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1. 
La qüestió lingüística 

Hem trobat que adolescents menorquins entre 12-18 
anys han canviat majoritàriament el patró melòdic de 
les interrogatives absolutes informatives. El que 
tenim descrit com: 
 
Que t’agrada, sa verdura? ¡H+L* L%          
  
ha passat a: 
 
Que t’agrada, sa verdura? L+¡H* L% 
 



Pel que fa a la bibliografia, sobre el patró tradicional: 
 
Mascaró, Ignasi (1987). "Introducció a l’entonació dialectal 
catalana”. Randa 22, 5-38. 
  
Vanrell, Maria del Mar & Ignasi Mascaró (2013). Balear. A: 
Pilar Prieto i Teresa Cabré (coords.) L'entonació dels 
dialectes catalans. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 75-100. 
 
quant a la transcripció  L+H* L% de les parcials: 
 
 
Vanrell, M. M. (2010). Entonació i focus en les interrogatives 
parcials del català de Mallorca.Interlingüística. Publicación 
de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, 20, 1-2. 



El  més visible del canvi és que la prominència ha passat 
de la pretònica a la tònica. 

                      
  t’a                   
                      
          ver           
que                     
    gra   sa     ra?       

      da     du         
                      
                      
                      

    gra                 

                      

            du         
(que)     da               
  t’a     sa     ra?       

          ver           

                      

                      
                      






Més exemples, vet aquí tres parelles 

Que vindràs? 

Que l’heu trobada? 



En cas de mots nuclears aguts és 
encara més visible el canvi de direcció: 



Hem enregistrat dins la mateixa familia 
pare/mare, fill/filla 15 parelles d’adolescents-joves 
entre 12 i 18 anys, i mare/pare entre 44 i 53 anys. A 
més 18 adolescents joves sols. Tots els informants 
són de Ciutadella (i zones limítrofes). 
 
El qüestionari, creat d’acord amb el model del 
Discourse Completion Task, contenia 11 situacions 
per a provocar interrogatives absolutes 
informatives, 1 per a aconseguir una pregunta 
parcial neutra i 1 per a fer produir una pregunta 
eco.  
 



No tots els informants van produir la frase de la 
modalitat desitjada. Com que es va decidir no 
forçar la resposta (p.e. demanant-los que 
canviessin la frase), el nombre total de frases 
analitzades no és igual a “nombre de subjectes x 
nombre de situacions”. 
 
En total, el corpus analitzat conté 519 frases. 

L’interès del treball és aquí l’entonació de les 
preguntes absolutes informatives. 



De les 519 frases del corpus, 465 són preguntes 
absolutes (89 %), 45 preguntes parcials (8,7%) i 9 
preguntes eco (1,7%). 
 



Del nombre total de frases, 315 (67,7%) van ser produïdes per 
la generació dels fills i 150 (32,3%) pels pares. 



1.1 
Partícula ‘que’ 

La partícula ‘que’ encapçala el 85,6% de les 
interrogatives absolutes, la resta no presenten cap 
partícula. 



Quant al patró: 



Quant al sexe, en la generació jove la mostra està 
desigualment representada, i no és possible  treure’n 
conclusions definitives, encara. 



1.2 
Cua ascendent 

La cua final ascendent es va descriure com a típica de 
l’entonació de les interrogatives absolutes de 
Menorca. Trobem aquesta cua (que hem etiquetat 
fonèticament com a [M%]) en un 47,1% de casos. 
 
 
Si mirem si hi ha diferències entre la configuració 
nuclear tradicional (¡H+L* L%) i la innovadora 
(L+¡H* L%), veiem la cua ascendent apareix 
sistemàticament al patró tradicional (79,3% dels 
casos), mentre que apareix només ocasionalment al 
patró innovador (18,0%). 





1.3 
Contrastos i etiquetatge 
  

Proposem etiquetar el contorn innovador ascendent-

descendent amb L+¡H* L% perquè hi ha un contrast, a la parla 

de la generació dels fills, entre dos tipus de moviments 

circumflexos. El primer d’ells, que caracteritza les preguntes 

parcials amb focus de reintroducció (Vanrell 2010), se sol 

transcriure amb L+H* L%. El segon, que és el patró innovador 

que s’ha difós entre els joves, difereix del L+H* L% pel rang 

del moviment tonal.  



Al nostre corpus tenim 18 parells mínims (Que estudies? vs. 

(i) que estudies?) que permeten veure que el pic de la 

pregunta absoluta sempre és més alt del pic de la pregunta 

parcial. Les diferències són significatives ja que, de mitjana, 

el pic de les totals és 3,4 st més alt del pic de les parcials. 

Concloem que l’etiqueta L+¡H* L% és una bona 

representació de la configuració nuclear del patró entonatiu 

innovador. 

 



L+¡H* L% 
  

L+H* L% 
  



2. 
La qüestió sociolingüística 

La descripció d’un canvi, aquí prosòdic, hauria de poder 
respondre a:  

on neix el canvi,  
qui el protagonitza,  
com es difon,  
quins efectes col·laterals provoca. 

  
Amb aquest treball s’ha volgut documentar un canvi entonatiu 
en curs en el català de Menorca. S’ha descrit el patró 
innovador i s’ha vist que intergeneracionalment hi ha una 
tendència clara al canvi.  
 



 
Les preguntes per a les quals no tenim encara resposta són: 
 

1. Per què s’ha engegat aquest canvi entonatiu? Per 
qüestions internes al sistema o per contacte amb altres 
varietats (català central, castellà...)? 
 
 
2. Quines conseqüències estructurals pot tenir aquest 
canvi sobre el sistema entonatiu del menorquí en el seu 
conjunt? Provocarà “ajustaments a cadena”? 
 
3. Aquest canvi s’acabarà imposant, o serà reabsorbit?  
 
 
4. Aquest canvi, que hem documentat per la subvarietat 
menorquina de Ciutadella, es difondrà al conjunt de 
l’illa? 



W. Labov (2009), diu:  
 
 
"The study of change in progress shows children 
learning to talk from their parents, then learning 
to talk differently from their parents, and then 
even more misteriously, continuing such 
differences in the same direction over many 
generations“ ("What is to be learned?") 
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