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Entonació i pragmàtica 
• L’ús de diferents contorns entonatius permet 

codificar diferents implicatures pragmàtiques 
(Tomlinson & Bott 2013) 

• Aquestes implicatures permeten que l’oient 
infereixi l’estat epistèmic de l’emissor 
 

A. l’adquisició d’evidència 
i. evidència situacional (visual...) 
ii. evidència discursiva (ecoïcitat) 

B. la sorpresa o l’admiració 
C. la incredulitat 



A. Marcatge evidencial 
• Büring & Gunlogson (2000): 

▫ una evidencia contextual és una informació 
rellevant que esdevé disponible als interlocutors 
en el si de l’acte de parla 

• El parlant pot no tenir assumpcions prèvies 
(sobre la veritat del que està preguntant), però 
un fet immediat pot modificar el seu estat 
epistèmic (cf. Vanrell et al. 2014). 

• Si el parlant marca explícitament aquesta 
adquisició de coneixement sobtat, l’enunciat 
conté un biaix evidencial. 



A. Marcatge evidencial 
• Una evidència contextual (Plungian 2001: 

evidencialitat directa) es pot donar perquè: 
▫ Som testimonis d’un fet, a través dels sentits [ev. 

situacional] 
 Esperàvem rebre un llibre per l’aniversari, però en canvi 

se’ns acosta algú amb una gran caixa amb el logotip d’una 
pastisseria 

▫ El nostre interlocutor ens dóna una informació 
rellevant [ev. discursiva] (interrogatives eco o 
retieratives) 
 Ens havien dit que el bar de la cantonada ja no serviria 

Hoegaarden, però quan hi anem el cambrer ens diu que 
fa dos dies en van rebre tres caixes 



A. Marcatge evidencial situacional 




A. Marcatge evidencial discursiu 




B. Sorpresa o admiració 
• Una evidència contextual pot no simplement 

modificar el nostre estat epistèmic previ sinó 
també entrar-hi en contradicció. 

• Peterson (2010): 
▫ la mirativitat (o admirativitat) marca que una 

proposició determinada constitueix una 
informació nova i possiblement sorprenent per al 
parlant 

▫ representa la no-expectativa d’un contingut 
proposicional atès un biaix epistèmic previ (és a 
dir, la contradicció entre epistemicitat i 
evidencialitat (cf. interrogatives de sorpresa) 



B. Sorpresa o admiració 




C. Incredulitat 
• Finalment, hi ha una divisió clara entre les oracions 

de sorpresa i les anomenades d’incredulitat o 
d’antiexpectació (Crespo-Sendra et al. 2014). 
▫ Tant la sorpresa com la incredulitat contenen 

mirativitat: 
 són respostes a un desajust entre pressuposicions i 

evidència contextual 
▫ La diferència principal és la nostra habilitat de 

creure’ns l’evidència contextual. 
 De fet, quan som incrèduls o escèptics, desestimem allò 

que ens diuen o un resultat a què hàgim arribat, i donem 
més crèdit a les nostres pressuposicions (cf. autoritat 
epistèmica, etc.) 



C. Incredulitat 




Entonació i pragmàtica 
• Escandell-Vidal (1998): espanyol peninsular 

▫ Un contorn no marcat per vehicular interrogatives 
totals (neutres) 

▫ Un altre que, a part, també codifica una instrucció per 
processar l’enunciat com una representació atribuïda 
(evidencialitat/mirativitat) 

• Armstrong (2012): espanyol puertorriqueny 
▫ Ús d’un contorn específic per indicar incredulitat 
▫ Ús d’un camp tonal més ampli a sobre del contorn 

considerat no marcat per indicar sorpresa 
• Vanrell et al. (2014): català mallorquí 

▫ Ús d’un contorn específic per marcar una evidència 
directa visual 



Objectiu 
• Esbrinar quins paràmetres pragmàtics constrenyen 

la selecció d’un contorn tonal en català central per a 
l’expressió d’una interrogativa total 
 

• Aquesta varietat empra almenys 4 contorns per a 
aquest tipus d’enunciat (Prieto et al. 2015): 
▫ ascendent (L* H%): informatives, d’incredulitat 
▫ descendent (¡H+L* L%): confirmatòries (epi/evi?) 
▫ circumflexa, amb final descendent o complex 

(L+¡H* L% i L+H* LH%): reiteratives, de sorpresa 



Metodologia 

• Experiment 1 (k=20[+52]) 
▫ 4 contorns entonatius diferents 
▫ inserits, un per un, en diversos contexts 

comunicatius que indiquen 5 condicions 
pragmàtiques diferents 
 neutra, evidencial situacional/indirecta, evidencial 

discursiva, sorpresa, incredulitat 
▫ 39 parlants de català central van jutjar 

(gradualment) l’acceptabilitat de les combinacions 
context*contorn a través de SurveyGizmo 

• Experiment 2 (k≈60; en procés de disseny) 



Fitxa d’exemple 




Resultats 

Neutra Confirmatòria Eco Sorpresa Incredulitat 





Conclusions 

• Especialització clara dels diferents contorns 
entonatius en diferents contexts pragmàtics 
 
 
 

• Ratificació dels resultats mitjançant un nou 
experiment: més ítems per condició 

• Percepció de l’entonació del català central per 
part de parlants d’altres dialectes i control de 
diverses variables sociolingüístiques 

Continuació 
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