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ENTONACIÓI CONVERSA: 
APROXIMACIÓ ALS MECANISMES 

PROSÓDICS DEMARCATIUS 
DUNITATS SINTÁCTIQUES 

EN LA PARLA COLLOQUIAL 

1 propósit d'aquest treball es fonamentalmcnt divulgatiu; manegem estudis relacionáis 
amb la prosodia de la parla espontánia que encara son una mica desconeguts dins el món 
de la lingüística hispánica (tot inclocnt-hi la lingüística catalana). Oferim un estat gene
ral de la qüestió, per tant, no pretenem exposar conclusions o resultats de cap treball 
empíric personal, sino mes aviat asscnyalar algunes de les darreres vies d'investigació. 

El criteri expositiu d'autors i escoles té carácter cronológic i epistemológic al 
mateix temps, ambdós estretament imbricats. El coneixement sobre \a Juncia demar-
cativa de l'entonació s'ha perfeccionat parallelament al desenvolupament de la 
lingüística; de 1' estudi d' unitats oracionals ideáis i aillades hom passa a la consideració 
d'unitats totals integrades per elernents de rang inferior (Perspectiva Funcional de 
l'Oració), cosa que ens sitúa davant la necessitat de justificar com es presenten els 
continguts enunciatius (Escola de Praga, Sislémica anglesa...). La superado del marc 
oracional i l'análisi de macrounitats en el llenguatge oral ens porten a 1'estudi del paper 
demarcatiu de l'entonació a l'interior d'una intervenció com a assenyaladora de fron-
teres entre intervencions (torns). Ens situem, dones, davant els enfocaments discursius 
o interactius i conversacionals (Escoles de Edinburgh i Birmingham; Lehistc...). 
Finalment, sembla corréete defensar la fundó jerárquica de l'entonació en el seu ves-
sant demarcatiu, tot establint fronteres entre unitats en els diferents nivells de 1' expres-
sió lingüística (Jerarquía Fonológica de les unitats lingüístiques, Tench 1974). 
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1. L'ESTUDI DE L'ENTONACIO EN EL MARC DE LA CONVERSA 
COLLOQUÍAL 

Peí que fa al comportament deis fenómens prosódics en la parla coMoquial, cal 
proposar-hi dos nivells d'análisi, un nivell sintagmátic i un nivell paradigmátic.1 Amb 
tot, en els tractaments Lradicíonals (particularmcnt en Támbit hispánic) s'haproduit una 
certa confusió entre ambdós nivells, cosa que ha impedil de primfilar una mica mes en 
les funcions de caire suprasegmental que poden justificar els límits entre les unitats 
cnunciatives dins el fluix de la parla.2 

1.1 NIVELL SINTAGMÁTIC (unitats in praesentia) 

Aquest nivell fa referencia a 1' análisi de les unitats en seqüencia. Considerem com 
a funció tonal característica d'aquest nivell la funció sintacticogramatical. 

La corba melódica conforma un missatge lingüístic coherent. En el registre parlat 
podem identificar aquest missatge amb la conversa, on apareixen diferents funcions 
tonals que contribueixen a articular, segmentar o integrar les diferents unitats (i 
subunitats) del diáleg: 

a) En 1' interior d' un torn, P entonado atorga homogeneitat estructural i pertinencia 
comunicativa, ates que el receptor reconeix en el conlinuum prosódic de 1' interlocutor 
un missatge comprensible i coherent amb la situació comunicativa. Aquí cal distingir-
hi dues subfuncions, la integradora i la demarcativa. La funció integradora organitza 
les unitats en la seqüencia. Correspon al que hom sol anomenar estructura informativa 
(Tema-Rema, Tópic-Comentari, etc.). Al seu torn, la funció demarcativa permet 
d'establir unitats ordenades jerárquicament segons la relació que mantenen amb 
l'cstructura del torn. També actúa ente torns diferents.3 

b) En la successió de torns també trobcm la funció demarcativa, tot i que en aquest 
cas caldria parlar mes aviat de funció interactiva, ates que determina el pas d'un torn 
a un altre i, per tant, el progrés o desenvolupament de la interacció comunicativa. 

1.2 NIVELL PARADIGMÁTIC (unitats in absentid) 

La funció tonal característica d'aquest nivell és la funció distintiva. El paper de 
l'entonació es troba restringit, és a dir, afecta unitats enunciatives mínimes i oracions 
a'illadcs, tot oposant-les segons el significat objectiu o el valor expressiu que posseei-
xen. Consegüentment, cal distingir-hi, una funció modal primaria i una de secundaria. 
La funció modal primaria fa referencia a la funció representativa, referencial o sim
bólica, i també a la funció apel-lativa del llcnguatge, i es correspon amb les funcions 
comunicatives básiques del contorn melódic. Permet la distinció de valors modals 
objectius i estables (sistematitzables amb relativa facilitat) com ara l'asseveració, la 

(1) Recollim d'aquesta ma
nera idees reflectides en Calla-
mand (1973: 29-31) o Halliday 
f 1985: 285). Ambdós autora par
len d'un doble ámbit per al funci 
onamenlde les unitats tonals: Tám
bit paradigmátic, que permet de 
localitzarpossibilitatsdesubstitu-
ció d'elcmcnts que comporten un 
canvi de sentit, i Támbit sintagmá
tic, que permet de considerar els 
talls de Tenunciat en unitats mes 
petites copresents en la línia de 
parla. 

(2) Ens referim a treballs 
com els de Navarro Tomás (1944) 
o Badia Margarít (1965), per citar-
ne dos exemples, amb virtuts in-
dubtables, pero una mica endarre-
rits des d'una perspectiva actual. 
Aixó no impedeix que autors com 
Payraró (1990) tinguin en cumple, 
encara que insiificienrment, la pro
sodia en la caracterizado que fa 
de la conversa coMoquial. 

(3) No endebades Bolinger 
(1989: 81) arriba a afirmar que 
"probably thn mosr indispensable 
use ofprosody is lo divide discourse 
into segments and lo establish an 
informal hierarchy of be.ginnings 
and endinos whereby majar cons-
limentscanbedistin-guishcdfrom 
minor". 
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(4) Sobre aquesta ijüestió 
Gili Gaya (1950: 57) assenyala 
que "los movimientos de la curva 
melódica son signos de relaciones 
sentidas por el hablante entre los 
elementos semánticos y grama
ticales que componen la oración, y 
entre las oraciones que forman 
período". 

(5) Anteriorment, Bally 
(1941:41-42) havia advertirla ca-
pacitat de la prosodia per distingir 
una. frase d'un element de frase. 
La primera des del punt de vista 
del significant global posseeix en
tonado autónoma; el segon no 
poseeix autonomía tonal ¡ se sul 
confondre la seva entonado amb 
la de la frase senecra. 

(6) Enelmarcderestructu-
ralisme funciónalista de l'Escola 
de Praga, Danés (1960: 44 i ss.) 
pateix haver eslal un deis primers 
a adonar-se de la necessiuu d' adop
tar la perspectiva del receptor. 
L'oient concix les funcions tonals: 
reconeix si 1! enunciat ha acabat o 
si continuara. Es capac de simpli
ficar la forma tonal complexa en 
subsisieines separats d'elements 
lingiiístics pertanyents a difereuls 
dominis funcionáis (principi de 
pertínenca -relevance- abstracti
va). Aixf dones, rentonació trans
forma unitats apel-latíves en uni-
tats comunicatives, és a dir, en 
enuneiats: integra I' enunciat, el de
limita, i segmenta el discurs, lol 
actuant en connexió amb la pausa 
(juncture). 

(7) Per a Liebcrman (1964: 
314-317)laprosódiapermetla seg
mentado de la parla en blocs per al 
seu processament sintáctic, amb la 
Freqüéncia FonamerUal (Fo) com 
a correlat aciístic primaii: deseen-
dcix a la fi d'un contorn tonal i és 
condició del menor esfore muscu
lar; no descendeix a la fi d1 un grup 
espiratori no conclusiu. 

D'altres autors, com Pike 
((1945) 1972: 59-63), dins la tag-
mémica, adverteixen que per des-
criurc un contorn no és bastant 
d'apeMar a les variacions tonals 
ascendents, descendents, suspen-
sives, etc. Hem de teñir en compte 

interrogado i la volido. D'una altra banda, infundo modal secundaria es correspon 
- amb les funcions comunicatives emotives del contorn melódic (determinades per la 
fundó expressiva del Uenguatge). S'encarrega de distingir els valors modals (signifi-
catius des d'un punt de vista expressiu i difícilment sistematitzables) que canvicn 
segons Testal d'ánim del parlant. En aquest ámbit incloem: l'entonació exclamativa, 
amb cls múltiples matisos que la caracteritzen (aixo és, l'entonació que manifesta 
alegría, colera, sorpresa, tristesa, etc), i l'entonació que altera exprés si vament certs 
patrons tonals corresponents de les funcions comunicatives básiques (vid. supra). La 
interrogado de cortesía o d'ordre atenuada n'és un exemple. 

D'una altra banda, quan existeix contradicció (o, si mes no, quan no hi ha corrclació 
directa) entre el valor locutiu i el valor il-locutiu d'un enunciat (aixo és, entre els 
elements segmentáis i els suprasegmentals), cal recorrer a la interpretado pragmática 
de 1'enunciat mitjancant els diversos elements prosódics usats peí parlant per a cons
truir la seqüéncia. En aquest cas parlarem de Infundo desambiguadora (pragmática). 

En la interpretado del sentit de 1'enunciat, el receptor sempre fa prevaler l'entona
ció per damunt del significat de les unitats de l'ordre lineal. És un aspecte poc estudiat 
encara, i hi ha tot un ventall de possibles camps de treball, com el de la ironía, la 
interrogado retórica, etc. Hem de considerar aquí, evidentment, el context situacional 
i les relacions que s'hi cstableixen entre emissor i receptor. Les funcions lingüístiques 
fonamentals son Texpressiva, 1'apeHaiiva i la fática. 

A partir d'aquest quadre classificatori és evident la necessitat d'instal-lar-nos en el 
nivell d'análisi sintagmática, per tal d'arribar a segmentar els textos oráis i identificar-
hi unitats d'análisi segons criteris prosódics de segmentado i d'integrado adequats. En 
aquest sentit la major part deis treballs realitzats fins ara s'han rclacionat amb el que 
autors comEsser (1988) anomenen entonado llegida (reading inlonation), o entonació 
resultant d'una lectura acurada deis textos escrits, generadora d'unitats de sentit que 
responen al concepte tradicional d'oració gramatical (sentence). Aquesta tendencia ha 
estat la mes general entre els investigadors de l'entonació en les llengües hispániques. 

2. L'ENTONACIÓ I LA FUNCIO SINTACTICOGRAMATICAL 

Des del punt de vista sintacticogramatical l'entonació posseeix com a característi-
ques fonamentals fes següents propietats: la configurado d'unitats sintáctiques (d'ora-
cions)4 i la segmentació i jerarquització de les unitats.5 

Ara bé, aqüestes funcions primáries no están exemptes de problemes; entre d'altres 
destacarem els següents. D'un costat, la necessitat d'adoptar la perspectiva del 
receptor.6 De l'akre costat, cal determinar les claus acústiques de demarcado i de 
jerarquització adequades.7 Finalment, hi ha el problema de la coincidéncia/no coin
cidencia d'unitats sintáctiques i tonals. Certament, alguns autors es mostren escéptics 
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amb aquesta coincidencia. Així, segons Gilí Gaya (1950: 62-63) no és possible 
formular regles que determinen a priori per on es divideixen les oracions, ja que 
l'extensió d'aquestes pot implicar que es tallen en dos o mes segments. Com a solució 
de compromís Gili Gaya esmenta la competencia comunicativa deis parlanls: davant 
una oració tots sentim divisions naturals i d'altres d'absurdes. Així, hom observa una 
relació gramatical evident entre les paraules que formen grup. D'altra banda, les 
oracions simples que formen període solen separar-se. Pero una cosa és la divisió 
possible, i una altra la que efectivament es produeix, i que depén de l'extensió de 
1' element sintáctic separat, de la posició que ocupa en el conjunt oracional i deis factors 
lógics expressius que subratllen la importancia d'aquest per damunt deis altres 
components oracionals. 

D'ima altra banda, Kvavic (1974: 353-354) considera inadequat que els treballs 
tradicionals hagin traclat l'entonació del grup de sentit o frase i s'hagen oblidat de 
1' oracional. Segons que afirma, cal examinar les entonacions oracionals mes que no pas 
les frástiques. El pas següent és establir punts d'analogia tonal entre grups de sentit 
intcriors d'oració, i comprovar si ni existeixen nivells tonals que actúen regularmcnt 
(amb valor fonologicolingüi'stic). Finalment, es podrien establir potencialment els 
punts tonals mes baixos i els mes alts de l'oració (i amb aixó, les possibles fronteres).8 

Tench (1990: 23-26) resumeix aquest problema quan parla explícitament de la 
funció sintáctica de l'entonació, tot considerant el seu paper gramatical: l'assignació 
de determináis esquemes tonals a determinades estructures sintáctiques. Apareix així 
plan tejada la discussió entre els teórics, quepodem exemplificar paradigmáticament en 
les diferents postures de Halliday (a favor) i Crystal (en contra). En una línia semblant 
a la de Halliday es manifesten altres autores com Hultzén (1961), Perrot (1978:94-95), 
Hirst & Ginesy (1974: 46-47), Quirk (1964), o McCarthy (1991). No obstant aixó, 
aquest últim assenyala quins problemes pot plantejar 1' establiment d'una coincidencia 
sintaelicotonal en la parla espontánia (on l'emissor decideix lliurement la distribució 
de la informado en grups tonals), ates que aquests poden no ajustar-se a motiles 
sintactics normatius.9 Amb aixó coincideix amb Lyons (1980: 528), per al qual els 
enunciáis de la conversa corrent responen sovint a fragments oracionals incomplets, 
pero adequats contextualmcnt. El problema que es planteja, dones, és com podem 
delimitar en aquests casos les unitats sintáctiques. 

Una proposta interessant en aquest sentit és la de Chafe (1988; 1-10), encara que el 
seu treball es limita a l'angiés. Aquest autor considera que els contorns melódics 
estableixen vineles entre els diversos enunciáis que configuren el fl ui x d' informació en 
la parla. L'entonació pot actuar per si mateixa o associada a connectors pragmátics, on 
estableix rclacions logicogramaticals entre les unitats vineulades. 

igualment altres claus prosódiques 
com la llargária de l'interval entre 
punts iniciáis i fináis, l'elevació 
relativa del punt inicial respecte al 
nivell tonal general de l'enunciat, 
el tempo de parla (rapidesa, lenti
tud, etc.), la relació entre frases, 
l'accent, la pausa... 

(8) En un treball anterior, 
Olsen (1972:354) asscnyalavaque 
el punt mes alt en freqüéncia esta 
dins les primeres sil-labes de 
renunciati ala fl d'aquest. D'aques
ta manera podem pereebre el final 
d' un enunciat a partir de: 

- la intensitat feble de vocals 
i consonants fináis; 

- la pausa prolongada; 
- el final temátic; 
- un nou tópic-tema a conti

nuado, introdutt amb major inten
sitat i/o canvi perceptible en to, 
veu "grinyolant" i/o descens gra
dual del tempo de parla.. _ 

(9) Cfr. sobre aquesta qües-
tió Esser (1988: 48) per al qual no 
ni ha una simple correspondencia 
éntreles unitats sintáctiques i l'en
tonació. La longitud, la informa
do , la planificació, la velocitat de 
parla influeixen en la segmentació 
tonal de les frases. 
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2.1 UNITATS ALTERNATIVAS A L'ORACIÓ. LA NOCIÓ D'ENUNCIAT (utterance) 

Una possible solució de cotnpromís seria considerar l'enunciat com una unitat 
d'análisi sintacticotonal. A aquest respecte, Vandepitte (1989:267) identifica enunciat 
amb oració tonal: tros de parla que acaba en descens pronunciat i que no té cap altre 
descens significatiu al seu interior. 

En la mateixa línia, Martin (1975: 35, 38-41) ha introduít una definido prosódica 
del concepte d'enunciat: unitat mínima de discurs, segmentable al seu torn en 
subunitats de significació mes petites. El significant d'un enunciat es manifesta 
mitjancant l'entonació de la frase, el contorn melódic, i es correspon amb la classe 
jerárquica de les unitats de sentit mínimes de l'enunciat. Des d'aquest punt de vista, en 
un enunciat apareixen tants contorns melódics diferents com unitats mínimes de 
significació. El recursos prosodics (ritme, intensitat) permeten de contrastar diferents 
unitats.10 Per tant, l'entonació de la frase desenvolupa una classificació jerárquica de 
les unitats mínimes de significació de l'enunciat. 

(10) Un rilme mes lent i una 
intensitat mes forta es correspo-
nen amb una unitat mes important, 
i unritme mes rápid i una intensitat 
mes feble amb unitats menys im-
portants, 

(11) Entonació i pausa des
ea volupen conjuntament, el feno-
men de frontera sintáctica per 
exceMéncia que coneixem com a 
juntura. 

(12) En rcalitat aquesta dis-
tinció es remunta a comentaris 
d'autors ameriors, com Maclay & 
Osgood (1959), Boomer (1965: 
148,156-157),uCook(1971:135). 

2 . 2 E L PAPER DE LA PAUSA EN LA DETERMINACIÓ D'UNITATS 

Cal considerar també la funció de la pausa, i aixo peí seu valor demarcatiu." La 
pausa no és, pero, un criteri absolut. De fet, autors com Gili Gaya (1951: 110) 
consideren que el carácter simple o compost d'una oració té poc a veure amb la 
realització o no d'una pausa. La divisió en grups fónics o el carácter unitari d'aquests 
depén de l'extensió o de la voluntat d'afilar determináis elements oracionals. 

Com assenyala Cazanove (1988: 224), cal analitzar el funcionament de la pausa 
juntament amb altres fenómens prosodics: els ascensos/descensos tonals, les variaci-
ons d'intensitat, la posició deis accents, etc. Tots aquests elements permeten l'estruc-
turació sintáctica de l'enunciat. El parámetre pausal mes important es la durada 
(p. 225), la qual pot estar relacionada amb l'estructuració sintáctica. Així entesa, la 
pausa es constitueix com un silenci o buit de parla. 

Hi ha encara un altre tipus de pausa sonora (filledpause). Recollim així la distinció 
assenyalada per Pike (1972: 68-72)12 entre pausa sonora (provisional) i pausa final. La 
pausa provisional implica tall, pero no sempre ja que també pot haver-fii un simple 
allargament de l'últim so o sons de la paraula immediatament precedent. La pausa 
provisional está relacionada amb 1'actitud del parlant que expressa incertesa o no 
finalitat.13 La pausa final, en canvi, apareix quan el parlant vol acabar l'enunciat. 

L'análisi de la pausa i del seu funcionament proporcionen una millor descripció 
jerárquica deis procediments tonals: els enunciats amplis o complexos se segmenten 
per raons rítmiques i/o funcionáis mitjancant juntures (pausa+ to específic descendent, 
ascendent o suspensiu) dins les seccions d'enunciat; aqüestes seccions d'enunciat es 
diferencien de 1' enunciat própiament dit, perqué posseeixen contorns termináis de tipus 
no final. Les porcions de text amb mes d'una juntura, que posseeixen un patró tonal 
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final, constitucixen unitats d'ordre superior que poden coincidir amb l'enunciat 
complex, o bé articular-se separadament (Danés 1960: 45). 

3. ENTONACIO I ESTRUCTURA INFORMATIVA. LA FUNGIÓ 
D'INTEGRACIÓ 

La superació del marc oracional i la consideració d' ambits sintáctics superiors, ens 
porten a plantejar-nos la integració deis elements presents en el fluix de parla per a 
constituir enunciáis. És a dir, la funció demarcativa atribuida al fenomen tonal no pot 
estudiar-sc sense associar-hi la funció d'integració. Aquesta funció correspon al paper 
quejuga 1'enLonació en lapresentació de la informació, en laprogressió enunciativa de 
la parla, Testudi del qual comenca a desenvolupar-se a partir de la noció de perspectiva 
funcional de Voració (FSP) postulada per l'Escola de Praga, especialment peí que fa 
a Danés. 

Segons aquest autor (1960), rentonado integra les dues parts fonamentals de la 
frase, el tema i el rema. A mes a mes, formula dues regles generáis aplicables a la 
majoria de llengües europees, i potscr a d* alises. D'un costat, el rema apareix a la fi del 
grup tonal normalment. Si acó no és així, és a dir, si el centre tonal es troba en un altre 
lloc, és perqué es tracta d*una forma de relleu (d'émfasi contrastiu).14 D'un altre costat, 
el centre tonal recau generalment sobre el rema, i, mes concretament, sobre T última 
unitat accentual de la frase.13 

Les implicacions de la perspectiva funcional en una teoria de Pentonado i de la 
prosodia oracionals han estat desenvolupades mes extensament per Halliday (1967), 
que adopta les dues categories básiques de l'Escola de Praga: el tema, la informació 
coneguda, i el rema, la informació nova. 

Segons que afirma, el contingut clausal s'organitza en el llenguatgc parlat en una 
o mes d'una unitat informativa que es realitza fonológicament mitjancanl marques 
tonals, i on la informació coneguda precedeix la nova. Halliday (1967: 67-68; 1970) 
estableix així una distinció entre els següents elements tonals: 

(1) La tonalitat, que determina la distribució de les unitats informatives (contorn 
melódic), la segmentado del discurs en grups tonals, i la localítzació de fronteres entre 
ells (és, dones, de carácter segmentador i delimitador). 

(2) La tonicitat, que representa Torganització de la informació de manera seqüen-
cial (informació coneguda+nova), i l'assignació del tónic o sñ-laba tónica nuclear dins 
el grup tonal (accent oracional);16 

(3) El to, que manífesta l1 estatus jerárquie de la unitat informativa (primaria, 
secundaria; dependent, independent; ± important). Fa referencia al nivell tonal.17 

Tant la tonali tat com la tonicitat possecixen funció textual. Concretament s'ocupen 
de 1'organització de 1'assumpte del discurs en uni tats d'informació. Aquest s'estructura 

(.13) lín aquest cas Cazanove 
(1988; 224) parla d'allargaments 
no fonológics: allarganients prc-
pausals de les síllabes fináis deis 
constitnents sintáctics. Solen apa-
réixei• jutuamení amb la pausa. 

(14) En frases emfátiques se 
sol produir la inversió en el nivell 
contextual (T-C> C-T). En al tres 
casos l'émfasi sol manifestar-sc 
mitjancant un contorn tonal no ter
minal que singularitza el tópic de 
la frase (tupicalílzacions amb to-
nemaascendent, molí freqlients en 
la paría coMoquial, p.e.). 

(15) Danés (1972) usa el fer-
me de nucli de contorn per referi r-
se al centre tonal, que recau en el 
comentar! de la frase. 

(16) Halliday (1985: 274-
277) distingeix també entre tonici
tat No Marcada (informació coue-
guda+ informació nova, amb tó
nic) i Marcada (el tónic no apareix 
a la fi o afecta a una paraula d'ín-
dole gramatical). 

(17) En relació a l'estatus 
jerarquía de les unitats informati
ves cortvé estabiir, segons diver
sos autors, una distinció entre in
formado incompleta i menor. Amb 
el primer terme Pike (1945) es 
refereix al fet que tots els ascensos 
tonals expressen incompletitud; la 
informació menor ens refereix a 
una seqüéncia d1 unitats tonals, la 
primera amb to descendent, la se-
gona amb to ascendent; aquesta 
última és la que expressa la infor
mado menor. Amstrong & Ward 
(1931) indicaven que la informa
ció menor-sol estar ocupada per 
adjunts de temps, lloc, manera, 
vocatius,subjectes desplanáis, etc. 
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en unitats com oracions, clausules o frases, pero 1' estructura informativa és diferent de 
1'estructura sintáctica: és un tipus estructural lineal que assenyala l'elecció del parlant 
per agrupar els trams d'informado i separar-los els uns deis d'altres. La velocitat de 
parla deis interlocutors afecta el nombre d'unitats informatíves (tempo ± lenl). Si la 
tonalitat representa el tall del parlant del contingut del discurs en unitats informatíves, 
la tonicitat representa 1' organització d' aquest contingut dins la mateixa unilat in forma-
tiva i selecciona la paraula mes tónica que suporta el moviment tonal principal. Així 
dones, des delpunt de vista de Vestructura informativa interessa sobretot la tonicitat, 
és a dir, la identificado d'una síl-laba tónica nuclear en una unitat informativa. En 
aquesta síl-laba es localitzen els moviments tonals contraslius (nivells tonals). La 
posició real de la síl-laba nuclear en la unitat tonal está determinada fonamentalment 
per factors situacionals no lingüístics (pragmátics). 

El tónic (sil-laba tónica nuclear) implica la cárrega principal del moviment tonal en 
el grup tonal, i indica el focus d'informació. Pot indicar també l'inici del torn d'un 
parlant, l'inici d'un nou tópic o be expressar émfasi o contrast. 

En definitiva, com assenyala Tench (1990: 143 i ss.) l'organització de la parla en 
unitats informatíves és obligatoria, perqué és impossible pronunciar un discurs extens 
sense cap tipus de divisió. Aquest tipus de divisió, pero, no está predeterminada per cap 
element lingüístic sino que el parlant desenvolupa un tópic afegint una porció d'infor
mació a l'altra. El discurs parlat es divideix, dones, en unitats informatíves de cons-
titució fonética i suprascgmcntal ben variades. 

Ara bé, de vegades no és possible parlar d'unitats informatíves, peí fet que hi ha 
enunciats incomplcts o be expressions sense contingut preposicional estructurades sois 
com a unitats tonals generades peí fluix de parla, és a dir, marcadors d'estil, connectors, 
expressions emotives o actitudinals, etc. 

El problema és que els diversos parámetros tonals considerats fins ara s 'han cstudiat 
tradicionalmcnt en el marc d'una sintaxi oracional (simple o composta), mes concre-
tament, en el marc d'una sintaxi d'enunciats ideáis i generats sovint pcl mateix 
lingüista, tot obviant que l'estudi de 1'entonació ha d'incloure un corpus oral espontani, 
ja que és aquí on sorgeixen els problemes reals. 

El punt de partida en el nivell d'análisi sintagmática haurá de ser la determinado 
deis factors que impliquen fronte-res enunciatives, tot dividint aquests enunciats 
(entesos en el sentit d'oracions o d'unitats independents i autónomes de parla, tant 
sintácticament com semánticament) en elements constituents. La nostra tasca consis-
teix a analitzar com els fenómens prosódics integren el discurs (en el torn i en la 
seqüéncia de torns) en diverses unitats i subunitats, i a precisar quins fenómens pro
sódics hi intervenen exactament. Evidentment, és difícil utilitzar els motiles de la 
sintaxi del llenguatge escrit (o de la lectura atenta i acurada) en la determinació de les 
unitats sintacticotonals de la parla col-loquial, ates que hi intervenen mecanismes no 
normatius, pero reals en el discurs defacto. Entre els mes comuns que apareixen en 
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castellá18 (i potser en la majoria de llengües romániques) podem citar cls següents: 
a) Topicalitzacions.19 

b) Enunciáis incomplets. 
c) Segments iniciadors, continuatius o de tancament (nexos extraoracíonals, 

connectors sintacticopragmátics, etc.) de vegades amb autonomía tonal i semánticament 
dependents del contcxt.20 

Es evident que cap de les formules que acabem d'esmentar no constitueixen 
"enunciats", en el sentit sintacticosemántic del terme, sino que posseeixen una funció 
subordinada a la sintaxi d'un enunciat superior (vid. infra nocions de seqüéncia tonal, 
parató -paratone-...). En canvi, és ciar que constitueixen unitats tonals: posseeixen 
unajuntura terminal (ascendent, descendent o suspensiva) que els proporciona autono
mía prosódica (aixó mateix ocorre amb alguns nexes o connectors pragmátics que, 
constitui'ts o no com a unitats tonals, poden canviarradicalmentel sentit de la seqüéncia 
resultant). Son, dones, auténtics fenómens de frontera, en el sentit que marquen Tinici 
d'un enunciat o el final d'un altre. En qualsevol cas, es tracta d'elements que marquen 
llocs pertinents de frontera d'enunciats o deis grups fonics que els integren. Uentona
do, d'acord amb autors com Chafe (1988) iTench (1990:32-141), pot arribar a escindir 
enunciats, trencant així la unitat átl contorn melodía 

Aquests fenómens permeten d'articular el diáleg en unitats i subunitats diferenci-
ades i organitzen la progressió enunciativa mitjancant els tonemes suspensius i 
ascendents, i determináis elements continuatius, el carácter continuador deis quals 
vindrá marcat per la sintaxi de la construcció o per la semántica de 1' element marcador. 

4. ENTONACÍÓ IPARAGRAFS FONOLÓGICS 

Si considerem les relacions entre entonado i estructura informativa podem explicar 
unitats que es constitueixen sobre bases tonals (prosódiques) i tópiques (temátiques/ 
remátiques), a mesura que el díscurs o el decurs de la parla progressen. Pero estem 
limítate a admetre les unitats tonals informatives sense percebre les possibles macrounitats 
que les engloben. D'altra banda, de vegades no existeix cap contingut informatiu. 
Sembla necessari, dones, fer un pas endavant en el sistema de jerarquía sintacticotonal 
si volem realment considerar les unitats prosódiques que integren la conversa. 

Aquest pas endavant ve determinat per Tevolució deis estudis lingüístics. La 
superació del marc oracional ens porta a la Lingüística Textual, a 1' Análisi del Díscurs 
o a l'Análisí Conversacional. 

En la línia anglesa d'Análisi del Díscurs s'han formulat les mes interessants 
propostes per a integrar l'estudi tonal en el marc del diáleg o del llenguatge oral 
espontani. Aixó no és estrany, si tenim en compte la forta tradició amb qué compten els 
estudis prosódics sobre Tanglés.21 

(18) Ens referim a aquesta 
llengua pcl fet que les nostres ob-
servacions prelíminars íes hem fe-
tes a partir d'un corpus d'espanyol 
col-loquial. 

(19) Anticipado en la línia 
enunciativad'elementssintáctica-
ment subordináis (en el sentit de la 
sintaxi dedomini verbal) nerd psi-
cológicamcntdominantsen lamen t 
del parlant. 

(20) Ésadir: 
- imperatius de percepció sen

sorial, imperalius intel'lectuals, im
peratius estereotipáis ¡nterjectius 
(minos, anda, vaya,...), 

- adverbis o locucions adver-
bials que desenvolupen una funció 
fática secundaria: nada introduc
tor, además, entonces, o sea, 

- expressions vocatives (amb 
valor apel-latiu en origen pero que 
posseeixen funciósintáctica: hom
bre, tío, coño.joder, nano...), 

- expressions shitagmátiqucs 
amb el verb saber en primera per
sona del singular del present d' in-
dícaliu {yo qué sé, no sé...), 

- bueno, 
- formules conclusives com y 

ya está, y tai, y todo, y tonas de 
estas, y toda la historia, o algo, o 
por ahí, bueno, vale..., 

- decir (en estil directe amb 
entonació suspensivocontinua-
tiva), 

- antoreafirmatives propies 
(expressions amb presencia de la 
primera persona verbal amb el verb 
decir), apud VigaraTauste(1980), 

- atribucions a l'interlocutor 
(inlerrogació retórica, apéndixs 
jusúüc3LÚ\ibcum¿sabes? ¿verdad? 
¿no ?, de vegades usats com a "fal
ques" sense valor sintactic), apud 
A, M11 Vigara Tauste (1980). 

(21) ApudTench(l990:246-
298) 
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(22) En realilal, alió eleva! 
és el nivell tonal de la unitat tonal 
en el seu conjunt en relació al 
nivell tonal general de les imitáis 
següents. 

(23) Brazil (1975) introdu-
eix el concepte de clan (key), con
siderada eom a una variable inde-
pendent corresponent al Nivell 
Tonal general d'una unitat tonal, 
pero percebuda com un nivell to
nal sobre la sitiaba inicial. 

Dones bé, dins la tradició anglesa Fox (1973) parla per primera vegada d' una unitat 
tonal d'ordre superior, el grup paratonal, l'estructura del qual és la á'un grup tonal 
major + qualsevol nombre de grups tonals menors. Els grups tonals majors i menors 
no representen necessáriament equivalents fonológics de clausules sintáctiques inde-
pendents o dependents, sino que es corresponen amb el grau d'importancia relativa en 
l'estructura informativa. 

ParaHelament ais investigadors británics cal citar la figura de Lehiste (1975a, b) 
d'entre els qui han intentat delimitar claus o senyals prosódics per determinar unitats 
tonals ámplies. Segons aquesta autora, el parágraf es constitueix com a estructura 
suprasegmental amb comencament, eos i conclusió. L'oració esdevé mes perllongada 
ailladament que quan forma part d' un parágraf. Si la freqüéncia fonamental és elevada, 
ens trobem al comencament d'aquest.22 Sobre aquesta qüestió, Lehiste planteja la 
següent estructura paragráfica: 

a) comencament d'unitat paragráfica indicat amb una síl-laba inicial alta i un nivell 
tonal alt en la unitat tonal inicial de parágraf; 

b) descens gradual del to general en unitats tonals successives; 
c) fi de cada unitat assenyalada amb un descens mes accentuat que en els fináis 

precedents dins el matcix parágraf (de vegades el descens va acompanyat per laringa-
lització). 

D'una altra banda, l'evolució natural deis estudis anglesos ha condui't a considerar 
com a unitats intermedies entre oració i text (entes com a conversa), la seqüéncia tonal 
o el parató, desenvolupades, respectivament, per les escoles de Birmingham i Edinburgh. 

A l'Escola de Birmingham, Brazil et al. (1980) conceben les seqüencies tonals com 
a entitats prosódiqués de llargária indefinida, l'inici de les quals és immediatament 
posterior a una unitat tonal amb juntura terminal descendent. Comprenen totes les 
unitats tonals successives fins la següent juntura terminal descendent. Així dones, totes 
les unitats tonals que apareixen entre dues terminacions baixes constitueixen una unitat 
fonológica vinculada amb el tópic. La seqüéncia tonal següent comenca amb clau mit-
ja2í (relació d'alló que segueix amb alió que acaba de finalitzar). Si la seqüéncia tonal 
s'inicia amb clau alta el tópic és completament nou (cfr. Coulthard & Brazil, 1982). 

L'enfocament d'aquests autors correspon a alió que McCarthy (1991:109) anome-
na "aproximacions interactives a l'estudi deis tons". Així, en una intervenció individu
al, el parlant, per tal d'escollir la seua prominencia, selecciona el to relatiu o clau (alta, 
mitja o baixa), a partir de la unitat tonal precedent. Análogament, en la conversa 
(successió d'intervencions) un parlant equiparará la sena corba amb el nivell tonal final 
del parlant anterior. Si ho fa d'una altra manera és perqué vol expressar sorpresa, 
indiferencia o altres actituds emotives. En aquest sentit Coulthard & Brazil (1982) 
admeten que els enunciats inclouen expectatives molt generáis sobre alió que segueix 
("acord tonal"). Efectivament, existeix una tendencia a fer coincidir l'elecció de 
terminació de la unitat tonal d'un enunciat i la clau inicial de la següent. El parlant, 
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dones, prediu o predetermina una particular elecció de clau i un significat particular de 
l'enunciat del parlant següent. 

En el marc de l'Escola d'Edinburgh, Brown et al. (1980) defineixen el Parata com 
la unitat de nivell mes alt que usen els parlants per tal d'organitzar cls textos quan els 
llcgcixcn en veu alta (o en la conversa). Aquests autors primfilen una mica mes aquest 
concepte i el caracteritzen com una seqüéncia curta d'unitats que contenga amb una 
cima tónica elevada en el grau de veu del parlant, la qual va seguida per un ordre 
descendent de 1'altura tonal en les sil-labes tóniques següents, fins la síHaba tónica 
final, que es realitza com a descens de dalt cap a baix. El to baix seguit de pausa 
representa la fi del parató. El nivell tonal ascendeix en la següent síl-laba, que assenyala 
l'inici del següent parató. Aquesta articulació prosódica reflecteix Porganització del 
discurs del parlant en subtópics relacionats amb un tópic continu principal. D' una altra 
banda, aquests autors distingeixen els següents tipus de pauses. En primer lloc les molt 
curtes (0,28-0,38 segons), que impliquen discontinuitat sintáctica. En segon lloc, 
postulen pauses de 0,6-0,8 segons, que marquen contorns tonals complets. Finalment, 
hi ha les d' 1 segon, que representen un canvi de tópic. 

En la se va proposta, Brown et al. (1980) deixen de banda el concepte de tónic (tonic) 
i marquen totes les prominéncies de la mateixa manera, sense determinar el que és nou 
i el que és conegut, i consideren el criteri pausal com P únic criteri prosódic demarcatiu. 
L'avantatge de la proposta de Brown és que permet organitzar trams mes amplis de 
discurs, de torns, a mes d'emmarcar un tópic. El problema que planteja aquesta análisi 
és trobar paratons en la parla espontánia. 

Unaproposta alternativa és la de Yule (1980). Aquest autor observa que cls parlants 
marquen tonalmcnt les fronteres d'una unitat de discurs que desenvolupa un mateix 
tópic, i distingeix entre el tópic 'iscursiu o tema de conversa i el tópic del parlant. 
Aplicant la teoría deis paratons a aquests conceptes, Yule introdueix el terme de parata 
major com a noció originada discursivament peí tópic discursiu. 

El parató major és coextensiu amb un tram de discurs presentat per un parlant, i 
compren una unitat d'un únic tópic. L' inici es manifesta amb un to molt alt (en 1' extrem 
superior del rang tonal del parlant en el discurs). A mes, el primer grup tonal es produei x 
sobre una plataforma descendent, amb pauses internes breus (aprox. 0,5 segons, o 
menys). El final presenta trets prosódics progressius semblants ais que delimiten els 
torns: to molt baix, disminució d'amplitud i allargamcnt de pausa-prefrontera. Pot 
haver-hi una frase resum que repeteix 1' expressió tópica, no necessáriament en to bai x, 
pero també seguida d'una pausa llarga (mes d'un segon). 

Quan el comencament d'un parató coincideix amb una situació de presa de torn en 
la conversa, el to elevat pot interpretar-se com a posseidor d'una doble funció: 
marcador de tópic de parlant i de torn de parla. 

Una via d'estudi de les unitats tonals superiors derivada de les anteriors és la Teoría 
de la Cohesió Tonal de Couper-Kuhlen (1983), que parteix de les propostes de l'Escola 
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(24) La principal diferencia 
entre ambdues escoles resideix en 
el fel que a Birmingham s' ha des-
envolupat una teoria mes connec-
lada amb la conversa i la relació 
entre els interlocutors (conceptes 
de clan, acord tonal); a lidinburgh 
s'ha tcndit a aprofundir en Tes-
tructura de presentado del contin-
gut discursiu sense atendré tant la 
successió de torns (paratons ma-
jors, inenors), encara que sí els 
consideren tangencialment, sobre-
tot en les darreres propostes 
(Conpcr-Kuhlcn 1983). 

(25) Aquest autor considera 
la síl-laba com a factor de segmen
tado, amb la qual cosa s'oposa ais 
autors d'orientado acústica, que 
rebutgen aquest tipus d'análisi. 
Mertens justifica la seva proposta 
perqué la caracterizado unívoca 
d'una corba cxigcix que sigui des
crita per relació a la cadena sil-la-
bica. La melodía pot establir-se a 
partir deis intervals que separen 
unes sil-labes d'altres. Solament 
considera com a segmentadores 
tes variacions tnnals significati
vos, aqucllcs que es desvien notó-
riament d'una línea neutra general 
(ascendents o descendents). Els 
grups tonals mantenen entre ells 
una relació "sintáctica" jerárqui
ca. La combinació B-B-
(infrabaix+ infrabaix) és la que 
asscnyala la frontera tonal máxi
ma (conclusió d'enunciat). 

de Edinburgh. Aquest autor analitza unitats d'ordre superior, i tracta d'establir la 
relació entre aqüestes i d'altres unitats de l'organització textual i discursiva (apud 
Tench, 1990:291-294). Parteix de la cohesió inherent de les unitats successives en la 
jerarquia fonológica, és a dir, les relacions estructuráis i funcionáis entre unitats a partir 
deis trets immediats superiors i inferiors de la jerarquia fonológica. Proposa dos tipus 
d'unitats superiors: 

- Macroparatons: comencament alt; tancament amb un o mes tons baixos i un nucli 
descendent, en el rang tonal mes baix del parlant, junt amb un descens d'intensitat i 
pausa perllongada. 

- Microparatons: representen ambiguament connexions lógiques en el text. L'inici 
pot ser alt, mitjá o baix, amb to baix final, pero sense nucli descendent. Els tons baixos 
fináis son aptos per ais can vis de torn. Quan el parlant següent comenca amb un nivell 
mitjá o baix continua el mateix tópic que 1'anterior. En les interrupcions competitives 
de torn es freqüent la reduplicació del comencament en la presa de torn. 

Observem, dones, que els treballs emmarcats en l'Análisi del Discurs no sois 
plantcgcn la qüestió de les unitats i la seva jerarquització segons criteris prosódics, sino 
que en analitzar la conversa consideren també la funció de les claus prosódiques que 
assenyalen torns de parla.24 El mateix objete presenten altrcs treballs com els de 
Kreiman (1982), Schaffer (1983), Cutier & Pearson (1982), o Johns-Lewis (1982). En 
qualsevol cas, es tracta d' estudis de carácter experimental que no han aconseguit arribar 
a conclusions definitives, pero que apunten vies d' indagado que poden ajudar a aclarir 
la qüestió. 

Una proposta recent en aquest ámbit és també la de Mertens (1991). Aquesta 
posseeix certs punts de contacte amb la proposta de Brown & Yule (1991), si mes no 
peí que fa al seu carácter simplificador, tot i que no parteix de l'Escola d'Edinburgh. 
Es teñen en compte dos trets segmentadors fonamentals: els tons en successió, lligats 
eadascun a una sil 1 aba tónica25 i 1 'accenluació. Eventualment, la síl-laba tónica pot anar 
precedida d'una o mes sil-labes átones; l'accent final de grup recau sobre l'última 
síl-laba d'un grup tonal (en francés). 

Aplicant la seva hipótesi, Mertens (1991) proposa una regla de domini amb 
pretensió de jerarquització sintáctica, que descriu la relació entre dos grups tonals i 
entre agrupaments de grups tonals. La regla s'aplica a cada parell de grups tonals 
consecutius, d'esquerra a dreta, a partir deis dos primers de l'enunciat, i després 
successivament fins a la fi de l'enunciat. La relació de dominancia depén sois deis tons 
fináis i no es consideren els elements prosódics d'altres Uocs del grup (accent 
d'insistencia, tons de sil-labes átones...). El mes interessant de la proposta de Mertens 
és que analitza textos de parla espontánia i, a mes, demostra la possibilitat de descriure 
relacions entre les estructuracions sintáctiques i tonals mitjancant un mecanisme 
simple i molt general. 
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5. ENVERS UNA JERARQUITZACIÓ FONOLÓGICA DE LES UNITATS 
LINGÜÍSTIQUES 

Partint de les diverses unitats sintacticotonals que hem anat esbossant en la nos'tra 
revisió, sembla addient el plantejament d'una ordenado jerárquica, segons el rang de 
les unitats sintacticotonals, per tal d'aplicar-la al Uenguatge oral espontani. 

Tench (1974) recull les propostes jerárquiques assenyalades per Pike (1954) i 
Halliday (1964) i defensa el següent esquema d'unitats: 

Unitats Básiques 

fonema 

Expansions 

grup (cluster) 

Relacióneteles amb 

intercanvi fonológic 

paragraf fonológic 

unital tonal 

síl-laba 

conversa fonológica 

discurs fonológic2'' 

grup tonal 

grup rítmic 

interacció social 

desenvolupament de tema 

entonació 

ritme 

articulado 

En síntesi, les noves lfnies d'investigació d'encá els anys 70 en l'ámbit tonal 
mostren la possibilitat de jerarquitzar les unitats de la parla i de segmentar-Íes, i 
d'establir-hi unitats sintacticotonals jerarquitzades segons la seva importancia relativa, 
valides en la conversa. 

L'establiment d'aqüestes unitats i la seva jerarquització és un pas necessari per 
aprofundir en l'análisi sintáctica de textos col-loquials (oráis, conversacionals i 
espontanis). En aquest sentit, la possibilitat d'una jerarquització sintacticotonal pot 
obrir portes i facilitar la tasca. En tot cas, i peí que fa a la lingüística hispánica, es tracta 
d' una qüestió encara pendent i que, sens dubte, hauran d' afrontar en propers treballs els 
investigadors de la parla col-loquial. 

ANTONIO HIDALGO NAVARRO 
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