Interrogativa confirmatòria 
- Saps que ja passa de l’hora de dinar. Veus que arriba  Joana de pressa i 
en veure-la li preguntes si té fam. Tens fam? 
- Crides per telèfon a casa d’una companya que es diu Maria i no hi és. 
Més tard hi tornes a cridar. Pregunta als seus pares si hi és. Ja ha arribat 
Maria? 

 
Interrogativa reiterativa  
- Et diuen l’hora, però no ho has acabat d’entendre. Et penses que t’han dit 
la una. Torna a preguntar si és la una. (Què has dit que) és la una? 
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- Et diuen que un company teu, Jaume, es presenta per alcalde. No t’ho 
acabes de creure i ho tornes a preguntar. (Què dius que) JAUME, es 
presenta per alcalde? 

 

3. ENTONACIÓ INTERROGATIVA (interrogatives parcials) 
 
Interrogativa informativa 
- Has de viatjar a París i vols comprar un regal a una persona que no 
coneixes molt i amb qui vols quedar bé. Vols que un amic teu t’aconselle i 
li preguntes què li duria. Què li duries? Què li portaries? 
 
Interrogativa de sorpresa  
- Un amic teu et conta d’un conegut que devia molts diners al banc i 
encara demanava més préstecs. Demana (sorprès perquè ja ho sabies, que 
en devia molts) quants diners va acabar per deure / va acabar devent?. 
Quants diners va acabar per deure / va acabar devent?! 

 
Interrogativa imperativa 
- Algú t’estira la camisa dues vegades i quan tu et gires no veus ningú. 
Finalment, quan ja fa tres vegades que te l’han estirada, veus que és un 
conegut molt xerrador i molt pesat que sempre et fastidia i quan et troba 
no et deixa. Pregunta-li què vol. Què vols?! 
 
Interrogativa exhortativa 
- Tens moltes ganes que uns amics teus vinguen a sopar a ta casa. Mig 
suplicant (perquè ja t’han dit que no poden vindre) els preguntes per què 
no vénen. Per què no veniu? 
 
4. ENTONACIÓ INTERROGATIVA (interrogatives disjuntives) 
 
- Has comprat gelat de vainilla i d’avellana pel teu sant. Pregunta als 
convidats si volen gelat de vainilla o d’avellana. Voleu gelat de vainilla o 
d’avellana? 

- Un amic teu et necessita per fer una feina. Tu hi pots anar dilluns, 
dimarts, dijous o divendres. Pregunta-li si vol que hi vages dilluns, 
dimarts, dijous o divendres. Quin dia vols que vaja dilluns, dimarts, 
dijous o divendres? 

- T’han preguntat per on hi has anat, però no saps si has entès això, si per 
on hi has anat, o si has entès per on hi has entrat. Pregunta si t’han 
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preguntat una cosa o l’altra, és a dir, per on hi has anat o per on hi has 
entrat. (Què m’has preguntat) per on hi he anat o per on hi he entrat? 
 
5. ENTONACIÓ IMPERATIVA 
 
Ordres 
- Imagina’t que eres recepcionista en un hotel i entra una parella que vol 
una habitació. Digues-los que òmpliguen un formulari. Ompliu aquest 
formulari.  

- Estàs al parc amb la teua neboda, Teresa. Corre i s’allunya. Tu tens por 
perquè per l’avinguda que hi ha al costat del parc hi passen molts cotxes. 
Digues-li que vinga. Vine! 
 
Prec 
- Vols anar al cinema amb un amic. Et diu que té feina, però tu saps que la 
pot deixar per a més endavant. Com ho faràs per convèncer-lo? Digues-li 
que vinga. Vine! 
 
6. VOCATIUS 
 
- Entres a casa d’una amiga teua, Maria, però quan estàs a dins no la veus. 
Penses que deu ser a la seua habitació. Crida-la. Maria! 
- Passen deu segons i no ix ningú. Penses que potser és al pis de dalt i la 
tornes a cridar. Maria! 
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Annex 3  
 
Configuracions nuclears i tipus d’enunciats que s’hi relacionen: 
 

 

 
 

L+H* L% Declarativa informativa d’un accent, 
exclamativa i focalització contrastiva 
Ordre d’un accent 
Parcial exhortativa 

 

 
 

L+H* !H% Declarativa dubitativa 
Vocatius (tots) 

 
 

L+H* L!H% Declarativa d’obvietat 

 

 

L+H* HL% Vocatiu de primera crida 

 

 
 

L+H* LHL% Precs 

 

 

       

L+H* HH% Int. absoluta d’incredulitat i imperativa 
Reiteratives (neutres i de sorpresa) 
 

 

 

L* L%       Declarativa informativa d’un accent i 
exclamativa 
Ordre de dues unitats  

 
     

L* HL%              Precs 
 

 

       

L* HH%              Interrogatives absolutes (totes) 
Reiteratives (neutres i de sorpresa) 

 

H+L* L%            Interrogatives parcials (totes) 
Interrogativa disjuntiva 
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Annex 4 
 
Contexts i enunciats 
 
Enunciats d’un accent 
 
1- Mot proparoxíton: (10 rep.) 
T’han dit que aquesta nit hi ha una festa a casa d’uns coneguts, i tu 
després de preguntar si vindrà Josep (un amic teu) preguntes també per 
(la) Bàrbara. 
- I (la) Bàrbara? 
 
2- Mot paroxíton: (10 rep.) 
 T’han dit que aquesta nit hi ha una festa a casa d’uns coneguts, i tu 
després de preguntar si vindrà Josep (un amic teu) preguntes també per 
(la) Marina. 
- I (la) Marina? 
 
3- Mot oxíton: (10 rep.) 
T’han dit que aquesta nit hi ha una festa a casa d’uns coneguts, i tu 
després de preguntar si vindrà Josep (un amic teu) preguntes també per 
(la) Mariví. 
- I (la) Mariví? 
 
Enunciats de dos accents 
 
1- Mot proparoxíton: (4 rep.) 
 T’han dit que aquesta nit hi ha una festa a casa d’uns coneguts, i tu 
després de preguntar si vindrà Josep (un amic teu) preguntes si vindria (la) 
Bàrbara. 
- Vindria (la) Bàrbara? 
 
2- Mot paroxíton: (3 rep.) 
T’han dit que aquesta nit hi ha una festa a casa d’uns coneguts, i tu 
després de preguntar si vindrà Josep (un amic teu) preguntes si vindria (la) 
Marina. 
- Vindria (la) Marina? 
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3- Mot oxíton: (3 rep.) 
T’han dit que aquesta nit hi ha una festa a casa d’uns coneguts, i tu 
després de preguntar si vindrà Josep (un amic teu) preguntes si vindria (la) 
Mariví. 
- Vindria (la) Mariví? 
 
4- Mot proparoxíton: (4 rep.) 
T’han dit que el grup de danses del teu poble ha guanyat el premi de balls 
de la comarca. Tu coneixes a una xica que balla en aquest grup i vols 
saber si ella també ballava el dia del concurs. Pregunta-li si ballava (la) 
Bàrbara. 
- Ballava (la) Bàrbara? 
 
5- Mot paroxíton: (3 rep.) 
T’han dit que el grup de danses del teu poble ha guanyat el premi de balls 
de la comarca. Tu coneixes a una xica que balla en aquest grup i vols 
saber si ella també ballava el dia del concurs. Pregunta-li si ballava (la) 
Marina. 
- Ballava (la) Marina? 
 
6- Mot oxíton: (3 rep.) 
T’han dit que el grup de danses del teu poble ha guanyat el premi de balls 
de la comarca. Tu coneixes a una xica que balla en aquest grup i vols 
saber si ella també ballava el dia del concurs. Pregunta-li si ballava (la) 
Mariví. 
- Ballava (la) Mariví? 
 
7- Mot proparoxíton: (4 rep.) 
Formes part de la comissió de festes del teu poble, i com cada any s’han 
de fer votacions per escollir el cap de la festa. No recordes qui manava 
l’any anterior, creus que manava (la) Bàrbara i ho preguntes per curiositat. 
- Manava (la) Bàrbara? 
 
8- Mot paroxíton: (3 rep.) 
Formes part de la comissió de festes del teu poble, i com cada any s’han 
de fer votacions per escollir el cap de la festa. No recordes qui manava 
l’any anterior, creus que manava (la) Marina i ho preguntes per curiositat. 
- Manava (la) Marina? 
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9- Mot oxíton: (3 rep.) 
Formes part de la comissió de festes del teu poble, i com cada any s’han 
de fer votacions per escollir el cap de la festa. No recordes qui manava 
l’any anterior, creus que manava (la) Mariví i ho preguntes per curiositat. 
- Manava (la) Mariví? 
 
Enunciats de tres accents 
 
1- Mot proparoxíton: (4 rep.) 
T’han dit que demà hi ha una festa a casa d’uns coneguts, i tu després de 
preguntar si vindrà Josep (un amic teu) preguntes si demà vindria (la) 
Bàrbara. 
- Demà vindria (la) Bàrbara? 
 
2- Mot paroxíton: (3 rep.) 
T’han dit que demà hi ha una festa a casa d’uns coneguts, i tu després de 
preguntar si vindrà Josep (un amic teu) preguntes si demà vindria (la) 
Marina. 
- Demà vindria (la) Marina? 
 
3- Mot oxíton: (3 rep.) 
T’han dit que demà hi ha una festa a casa d’uns coneguts, i tu després de 
preguntar si vindrà Josep (un amic teu) preguntes si demà vindria (la) 
Mariví. 
- Demà vindria (la) Mariví? 
 
4- Mot proparoxíton: (4 rep.) 
T’han dit que el grup de danses del teu poble ahir va guanyar el premi de 
balls de la comarca. Tu coneixes a una xica que balla en aquest grup i vols 
saber si ella també ballava. Pregunta-li si ahir ballava (la) Bàrbara. 
- Ahir ballava (la) Bàrbara? 
 
5- Mot paroxíton: (3 rep.) 
T’han dit que el grup de danses del teu poble ahir va guanyar el premi de 
balls de la comarca. Tu coneixes a una xica que balla en aquest grup i vols 
saber si ella també ballava. Pregunta-li si ahir ballava (la) Marina. 
- Ahir ballava (la) Marina? 
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6- Mot oxíton: (3 rep.) 
T’han dit que el grup de danses del teu poble ahir va guanyar el premi de 
balls de la comarca. Tu coneixes a una xica que balla en aquest grup i vols 
saber si ella també ballava. Pregunta-li si ahir ballava (la) Mariví. 
- Ahir ballava (la) Mariví? 
 
7- Mot proparoxíton: (4 rep.) 
Formes part de la comissió de festes del teu poble, i cada dia de la festa 
mana un membre de la comissió per organitzar la festa. No recordes qui 
manava ahir, creus que manava (la) Bàrbara i ho preguntes per curiositat. 
- Ahir manava (la) Bàrbara? 
 
8- Mot paroxíton: (3 rep.) 
Formes part de la comissió de festes del teu poble, i cada dia de la festa 
mana un membre de la comissió per organitzar la festa. No recordes qui 
manava ahir, creus que manava (la) Marina i ho preguntes per curiositat. 
- Ahir manava (la) Marina? 
 
9- Mot oxíton: (3 rep.) 
Formes part de la comissió de festes del teu poble, i cada dia de la festa 
mana un membre de la comissió per organitzar la festa. No recordes qui 
manava ahir, creus que manava (la) Mariví i ho preguntes per curiositat. 
- Ahir manava (la) Mariví 
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Introduction 
 
This doctoral dissertation is born with the intention of expanding the study 
of Valencian Catalan intonation. The need for research in this area, as well 
as the novelty of the subject matter stems from the fact that the dialect of 
interest here is one of the least explored within the Catalan intonation 
literature. It is noteworthy that this work not only takes into account 
intonation contours, but also other important aspects present in speech 
acts that have a direct relationship with intonation: pragmatics and 
gestures. 
 
This dissertation is preceded by our work, defended in 2008 and entitled 
The intonation of yes/no questions in Valencian Catalan. The need to 
expand the study of the intonation of Valencian Catalan, as well as other 
gestural and pragmatic aspects that are important to understand the 
prosody of a language, became clear as a result of this work. The 
dissertation is situated within the line of research of the Grup d’Estudis de 
Prosòdia (Group of Prosodic Studies) in the Translation and Language 
Sciences’ Department at the Universitat Pompeu Fabra.  
 
In line with what we have noted, the first objective of the study is to 
describe intonation in Valencian Catalan by analyzing a wide range of 
sentence types. While research on intonation in various dialects does exist, 
there are many limitations with respect to the description of the areas 
where Valencian is spoken. As shown in the existing literature, most 
descriptive studies focus on Central Catalan (Bonet 1986, Prieto 1995, 
2002, 2004, Fernández Planas et al. 2004 Celdrán Martinez et al. 2005 
Source 2007, among others), with the exception of some articles on the 
Menorcan Catalan (Mascaro & Pons 1986, 1987, for example), Majorcan 
Catalan (Vanrell 2003, 2006, 2007), Lleida Catalan (Fernández Planas et 
al. 2006, Querol 2004, among others) and Tortosa Catalan (Pradilla & 
Prieto 2004, Fernández Planas et al. 2006, Martínez Celdrán et al. 2007).  
 
Studies that have looked at Valencian Catalan include Prieto (2001) 
studied yes/no question sentences in all Catalan dialects. Querol (2004) 
who examined the intonation of declarative sentences in Western Catalan, 
and Martorell et al. (2007), who described declarative sentences and 
yes/no question intonation contours in Valencian Catalan. All these 
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studies are based on very specific sentence types. Therefore, we firstly 
propose a description of the intonation contours that characterize 
Valencian Catalan. We do this through the analysis of different sentence 
types: declaratives, interrogatives, imperatives and vocatives.  
 
The intonational analysis presented here was done taking into 
consideration pragmatic differences for each sentence type, since at times 
there is no one-to-one mapping between sentence type and communicative 
purpose. For example, in many cases, the pragmatic function of a formal 
declarative sentence is not to impartially give new information (as would 
correspond to the so-called declarative intonation), but rather the 
declarative speech act is used to communicate information that the 
speaker believes to be obvious (i.e. the belief that what is being said is an 
obvious fact that the speaker should know - from Barcelona! with an 
implicit questioning as "how can you not know this?"). Declaratives can 
also be used for contrastive focus - drawing attention to one element in a 
contrastive sentence (I want ORANGES, not pears). These are just two 
examples of differences we find among declaratives. Therefore, other 
communicative intentions of the speaker manifest themselves within 
larger categories of utterance types 
 
Thus, based on the relationship between utterances and discourse context, 
we propose to analyze the intonation of different sentence types and their 
pragmatic meanings. To this end, we analyze data from two corpora that 
allow us to investigate a wide range of sentence types with different 
pragmatic meanings. These databases are semi-spontaneous speech from 
the Interactive Atlas of Valencian Intonation (Prieto & Crespo-Sendra 
2008-2011) and the Interactive Atlas of Catalan Intonation (Cabré & 
Prieto 2007-2010). The first atlas focuses only on Valencian Catalan and 
includes data from 29 villages. The latter is a database of all Catalan 
dialects, and we use it here to compare Valencian Catalan with the other 
dialects that comprise the Catalan language. 
 
The intonational analysis is couched within the Autosegmental Metrical 
(AM) model, applied to Catalan (Cat_ToBI) (see Prieto et al. 2009, 
Aguilar et al. 2009). This model considers the melodic curves as the union 
between two types of phonological elements aligned at different time 
points in the utterance. The pitch accent is associated with a stressed 
syllable while boundary tones correspond to the domain of prosodic 
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boundaries. Both phonological elements are used to determine the labeling 
of all types of intonational contours. In this system we use three levels of 
pitch: high level (high, H), medium level (mid, !H) and level low (low, L). 
 
Within this model, the tonal accents can be simple or complex. The 
monotonal pitch accents are either high (H ) or low (L ), depending on the 
movement within the stressed syllable, which can be either ascending or 
descending. Bitonal pitch accents are associated firstly with the stressed 
syllable (H* or L*), and are preceded or followed by another tonal target 
(H or L) aligned with either the pretonic or posttonic syllable. In turn, 
boundary tones are aligned with the boundaries of melodic units. These 
correspond to prosodic boundaries for two types of units: the intermediate 
phrase and the Intonational Phrase. In Catalan, boundary tones can be 
high (H), medium (!H) or low (L), and are associated with the final 
syllables of an utterance. The Intonational Phrase can have more than one 
pitch accent. The last pitch accent in an utterance is traditionally called the 
nuclear pitch accent, while the rest of the tonal accents are called 
prenuclear pitch accents (see Annex 1 which shows a outline of Cat_ToBI 
pitch accents and boundary tones in Catalan). 
 
The second object of study in this dissertation is to deepen the study of 
interrogative utterances in relation to intentions as well as previous 
information available to the speaker when producing them. As we have 
seen in other examples, the pragmatic function of a formally interrogative 
sentence is not limited exclusively to a request for information (as in 
information-seeking questions), but can be used to request confirmation of 
something suspected (You're coming to lunch, right?, Are you hungry?), 
making an offer (Do you want something to eat?), to give an order (Are 
you coming now?), express surprise or disbelief (You're not coming to the 
party?! or You're moving to Mexico?!), etc. Therefore we find utterance 
types with different nuances which are sensitive to discourse context.  
 
Therefore, considering the fact that interrogatives have more functions 
than than information-seeking, our goal is to analyze absolute 
interrogatives from both an intonational and a pragmatic point of view, 
looking two types of absolute interrogatives. The first type we look at are 
information-seeking absolute interrogatives (also called neutral), those in 
which the speaker does not know the answer to the question and asks it 
without any prior knowledge. For example, someone enters a store they 
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have never been to and asks if there are any tangerines (Do you have 
tangerines?). The second type of interrogative utterance we look at are 
incredulous absolute interrogatives, which are characterized by a state of 
incredulity or disbelief (also called counter-expectational questions). Here 
the speaker is not searching for information, but rather wishes to express 
disbelief or incredulity with respect to some information that has just 
become available to him/her in the discourse. For example: Your friend 
suggests you go to a bakery after dinner and you ask if he is still hungry 
(You're still hungry?!). 
 
In Catalan, as in other Romance languages, information-seeking and 
incredulity yes/no questions present the same syntactic structure. For 
example, we can ask Do you have tangerines? when we do not know the 
response because we have never been to that specific market, or when it 
surprises us that tangerines are sold at a repair shop. However, in other 
languages, incredulity information can be expressed morphologically 
(Delancey 2001). In the case of Tibetan, the phrase nga-'i nang-la shmi 
yod (‘There is a cat in my house') means that the cat is mine and it is at 
home, while the phrase isand nga-'i nang-la shmi 'dug (‘There is a cat in 
my house) would be appropriate when talking about an unkown or 
unexpected cat. Delancey (2001) points out that the languages that don't 
mark this category morphologically may mark it with intonation. In a 
study on English, the author concludes that the intonational curve for 
incredulity in English is an exaggerated version of declarative intonation, 
with considerable pitch widening.   
 
Several studies show that variation in intonation allows speakers to 
distinguish between two different types of interrogatives, that is to say, 
speakers are able to make a distinction between two types of interrogative 
utterances that are syntactically identical, but pragmatically different. For 
example, in American English, Hirschberg &Ward (1992) use production 
data to show that by modifying pitch range, one can change the 
interpretation of an incredulity question to a question expressing doubt. 
They conclude that the more incredulity the speaker wishes to express, the 
more wide the pitch excursion is (high tones will be higher and low tones 
will be lower). For Buenos Aires Spanish, Lee et al. (2008) compare 
information-seeking versus incredulity yes/no questions in a perception 
experiment, confirming that incredulity yes/no questions are realized by 
increasing the pitch range of information-seeking questions. Savino & 
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Grice (2010) found that differences in alignment cue the distinction 
between information-seeking and incredulity yes/no questions in Bari 
Italian. Finally, Truckenbrodt et al. (2009) show that in Brazilian 
Portuguese the difference between these two types of interrogatives is 
signaled by a rising nuclear accent (information-seeking) versus a low 
tone followed by a rise (incredulity).  
 
Considering this previous work, we aim to determine, through production 
and perception experiments, the prosodic traits acting as acoustic cues 
which distinguish between information-seeking and incredulity yes/no 
questions in Catalan. Within this object of study, the role of the nuclear 
and prenuclear pitch accents is especially relevant when determining a 
pragmatic meaning such as incredulity in Catalan.  
 
The third goal of the dissertation is to investigate audiovisual prosody of 
interrogative utterances. Some recent studies have shown that the 
communicative functions of intonation are reinforced by visual 
information (Krahmer & Swerts 2005, Dijkstra, Krahmer & Swerts 2006, 
Borràs-Comes & Prieto in press, among others). Other studies conclude 
that visual information duplicates intonational information (Srinivasan & 
Massaro 2003, House 2002, Dohen & Lœvenbruck 2009). It is important 
to note that few studies discuss the contribution of visual and intonational 
information combined in the process of decoding a linguistic meaning.  
 
Moreover, and as regards this work, there are very few studies on the 
interaction between gesture and intonation when expressing the different 
pragmatic meanings associated with yes/no questions. We found few 
studies that have examined the role of facial gestures in linguistic 
interpretation of interrogative sentences: House (2002), Srinivasan & 
Massaro (2003) and Granström & House (2005) studied the contrast 
between information-seeking questions and declaratives in English, while 
Borrás-Comes & Prieto (in press) address the difference between 
contrastive focus and echo questions in Catalan. These contributions show 
conflicting results, therefore, we propose to study the relationship between 
gesture and intonation when expressing incredulity in yes7no questions in 
two languages from different families: Catalan and Dutch.  
 
The dissertation is made up of six chapters. Chapters 2, 3, 4 and 5 make 
up the central part of the dissertation. The remaining chapters correspond 
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to the introduction, objectives, theoretical framework and overall structure 
of the work (Chapter 1), and the conclusions drawn based on our findings 
(Chapter 6).  
 
Chapter 2 shows a description of the intonation of the different subdialects 
of Valencian Catalan and investigates the patterns of variation, taking into 
account what is known about other Catalan dialects. The analysis in this 
chapter is based on two databases: the Interactive Atlas of Catalan 
Intonation, which covers all areas where Catalan is spoken including 18 
areas where Valencian Catalan is spoken, and the Interactive Atlas of the 
Intonation of Valencian Catalan, with a total of 29 Valencian Catalan-
speaking populations. In this chapter we intend to give a profile of the 
prosodic isoglosses in the territory of Valencian Catalan to be able to 
make a comparison with traditional dialect maps based on segmental 
phenomena.  
 
Chapter 2 is divided into seven sections: in section 2.1. we find a 
description of the dialect and the present situation of the Catalan language, 
along with a review of the most important literature for the study of 
Catalan intonation. In Section 2.2. we describe the database which was 
used to conduct the analysis as well as the populations that were recorded. 
The following four sections are the results of the analysis of the sentence 
forms: Section 2.3. shows results for declarative sentences, Section 2.4. 
shows results for interrogative sentences, section 2.5., imperative 
sentences, and Section 2.6., vocatives. Finally, in Section 2.7. the chapter 
is concluded with a summary of the results as well as the main 
contributions of this study with a map of the prosodic isoglosses for 
Valencian Catalan. 
 
In chapter 3 we deepen the study of the intonation of Valencia Catalan 
through the experimental analysis of information-seeking questions. 
Previous studies on this subject agree on the basic description of the 
pattern of information-seeking questions in Valencian Catalan, which are 
similar to those of Central Catalan. Our aim, therefore, is to examine these 
utterances phonetically in both Central Catalan and Valencian to 
determine what the distinguishing phonetic features of information-
seeking questions for each dialect are. This was investigated with a 
production study.  
 



 

175 
 

 

Chapter 3 is divided into five sections: Section 3.1. describes the 
objectives and a review of previous studies of the patterns that have been 
described for the absolute interrogatives in Catalan. Section 3.2. presents 
the intonation patterns for absolute interrogative sentences in Valencian 
and Central Catalan and lays out the hypotheses of the study. Section 3.3. 
explains the methodology, the types of sentences, tasks types, measures 
for analysis and the type of analyses used. Section 3.4. details the results 
in two separate sections, explaining first the results with reference to pitch 
height, and second, the results in terms of the alignment of tones. Section 
3.5. presents the conclusions of the chapter.  
 
Chapter 4 investigates the prosodic realization of incredulity yes/no 
questions through perception studies on Valencian and Central Catalan. In 
addition, this chapter also aims to study the contribution of nuclear and 
prenuclear regions of the contours. This chapter is born from the 
conclusions of Chapter 3, because once information-seeking questions 
from both dialects were analyzed for both dialects, it was not clear how 
speakers of each dialect realized incredulity questions – interrogatives that 
do not seek information, but express disbelief with respect to some 
information they have come to find out.  
 
The chapter is organized in four sections in the following way: Section 
4.1. introduces the object of study of the chapter and gives an overview of 
previous studies which are concerned with the question of incredulity-
expression in different languages, as well as studies concerned with the 
relevance of the nuclear and prenuclear regions of the intonation contour. 
Section 4.2. details the methodology used to carry out the perception 
experiments: task types, materials, participants and procedure. In Section 
4.3. the results are described in different sections depending on task type. 
Finally, section 4.4. gives a summary of the results of the experiments and 
highlights the most innovative contributions of the study.  
 
Chapter 5 presents an analysis of the interaction between gesture and 
speech with respect to incredulity questions. This chapter is based on the 
results from Chapter 4. We show that in order to perceive incredulity, the 
intonation contour is not always enough; rather facial expression of the 
speaker is also involved. In this sense, we show with production data 
which types of gestures are characteristic of incredulity yes/no questions, 
comparing them to information-seeking questions in two languages. This 
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is one of the most innovative aspects of the dissertation, since the 
interaction between gesture and speech for expressing incredulity in 
Catalan and Dutch is investigated. The latter language was chosen based 
on the fact that it is a Germanic language, while Catalan is a Romance 
language. Dutch was also chosen because the intonation contours used for 
information-seeking versus incredulity absolute interrogatives in this 
language are quite different from each other. 
 
The chapter is structured in four sections: Section 5.1. gives the context 
for the study and reviews previous work on gesture and speech in order to 
motivate the objectives and hypothesis of the study. Next, section 5.2. 
shows the methodology used for the perception experiment –participants, 
materials and procedures are described. Section 5.3. details the results of 
the perception experiment and finally, in section 5.4 we offer conclusions 
with the implications of the results in order to understand the role of 
gesture in the perception of incredulity.  
 
Finally, Chapter 6 concludes the dissertation with all the results obtained 
throughout the four central chapters and highlights the main contributions 
to the field.  
 
 

Conclusions 
 
This dissertation has focused, firstly, on the analysis of intonation in 
Valencian Catalan using a wide range of utterance types found in the 
Interactive Atlas of Catalan Intonation and the Interactive Atlas of 
Valencian Catalan Intonation. The analysis was carried out taking into 
consideration the pragmatic differences for difference utterances, not just 
sentence type. The approach is innovative since all studies that have 
previously analyzed the intonation of Valencian Catalan have looked at 
declarative and interrogatives without taking discourse context into 
account.  
 
From the standpoint of the analysis of Valencian Catalan intonation, the 
dissertation has attempted to show that the proposed prosodic labeling 
system for Catalan (Cat_ToBI), takes into consideration all Catalan 
dialects, and this work represents a contribution to a complete system for 
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the prosodic labeling of Catalan. The dissertation provides new data that 
contributes to an overall understanding of Catalan intonation, specifically 
for the Valencian Catalan dialect. This, as we have seen, is a dialect for 
which little intonational study has been carried out, and we therefore 
consider the tasks we have conducted for different sentence types to be 
quite important.  
 
The tonal configurations we have documented for the Valencian Catalan 
dialect show that the Cat_ToBI system is adequate for describing the 
intonational grammar of Valencian Catalan, with small differences in the 
use of certain patterns listed below. In Chapter 2 we saw that the main 
differences, when compared to other Catalan dialects and even within 
Valencian Catalan, are mainly found for yes/no questions and wh-
questions. We found agreement across dialects for the rest of the sentence 
types studied between the dialects.  
 
In general, with respect to yes/no questions, the traits that characterize 
Central and Meridional Valencian Catalan from other Catalan dialects is 
final-syllable lengthening for absolute interrogatives. Additionally, the 
role of the prenuclear accent is also important in order to distinguish an 
information-seeking absolute interrogative from an incredulous 
interrogative in the three main subdialects of Valencian Catalan. It is also 
noteworthy that the use of a falling contour to mark wh-questions in 
Central and Meridional dialects, since it is a feature that distinguishes 
these two dialects from the rest of Catalan dialects as well as Septentrional 
Valencian Catalan. This aspect is relevant since the falling pattern is used 
in many dialects of Catalan to mark information-seeking questions. We 
also note that in Septentrional Valencian Catalan, we find many 
similarities with Northwest Catalan in terms of the use of a high-rise 
pattern for absolute interrogatives, reiterative interrogatives and wh-
questions. These similarities have also been shown to be apparent for 
segmental phenomena for the two dialects.  
 
With respect to the analysis of interrogative utterances, we have created a 
map of intonational isoglosses of the Valencian Catalan dialect; another 
aspect contributing to the innovative nature of this dissertation. The map 
confirms the traditional dialect maps of Valencian Catalan, based on 
segmental phenomena (vg. Veny 1982). The dialect divisions were drawn 
in three distinct areas (with two transition zones), matching the traditional 
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nomenclature of subdialects Valencia: Septentrional, Meridional and 
Central Valencian Catalan. We must point out, however, that Central 
Valencian could be considered a transition zone between the two 
peripheral dialects, and in some cases adopts the strategies of 
Septentrional Valencian Catalan, and in other cases, Meridional Valencian 
Catalan. See the map below: 
 

 
 
Chapter 3 analyzed the realization of information-seeking questions in 
Valencian and Central Catalan. The results from a production experiment 
have shown that information-seeking questions in Valencian Catalan 
differ from those in Central Catalan in two aspects, confirming in part 
previous studies on Central Catalan (Prieto 2001 and Martorell et al. 
2007). Thus, information-seeking question intonation in Valencian 
Catalan differs from Central Catalan in two fundamental ways: while in 
Central Catalan the curve is characterized by realizing the prenuclear pitch 
accent (the one preceding the nuclear pitch accent) as a low tone followed 
by a rising pitch movement, in Valencian the prenuclear portion is 
realized as a rising tone. With respect to the nuclear configuration (the last 
pitch accent and boundary tone) we find phonetic differences between the 
two dialects: both are characterized by a low tone and a rising boundary 
tone. However, in Central Catalan the final rise begins at the offset of the 
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tonic syllable, while in Valencian Catalan the low tone of the nuclear 
pitch accent is considerably lengthened and the final rise begins in the 
post-tonic syllables. 
 
Thus, the intonational curve of information-seeking questions in 
Valencian Catalan is labeled L+>H* L* HH%, while the label in Central 
Catalan corresponds to L*+H L* HH%. See the schematic representation 
of the phonetic realization of the contours for both dialects below: the 
figure above represents Central Catalan, while the figure below represents 
Valencian Catalan. The grey rectangles indicate the tonic syllables, with 
posttonic syllables in white. 
 
   Central Catalan 
 
 
 
 
 
 
 

                Valencian Catalan 
 
 
 
 
 
 
In Chapter 4, we analyzed the realization and the perception of incredulity 
yes/no questions. This analysis was carried out comparing these utterances 
with information-seeking questions, since in previous studies incredulity 
questions had been compared with information-seeking ones. The study of 
two interrogative types was carried out comparing Valencian Catalan to 
Central Catalan, following the previous chapter.  
 
Thus, in line with the production and perception studies of interrogatives, 
incredulity yes/no questions were studied. This type of utterance has been 
of special interest in the pragmatics literature, with respect to the 
phenomenon of mirativity, the expression of incredulity. In this sense, we 
have analyzed the perception of different aspects of the F0 contour: the 
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height of the prenuclear accent, the duration of the last syllable and the 
height of the boundary tone. The results demonstrate that the two dialects 
give differing importance to the nuclear and prenuclear portions of the 
intonation contour. Firstly, with the congruity task, we confirm that 
speakers from both dialects are capable of detecting the presence of 
incongruence between contour use and discourse context. Next, using a 
gating task, we show that speakers of Valencian Catalan are capable of 
identifying utterance type within the first two syllables of the utterance, 
while in Central Catalan an additional syllable is needed to interpret 
utterance type. Finally, an which we manipulated all phonetic cues (height 
of prenuclear accent, boundary tone height and length of final syllable) in 
an identification task which confirmed findings of other studies claiming 
that the difference between the two interrogative types is based on global 
pitch height (vg. Bonet 1986, Prieto 2002, Prieto & Rigau 2007, Crespo-
Sendra et al 2010b for Central Catalan, Crespo-Sendra et al. 2010a for all 
other dialects). In this study, however, we show that there is a key 
difference between information-seeking and incredulity yes/no questions. 
In Central Catalan, the cue which plays the most important role to 
distinguish the two question types is the height of the boundary tone, 
while in Valencian Catalan the most important cue is the height of the 
prenuclear pitch accent. See below the representative schemas of the two 
utterance types: the first figure shows Central Catalan and the second 
shows Valencian Catalan. The grey rectangles show the tonic syllables 
and the white rectangles represent the posttonic ones. Finally, the smooth 
lines represent the information-seeking questions, while the dotted lines 
represent incredulity yes/no questions. 
 
                 Central Catalan 
 

 
 
                Valencian Catalan 
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Therefore, we confirm that in Catalan, incredulity or unexpected 
information is marked by speakers through intonation. These results 
coincide with languages like English, which express incredulity through 
pitch scaling in interrogative utterances (Delancey 2001). In languages 
like Tibetan, the morphosyntactic system is used to mark incredulity.   
 
An important aspect of this study is that, in three perception experiments, 
we have seen that each dialect gives importance to a different region of 
the intonation contour: Central Catalan focuses more on the nuclear region 
to distinguish between two pragmatic meanings, whereas speakers of 
Valencian Catalan make use of the prenuclear portion. This is a significant 
findging since, traditionally; studies dealing with this issue have 
concluded that the nuclear region of an intonational contour is the most 
important region when signaling pragmatic meaning in an utterance. Our 
results were in line with studies on other languages (see D'Imperio 
Petrone 2010 and Petrone 2010 for Italian; Face 2007 for Spanish, among 
others). As these studies suggest, we propose that intonation contours 
must be looked at as a whole, as we have seen that both the nuclear and 
prenuclear portion contribute nuances of meaning to the F0 curve.  
 
Finally, based on observation and analysis of incredulity yes/no questions, 
we analyzed the interaction between gesture and intonation. In recent 
years, interest in studies looking at the relationship between gesture and 
speech has increased significantly. There is disagreement within studies 
on the audiovisual prosody of interrogatives. Some studies have examined 
the contrast between yes/no questions and declarative sentences in English 
(House 2002, Srinivasan & Massaro 2003, Granström & House 2005) 
which conclude that the function of visual cues is marginal and 
reduplicates acoustic information. Quite recently, two studies have 
investigated the contrast between contrastive focus and echo questions in 
Catalan (Prieto & Borrás-Comes in press, Borrás-Comes, Pugliesi & 
Prieto 2011). These studies conclude that both acoustic and visual cues are 
necessary for the proper interpretation of utterances. 
 
The contradictions of previous studies dealing with interrogative 
utterances with different pragmatic nuances as well as the lack of 
agreement in previous studies have led us to compare two different 
languages; Catalan and Dutch. The choice of two different languages is 
justified because these two languages mark the contrast between 
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information-seeking and incredulity yes/no questions using different 
strategies: Catalan makes the distinction between the two interrogatives 
with pitch scaling -L* HH% is used in both cases-, and Dutch use of two 
very different contours to distinguish between the two meanings -L* 
HH% for information-seeking and L+H* LH% for incredulity yes/no 
questions. Taking this into account, we carried out a production study 
which showed that the gestures used by speakers of both languages were 
similar, and that the intonation contours corresponded to our hypotheses. 
 
Overall, the results show that visual cues override auditory cues, and help 
to obtain a higher percentage of correct responses in the two languages. 
However, in the auditory experiment, the results show that, in Dutch, the 
percentage of correct answers is higher when listeners identify incredulity 
questions, surpassing the percentage of correct answers for the Catalan 
speakers by 30%. This shows that the incredulity contour is perceived by 
speakers of Dutch as very marked and has greater perceptual force. 
Finally, the results of the audiovisual task with congruent stimuli show 
that speakers from both languages are able to identify pragmatic meanings 
more easily when the stimuli are congruent. However, in the case of 
incongruent stimuli, while Dutch speakers are very aware of the cues to 
incredulity (both gestures and intonation), Catalan listeners paid more 
attention to facial expression in the videos. Therefore, we confirm that 
auditory information in Catalan is weaker than in Dutch, because the two 
contours are expressed with the same boundary tones with fine-grained 
phonetic differences, while in Dutch the distinction between the two types 
of interrogatives is realized through different intonation contours.  
 
Our results represent an attempt to address the current shortage of 
research on the importance of the interaction between facial expression 
and intonation. In general, the results of this set of experiments show the 
importance of visual cues to identify intonational meaning, which 
confirms the results of recent studies (Swerts & Krahmer 2005, Prieto & 
Borrás-Comes in press, among others).  
 
Moreover, the results of this study show data from two different languages 
that express incredulity prosodically, but assign different weights (both in 
perception and in production) to acoustic and visual signals. Finally, we 
believe that the results presented here support the idea that the interaction 
between the gesture and intonation must be studied together. 
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In short, we believe that the analysis of the intonation of Valencian 
Catalan presented in this dissertation expands our knowledge of dialectal 
variation of Catalan intonation, and also strengthens the Cat_ToBI 
prosodic labeling system proposal. Moreover, the analysis of the 
perception of incredulity supports the idea that the F0 contour should be 
studied as a whole, thereby showing that pragmatic differences may be 
signaled by both nuclear and prenuclear pitch accents in utterances. 
Finally, we have corroborated that studies examining the interaction 
between gesture and intonation are of utmost importance when studying 
communicative acts. We believe, therefore, that all the results derived 
from the dissertation can advance both the study of intonation in Catalan 
as well as our understanding of the prosodic and gestural properties that 
characterize communicative acts.  
 


