


El parlar menorquí. 
L' entonació de les interrogatives absolutes 

per Dolors Font Rotchés 

l. INTRODUCCIÓ

En aquest article presentem la descripció de l' entonació de les interrogatives 
absolutes del parlar menorquí en parla espontania, és a dir, de les diferents me
lodies que s'utilitzen per produir aquest tipus de preguntes i quins factors gra
maticals, semantics o pragmatics condicionen l'elecció d'una o d'una altra per 
part dels parlants. 

L'estudi de l'entonació de les interrogatives absolutes o totals, que es carac
teritzen perque la pregunta abasta el contingut de tot l'enunciat i es respon amb 
sí/ no (vals venir divendres ?) , a diferencia de les preguntes pronominals o parcials 
(que vals?), que es focalitzen en un constituent de l'enunciat, com afirma Payra
tó (2002:1202), ha estat objecte d'investigació per diversos autors, a partir d'un 
model de llengua mediatitzat per l' investigador, anomenat parla de laboratori, se
gons el qual els informants han de llegir els enunciats o han d' endevinar la pre
gunta que es busca a partir d'estrategies diverses. En aquest sentit, les han trac
tades Bonet (1984, 1986), Salcioli (1988) i Prieto (2002), pel que fa al dialecte 
central, Prieto (2001), Pradilla i Prieto (2002), Fernández et al. (2004, 2006), 
Carrera et al. (2004) i Martínez Celdrán et al. (2005), pel que fa a la comparació 
entre diferents subdialectes, i Mascaró (1986), Paya i Vanrell (2005) i Prieto i Ri
gau (2007), pel que fa als subdialectes del balear. Aquests treballs distingeixen 
entre una terminació ascendent i una de descendent, tenint en compte !'actitud 
del parlant (neutra - no neutra) i el tipus d'informació que es vol obtenir (cone
guda - no coneguda), entre d'altres. 

Pel que fa a la tipología d'interrogatives absolutes, entenem que, si la pre
gunta implica una resposta que aporta informació no coneguda i no conté cap al
tra intenció, pertany al tipus absoluta neutra (yes-no questions o polar questions, 
en angles). Ara bé, si comporta o hi ha implícits altres significats, aleshores, te
nim diferents subtipus, entre els quals destaquem les con/irmatories (tag ques
tions), en que l'enunciador dóna com a probable una determinada resposta per 
a la qual sol-licita confirmació, p. ex. oi que no?; les reiteratives (echo questions), 
en que el parlant fa referencia al contingut del que s'acaba de presentar en el 
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torn de paraula precedent, p. ex. (Dius que) no ha vingut?; i les retoriques, en que 
l'enunciador no pretén obtenir cap informació, sinó més aviat transmetre una as
serció encoberta, p. ex. Saps que Jan? (tipus que també defineix Payrató, 2002: 
1205-8). 

Nosaltres hem investigat les interrogatives en un primer treball aproximatiu 
(Font Rotchés et al. 2002). Posteriorment i de forma més aprofundida, hem des
crit les interrogatives del catala central absolutes (Font Rotchés, 2008) i prono
minals (Font Rotchés, 2009) en parla espontania i les absolutes dels anuncis pu
blicitaris (Font Rotchés, en premsa), basant-nos en el metode Analisi Melódica 
de la Parla (exposat detalladament a Cantero, 2002 i a Font Rotchés, 2005, 
2007). Els resultats que vam obtenir, molt més complexos i variats, contenien set 
inflexions finals diferents per produir-les: descendent, ascendent (10% a 80%), 
ascendent (+80%), descendent-ascendent, amb accent sintagmatic elevat, etc. 
Ara, dones, continuant amb l'estudi de l'entonació de les interrogatives absolu
tes o totals en parla espontania, hem cregut convenient investigar com es pro
dueixen en menorquí. 

2. EL CORPUS, ELS INFORMANTS I LA METODOLOGIA

Les interrogatives absolutes que analitzem han estat obtingudes del corpus 
Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears, dirigit per J aume Cer
bera (2003 ). Es tracta d'un corpus basat en entrevistes fetes a «gent d'edat prou 
avan�ada com per poder-los considerar representants de la llengua tradicional 
[. .. ], que conservassin bé el parlar del lloc representat, i aquests avui en dia són 
sobretot persones per damunt els 60 anys», tal com afirma el director a la pre
sentació del DVD. 

Hem constatat que, en un bon nombre de casos, les entrevistes es fan a grups 
de persones, que són amics o familiars, els quals han estat motivats a establir una 
conversa guiada cap a uns centres d'atenció, com les festes del poble, els jocs po
pulars, la seva professió, algunes anecdotes, el menjar, les plantes i herbes re
meieres, entre d'altres. Hem observar com parlen lliurement entre ells o expli
quen fets de la seva vida, sempre de forma natural i deseixida. Des d'aquest punt 
de vista, dones, ens ha semblat que presenten un model de parla espontania. 

Hem acotat la investigació a un dels parlars, el de l'illa de Menorca, i a un ti
pus d'enunciats, les interrogatives absolutes. El corpus ens ofereix 10 arxius au
diovisuals procedents d'aquesta illa, d'una durada aproximada de 10 minuts, els 
quals van ser enregistrats entre el julio! del 1998 i !'octubre del 2001. En total, 
sumen un total de 102 minuts. Els informants, 19 homes i 2 dones d'edat avan
�ada, són nadius de vuit pobles diferents de l'illa (de nord a sud: Ciutadella, Fe
rreries, Es Mercadal, Migjorn, Alaior, Sant Lluís, Maó, Es Castell). 

Després d'escoltar i de seleccionar els enunciats que es corresponien amb in
terrogatives absolutes, hem obtingut 37 enunciats-pregunta, prodwts per 16 in
formants (14 homes i 2 dones) amb una edat superior a 60 anys excepte un, que 
no arriba als 50 anys. 
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Grafic 3. Contorn del patró 1 amb inflexió interior: Feieu/estes per fer .. ?

El contorn comen�a a la síHaba tónica/e- i continua en un ascens fins a -ieu, 
punt més alt que constitueix el primer pie, tot i que despla�at cap a la vocal ato
na posterior. Segueix amb un descens fins a/es-, un ascens d'un 31,6% fins a -tes, 
i un descens fins al final. 

Tenen, també, !'esquema melodic del patró 1 tres preguntes, una pregunta
suggeriment (2a) i dues de retoriques (2b, 2c). 

(2) 

a. Saps que hem de fer per més animar-hó?
b. és ver?
c. colitis?

Com ja vam constatar en catala central, els menorquins se serveixen del pa
tró 1 amb una inflexió final descendent per produir interrogatives absolutes neu
tres i retoriques, tot i que no és la forma més habitual. Mascaró ( 1986: 3 3) i Prie
to i Rigau (2007: 41) també troben al menorquí interrogatives absolutes neutres 
precedides de que amb un final descendent, mentre que Paya i Vanrell (2005) 
només les defineixen amb una terminació ascendent. 

Segons els contorns que hem obtingut, constatem que sempre que s'utilitza el pa
tró 1 és perque l'enunciat s'inicia amb un que (Que n'heu conegut ... ? L'amo que va 
anar bé sa dormida?, Que no hi anau?), o bé té una estructura propia de pregunta 
(Saps que hem de fer per més animar-hó?), es dóna en un context que solament pot 
ser pregunta (com seria el cas de les dues retoriques, és ver?, colitis?) o presenta un 
tret melodic interrogatiu del ti pus inflexió interior ascendent (Feieu /estes per fer .. ?). 

3 .2 El patró 2. In/lexió final ascendent (de 10% a 80%) 

El patró 2 és el patró suspes perque els parlants interpreten que les melodies 
no estan acabades: /-interrogatius -emfatics +suspesos/. Es distingeix de la resta 
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nal, les quals poden presentar-se en una gamma variada de formes: la més típica 
és la del patró 2, en que l'ascens, inferior a un 80%, s'inicia en la darrera síl-laba 
tonica i va fins al final; una altra és la del patró 7, que consisteix a presentar la dar
rera vocal tonica en el cim d'un ascens seguit d'un descens; i dues més amb in
flexió final circumflexa, que es troben en els contorns del patró 5 (és la primera 
vegada que n'obtenim exemples), en que l'ascens és al primer moviment que té 
lloc entre la darrera vocal tonica i el segon valor, i, l'altra, en els del patró 6, que 
és entre el segon i tercer valor. En alguns casos, l'ascens es troba al cos del con
torn, la qual cosa passa, sobretot, en contorns del patró l. Pel que fa als enun
ciats-pregunta que segueixen el patró 1, tenen un final descendent perque el 
context en que tenien lloc o la forma gramatical que presentaven informava que 
eren preguntes. 
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