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Als professors de catala 

i a tots els qui treballen per difondre'l 



Presentaci6 

En aquest llibre, Habilitats comunicatives, us presentem algunes de les refle 

xions sorgides a l'entorn de l'estudi que s'esta duent a terme des del Gabinet de 

Didactica per formular una tipologia textual que doni suport a 1'ensenyament 

de la llengua amb finalitats de comunicaci6 i us. 

El Gabinet de Didactica de la Direcci6 General de Politica Linguisrica te* enco-

manada la tasca d'elaborar programes i materials destinats a l'ensenyament i apre-

nentatge del catala i d'impulsar i dur a terme activitats de suport al professorat 

de catala per a adults. 

L'enfocament didactic que emmarca les tasques del Gabinet de Didactica es 

basa en els corrents metodolbgics i linguistics que situen 1'aprenentatge de llen-

giies en un context social i psicol6gic ampli que considera l'aprenent dins del marc 

de l'activitat humana i, per tant, d6na un especial relleu a les necessitats de l'in-

dividu i al desenvolupament d'aprenentatges litils que cobreixin les seves neces 

sitats de comunicaci6. 

Concretament, situa la metodologia didactica en l'enfbcament comunicatiu 

perque prioritza el desenvolupament de les habilitats lingiifstiques i comunicati 

ves de l'aprenent i pren el text com a unitat de comunicacio i d'aprenentatge. 

Tots aquests aspectes es recullen en el Curriculum dels Cursos de Catala per 

a Adults. I 6s en el proems d'elaboraci6, en la fase de descripcio dels continguts 

curriculars, que es va plantejar el problema de la separacio existent entre l'estudi 

de la gram&tica oracional i el desenvolupament de les habilitats lingiifstiques. Iis 

per aixd que, per poder oferir als professors elements per integrar el desenvolu 

pament dels continguts linguistics amb el desenvolupament de les habilitats comu 

nicatives, es va creure necessari posar en marxa un estudi que ajude*s a resoldre 

aquesta qiiesti6 metodologica. 

Aixi es va decidir formular una tipologia de textos de no ficci6 del catala, el 

projecte Tipotext, per obtenir la descripci6 lingiifstica d'uns prototipus que expli-
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quin els usos linguistics me*s frequents o mis representatius de la societat catala-

na. Per tant es va proposar una investigacio basada en un corpus textual a partir 

d'unes determinates caracterfstiques i mitjancant unes fitxes de recollida de tex-

tos. Despres de la selecci6, classificacio, informatitzaci6 i estudi dels textos s'ha 

arribat a la fase final d'obtenir els resultats de l'analisi i amb aquests resultats 

descriure els tipus textuals i deflnir la tipologia que es pretenia. 

Abans de descriure la Tipologia hem cregut convenient presentar-vos en aquest 

Ilibre el resultat d'una ref1exi6 feta sobre els usos linguistics que, tot i no ser una 

reflexi6 didactica, obre camins a I'aplicaci6 de l'ensenyament de la llengua amb 

1'enfocament comunicatiu, perque s'estructura a partir de les habilitats que el par-

lant i l'aprenent posen en joe en comunicar-se. 

Nome's ens resta desitjar que aquest Uibre sigui un instrument de referenda 

titil i eficac per a la vostra feina de cada dia. 

Gabinet de Didactica 

Direcci6 General de Polftka Lingiiistica 



Introducci6 

Rosa Artigas 

coordinadora 

La comunicaci6 & m& vasta que les parades, que les oracions, que els textos... 

Aquest llibre 6s una aproximaci6 a la dimensi6 funcional de la Uengua, en el sen-

tit que estableix relacions entre el sistema linguistic i els seus usos comunicatius. 

Constitueix una reflexi6, fruit d'un treball d'equip, en que s'ha explorat de 

forma sistematica els rastres que l'emissor deixa en el text. La final itat d'aquesta 

analisi, basada sobretot en la part subjectiva dels enunciats 6s formular una tipo-

logia de textos de no-ficci6 del catala per donar suport a l'ensenyament funcio 

nal de la llengua i, en conseqiiencia, a la seva normalitzaci6. Aquest projecte, 

anomenat Tipotext, empres per la Direcci6 General de Polftica Lingiifstica i ava-

lat i subvencionat per la Comissi6 Europea d'Educaci6, Formaci6 i Joventut, ha 

permes aprofundir en l'estudi del significat textual i avancar en la sistematitzaci6 

dels usos de la llengua. 

L'obra, que com el seu nom indica se centra en les habilitats comunicatives 

dels parlants, es basa en una part de les dades de l'analisi textual, aquella que fa 

referenda a les funcions comunicatives de les oracions gramaticals. fis, per tant, 
una sfntesi parcial de les dades que es manegen en aquesta recerca, els resultats 

de la qual es donaran a coneixer en obres posteriors. 

La redacci6 del llibre s'ha anticipat a formulaci6 de la tipologia, perque els 

professionals de la llengua que en el seu dia la vulguin coneixer i aplicar dispo-

sin d'un conjunt d'idees fonamentals que facilitin la comprensi6 de la unitat tex 

tual des del punt de vista adoptat, el de la significaci6, objectiu central de la lin 

giifstica del text. 
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Aquesta is la li'nia d'investigaci6 de 1'equip de treball des de fa uns anys i s'em-

marca en una visi6 holistica de la Uengua, «ecol6gica», com sol dir el professor 

Albert Bastardas. El monografic El significat textual, que vam publicar el 1995, 
constitueix un recull de textos de lectura basics al voltant d'aquest tema i respon 
a aquesta visi6 de la Uengua. 

La tesi que mante" el llibre is que I'oraci6 gramatical is la unitat linguistica 

fonamental de la comunicacio verbal i que, des d'un punt de vista metodol6gic, 
6s la unitat a partir de la qual es poden justificar les relacions entre les funcions 
intrinseques de la Uengua i les extrfnseques. 

Creiem que el llibre constitueix una aportacid significativa a I'ensenyament de 

la Uengua amb enfocament comunicatiu, perque tracta aspectes de les habilitats 
comunicatives del parlant escassament tractats fins ara: aquells que tenen a veure 

amb la formulaci6 dels enunciats. A me's, i aix6 es el que realment afecta la qiies-
ti6 metodol6gica, permet relacionar les formes lingiiistiques de les oracions i dels 

seus elements constitutius amb les funcions comunicatives, tot establint un pont 
entre el que comunament s'ente'n per continguts i habilitats. 

En el pla linguistic, si be" no s'ocupa de la descripci6 formal de les oracions, 
constitueix una contribuci6 a la descripci6 de la Uengua, en el sentit que presen-

ta una classificacid de les oracions del catala segons els usos; e"s a dir, considera 

les oracions com un tot comunicatiu. D'altra banda, tot i que no tracta els feno-

mens transoracionals, es tambe* una aportaci6 a la gramatica textual, pel fet que 
justifica I'oraci6 com a unitat funcional fonamental del text. 

Efectivament, Pobra presenta el conjunt de les modalitats oracionals com el 
contingut linguistic d'algunes de les macrohabilitats comunicatives del parlant 
que tenen a veure amb la formulaci6 dels enunciats i segons com s'usen en els 

intercanvis comunicatius. En queden fora moltes questions relacionades amb les 

oracions, que seran materia principal d'altres publicacions que precediran o se-

guiran la formulacio de la tipologia textual del catala esmentada. 

Finalitats 

Tots coneixem la importancia que s'ha donat a la comunicaci6 verbal com a 
mitja de les transaccions humanes i sabem que, tant des dels estudis linguistics 
com des dels sociolingiifstics, s'ha posat la mirada en la utilitat social de la Hen-

gua. En aquest marc, la lingufstica del text considera la Uengua com un sistema 

potencial de significaci6 que es materialitza en enunciats emesos pels parlants a 
fi de resoldre necessitats vitals. 

En la didactica de la Uengua, el correlat metodol6gic d'aquestes idees is l'en-
focament comunicatiu, que, com tambe1 sabem, prioritza el desenvolupament de 
les habilitats lingiifstiques i comunicatives dels aprenents i pren el text o discurs 
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com a unitat d'aprenentatge. En definitiva, tambe* el text, com la llengua, es vist 

des del punt de vista de la utilitat que te* en el context: en la classe en concret i 

en el mon en general. 
Aquesta metodologia comunicativa planteja problemes als ensenyants de llen 

gua, sobretot en l'aprofundiment de la primera llengua, en el moment en que, 

per arribar al domini de les habilitats discursives, es distingeixen en el text les 

qualitats de coherencia, cohesi6 i adequacid i es preten establir lligams directes 
entre aquests aspectes i els elements linguistics concrets. 

Aixi, a l'aula, pel que fa al text, es treballen aspectes de macroestructura, de 

superestructura, de genere, de coherencia o d'adequaci6, etc., sobretot, a nivell 

de comprensi6. D'altra banda, existeix el treball de llengua al nivell morfol6gic i 

sintactic, que comporta, especialment, el coneixement dels elements del sistema, 

que els aprenents han d'aplicar en la producci6. El tractament del lexic, tot i que 

participa dels dos vessants esmentats, mante* la rasa entre ambdos: a un costat hi 

ha la dimensi6 semantica, o significativa, mis propera al sentit que el mot lexi 
cal pot assolir en el text i, a l'altre, la dimensi6 morfosintactica, de projecci6 en 

la paraula, el sintagma o I'oraci6. En general, ja es tracti de la llengua com un 

valor real (text) o com un valor potencial (sistema linguistic), l'ensenyament se 

sol basar en aspectes formals, tot i que el text es treballa des d'un aspecte instru 

mental (aplicat a l'ds) i la llengua des d'un punt de vista mis te6ric. 

El fet is que aquests continguts compartimentats, que els bons professors 

maiden per integrar en objectius concrets d'aprenentatge, parteixen de diferents 

enfocaments o escoles1 i, fins i tot, a vegades comporten concepcions de llengua 

diferents. Per aix6 no is d'estranyar que es produeixi un buit en ensenyar llengua 
amb un enfocament comunicatiu, ja que la descripcid lingiiistica que ha de 

donar suport a l'esmentat enfocament, en aquests cas del catala, no esta basada 

en el comportament textual o discursiu dels elements de la llengua, com seria 

d'esperar, sin6 en una gramatica oracional. Al nostre entendre, per aquest motiu 

is dificil que hi hagi una integraci6 o una progressi6 entre les habilitats lingiii's-

tiques i les comunicatives. 

Aquest llibre prete'n contribuir a resoldre aquesta problematica pel fet d'ofe-

rir una visi6 conjunta de les habilitats comunicatives i linguistiques que desen-

volupa el parlant en la comunicaci6 verbal. No cal dir que el desig principal dels 

qui Them escrit is que sigui litil tant als professors de llengua com als qui es dedi-
quen a elaborar programes, materials didactics, proves d'avaluaci6, etc. Aixi, tot 

ampliant el marc de coneixements sobre el funcionament de la llengua, esperem 

contribuir a millorar l'ensenyament i la difusi6 del catala. 

1. Vegeu la relacid que escableix M.J. Cuenca (1992). 
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A banda d'aquestes questions concretes, pensem en les repercussions que el 
Uibre, i el nostre estudi en conjunt, poden tenir en la descripci6 del catala. 
Perque, juntament amb altres investigacions sobre el funcionament de la llengua, 

que no dubtem que es faran, es possible que puguem contribuir a I'elaboraci6 
d'una gramatica funcional del catala, tan necessaria per assumir els reptes educa-

cionals i comunicatius que el catala t6 plantejats en el segle immediat. Entenem 
que, a llarg termini, el que seria desitjable es, sobretot, millorar la didactica de la 

llengua a wave's de rendibilitzar al maxim els coneixements de la gramatica i de 
la comunicaci6 a fi de permetre aprendre, a partir dels models d'aprenentatge de 
la primera llengua, el maxim de llengues possibles. 

La forma d'existencia d'una llengua i d'una cultura es, mes que mai, compe-
titiva. Sembla essencial que cada societat, gran o petita, que mantingui relacions 

econdmiques, socials i culturals amb altres compti amb una descripci6 funcional 

de la seva llengua. En una epoca en que tot depen de la infbrmatica i en la qual, 
per tant, tot s'ha de codificar, actualitzar les gramatiques 6s tan necessari com 

actualitzar qualsevol altra eina de treball, com a mfnim, perque, en definitiva, la 
descripci6 formal constitueix el suport te6ric de la transmissi6 dels significats. Si 
les cultures me"s o menys interrelacionades disposessin del coneixement de l'es-
tructura gramatical de la seva llengua organitzada segons els usos, es partiria 

d'una base homogenia de comparaci6 de les llengues que facilitaria enormement 
les tasques d'ensenyament/aprenentatge de llengues, de correcci6 de textos, de 
traducci6 simultania i, en general, la interconnexi6 d'una gran varietat de pro-
ductes culturals. 

fis del tot incongruent que es parli d'intelligencia artificial o de traducci6 
automatica i es treballi amb una descripcid lingiifstica que no te* en compte la 

codificacid dels aspectes intencionals del llenguatge i que, per tant, no ha esta-

blert un paradigma de relacions sistematiques entre forma gramatical i funcio 
comunicativa. Al nostre entendre, es tracta d'una qiiestid metodol6gica de base 

que caldria resoldre per poder afrontar els reptes educacionals, i socials en gene 
ral, de l'era en que vivim. 

Tema 

El tema principal que aborda aquest llibre es el de les habilitats que desenvolu-
pa el parlant a l'hora d'expressar les intencions comunicatives, o el que es el mateix, 

quan ha de formular enunciats que tinguin sentit en una situaci6 comunicativa. 
Ara be", els enunciats es confegeixen posant en joe, alhora, les regies gramaticals de 
la llengua i les regies implfcites o explfcites que la societat assenyala per a la comu-
nicaci6. fis per aix6 que el tema concerneix tant els factors que condicionen la 
comunicaci6 com l'estructura gramatical amb que es palesa l'enunciat. 



Introduccid 13 

Aquesta estrucmra is I'oraci6 gramatical entesa no linicament com una 

estructura sintactica de la qual es te" en compte la forma i la distribuci6 dels com 

ponents interns, sin6 com una unitat de comunicaci6 aut6noma. En relaci6 amb 

el text, aquesta unitat significativa i comunicativa forma part de les superestruc-
tures textuals a Ja finalitat de les quals es troba subordinada. fis a dir, I'oraci6, en 
l'estudi que us presentem, s'ente'n com una estructura Hngitfstica que te* una fun-

ci6 textual i comunicativa. Textual, perque s'inscriu en un cotext linguistic amb 
el qual esta relacionada m& o menys directament; comunicativa, perque s'inscriu 

en un context social on adquireix pie sentit. 

A diferencia de les paraules, que generalment ens arriben fetes, les oracions 
s6n construides pels parlants. Per tant, una de les principals habilitats producti-

ves del parlant & confegir un enunciat que manifesti una intenci6 comunicati 

va. Aixi, utilitzant les regies gramaticals i socioculturals que te* interioritzades, de 

tots els elements de la Uengua que coneix, actualitza els necessaris en una estruc 

tura lingiifstica suficientment gramatical per dir alguna cosa del m6n amb una 

intenci6 comunicativa. 

Per aquestes raons, el fet que I'oraci6 es pot presentar en modalitats diverses 

l'entenem com un ciimul de possibilitats de codificaci6 i descodificaci6 de les 

intencions comunicatives dels parlants, que s'intercanvien tota mena d'objectes 

mifjancant la Uengua. En aquest sentit, com m& habils siguin els parlants, mis 

s'adaptin al context i m6s coherents siguin amb la tria dels elements linguistics 

respecte als seus prop&sits, m& exit obtindran en la comunicaci6. 

Des del nostre punt de vista, el fet d'establir relacions entre les habilitats 

comunicatives i els elements linguistics que s'hi posen en joe permet treballar 

d'una manera sistematica determinats aspectes significatius del text. Perque, si be1 
les intencions del parlant poden ser infinites i, consegiientment, tan impredicti-

bles com les mateixes funcions socials que pot assolir el text, els procediments 

gramaticals de que es val la Uengua per fer efectives aquestes intencions s6n finits 

i predictibles des del sistema; sistematics, per tant. 

En efecte, segons el propbsit de l'intercanvi comunicatiu (informar, demanar 

informaci6, fer un servei...), s'optara per una de les modalitats oracionals del sis 

tema, que is finit. Segons l'experiencia del m6n que es vulgui transmetre, s'esta-

bliran diferents tipus de cadenes sintactiques (subjecte + verb copulatiu + atri-

but; subjecte + verb transitiu + complement; subjecte + verb intransitiu; etc.) I, 
segons com avanci el discurs i com es consideri que ha d'apareixer la informaci6 

de cara al receptor, s'establira l'ordre dels constituents de I'oraci6 i es focalitzaran 

determinats elements. I tambe" aquest proems 6s predictible dins el sistema. Aixf, 

les funcions de les oracions gramaticals, detectables i predictibles en el sistema, 

sdn relacionables amb els usos i amb les habilitats discursives del parlant. 
Cal tenir en compte que l'habilitat del parlant consisteix a construir el text 

linealment, fluidament. Es progressivament que el parlant materialitza les seves 
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intencions mitjancant oracions fins que decideix, tambe* habilment, que tot 

aquell fluir d'intencions es suficient per donar el sentit desitjat a la seva comuni-

caci6. Llavors pot aturar el procds amb un tancament o sense. El fet que la infor-

maci6 i les intencions progressin en un discurs is un dels modus pels quals 

aquest es vist com un proces significatiu, alhora que com un producte, i tambe", 

un dels factors determinants que I'oraci6 constitueixi la unitat funcional fona-
mental del text, com es veura al llarg de l'obra. 

Per totes aquestes questions, a partir de l'estudi de les funcions comunicati-

ves de les oracions, hem realitzat una dassificaci6 de les oracions segons els usos 

i hem assenyalat els trets constitutius mes rellevants de cadascuna. 

Des d'un punt de vista didactic, en el plantejament que presentem, la mor-
fologia i la sintaxi dels mots queden situats, com estaven, en el marc oracional. 

Ara be*, la tria de les parades segons el seu condngut semantic —designaci6 de 

la realitat amb noms, verbs, adjecrius, adverbis...—, la tria de les categories gra-
maticals —determinants, dictics, modes i temps verbals...—, i I'organitzaci6 en 

que tot aix6 es presenta, depenen del posicionament i Pactitud del parlant, la 

qual cosa significa que s'inscriuen en el marc textual; is a dir, que cada paraula 

ha d'encaixar en la semandca i la sintaxi de I'oraci6 i en la macroestructura i 

superestructura textuals2 en ordre a una finalitat pragmadca. 

Per altra banda, cal considerar els fen6mens transoracionals que tambe* es 

situen en el nivell textual. Entre aquests, s'han de traaar els d'intertextualitat 

(per exemple, les citacions directes o indirectes) i els d'intratextualitat (com es ara 

les equivalencies textuals o els contrastos, les digressions, etc.); en definiriva, 

fenomens de coherencia i cohesi6 que afecten la construcci6 de les superestruc-
tures textuals (narrativa, descripdva, argumentativa, etc.) i del text en general. En 

efecte, tambe" en aquest macronivell, el parlant exerceix habilitats en les quals ha 
de manipular oracions. 

Per aix6, des d'un punt de vista metodol6gic, parlem de I'oracid com un pont 

entre les funcions lingiifsciques dels elements concrets de la llengua i les funcions 

discursives o comunicatives, perque tot, o gaireb^ tot, en el text te" a veure amb 

la formulaci6 de les oracions: de I'oraci6 cap endins o de I'oraci6 cap enfora. 

Per tant, l'interes que aquest tema pot tenir per als professionals de la llengua 

que treballen amb la unitat textual es obvi, ja que el coneixement de les funcions 
comunicatives de les oracions is crucial per desenvolupar conscientment l'habi-

litat d'expressar els missatges. Aquest contingut is pertinent, ja sigui a l'hora de 

formular programes de llengua, ja sigui per ensenyar a produir o entendre textos 
destinats a finalitats especffiques o per corregir-ne. Pensem concretament que els 
continguts de que tractarem, a part d'ajudar l'aprenent a construir el text, poden 

2. Nomenclature defensada per Van Dijk (1989). 
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ser significatius en molts dels comentaris que fen els professors en la correccid 

textual respecte a les mancances d'adequacid, coherencia o cohesi6, perque hi 

poden aportar precisi6. 

Amb tot, som conscients que no hem fet mds que obrir un nou camp d'estu-

di que, naturalment, no hem explorat del tot. Esperem, perd, que estudis poste 

riors contribueixin a ampliar els aspectes que nosaltres nomds hagim deixat 

apuntats. 

Estructura 

El llibre consta de cine capftols que han estat redactats pels quatre membres 
de l'equip actual, un annex i la bibliografia, en els quals tamb^ han intervingut 

tots quatre. La part de cadascii ha estat consensuada per tot el grup; les diferen-

cies, estilfstiques o de bagatge, s6n inevitables i creiem que no precisament con-

traproduents. Els capftols constitueixen el cos de I'obra; l'annex ha estat conce-

but com un conjunt de referencies per illustrar el contingut dels capftols; la 

bibliografia general 6s la suma de la dels cine capftols. 
El primer capftol, que te* per tftol Les arts del discurs, forneix les bases tedri-

ques m6s generals del llibre, es a dir, els conceptes en que es basa: d'oraci6, d'in-
tercanvi comunicatiu, d'habilitat comunicativa... Rosa Artigas, que riis l'autora, 

s'encarrega d'introduir-los i tambe1 de relacionar-los per tal de presentar el text 

com un process significatiu que te* com a base fonamental dos processos tambe" 
significatius: un de linguistic, l'oracid, i un de pragmatic, la mateixa interacci6 

verbal, palesada en l'intercanvi comunicatiu. L'autora s'encarrega, per tant, d'in-

tegrar els conceptes que es debatran en els capftols successius en la concepci6 de 

text que emmarca el projecte Tipotext. 

Els quatre capftols seguents corresponen al desenvolupament de tres macro-

funcions pragmatiques que es manifesten en els intercanvis comunicatius segons 

que els objectes intercanviats siguin: informaci6, be"ns i serveis o estats emocio-

nals. 

Entre el text de Joan Belles, Saber donar informacid, i el de Maria Grau, Saber 

demanar informaci6, s'expliquen les habilitats discursives que es desenvolupen en 

l'intercanvi d'informacio: al capftol II, les de donar-ne, al III, les de demanar-ne. 
Ambd6s autors s'ocupen de plantejar els intercanvis d'informaci6 en el marc dels 
factors contextual que els determinen, distingint aquells intercanvis que es realit-

zen espeefficament per donar o rebre informaci6 d'aquells altres en que la infor-

macio is el pretext per aconseguir altres finalitats pragmatiques. 

El quart capftol, redactat per Montserrat Lloret i que te* per tftol La llengua 
en l'intercanvi de Wns i serveis, presenta la macrofunci6 comunicativa d'inter-

canviar be"ns i serveis com una habilitat litil en la negociaci6 humana. Per aquest 
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motiu, l'autora distingeix les formes directes o impositives de donar o demanar 
els objectes (materials o immaterial) de les formes persuasives o educades de fer-
ho, la qual cosa proporciona elements rellevants per treballar els aspectes comu-
nicatius del llenguatge. Evidentment, tambe1 aquf els factors contextuals juguen 
un paper importantfssim en la tria de la modalitat oracional, ja que de 1'adequa-
ci6 d'aquesta tria depen l'exit o el fracas de la negociaci6, com es demostra a wa 
ves dels exemples i dels textos seleccionats per illustrar-ho. 

El paper de 1'emotivitat en la comunicaci6 verbal es el nom del capftol cin 
que i liltim del Uibre, que ha estat redactat per Joan Belles i Maria Grau. En 
aquest capftol es desgrana la casufstica de la transmissi6 verbal de les emocions i 
la seva repercussi6 en la comunicacid. Es tracta de 1'intercanvi de sentiments, d'e-
mocions, d'estats d'anim que, en la majoria dels casos, es fa pales amb el patr6 
discursiu expressiu. Com diuen els autors, l'expressivitat pot tenyir tot tipus d'in-
tercanvi: els intercanvis d'informaci6 o els de be*ns i serveis poden ser objectius o 
molt subjectius, per6 a vegades I'expressi6 de les emocions o dels sentiments pot 
constituir un prop6sit per ella mateixa. 

La importancia d'aquest capftol es 6bvia: la visi6 pragmatica de la llengua 
podria induir a una concepci6 mercantilista, del tot inacceptable, si no es tingues 
en compte que un dels majors be*ns que la llengua ajuda a vehicular es la part 
emotiva o sensitiva de la persona. 

I aquests comportaments verbals que contribueixen a l'establiment dels vin-
des afectius, essencials per a la vida humana, juguen un paper crucial en la 
comunicacid, tant si es manifesten espontaniament com premeditadament. 

En definitiva, amb visi6 pedag6gica i des d'angles diferents, els autors dels 
diversos capftols aporten raons i exemples que mostren la relaci6 que hi ha entre 
determinates habilitats discursives i les diferents modalitats oracionals amb que 
es poden materialitzar, aixf com tambe" estableixen les relacions que aquestes for 
mes lingufstiques tenen amb les funcions comunicatives de la llengua i amb els 
patrons discursius. 

Pel que fa a 1'Annex, consta de dues parts i aplega materials que procedei-
xen de l'esmentat estudi Tipotext. En primer Hoc, presentem un conjunt de 
dinou textos de no ficci6 que s'han seleccionat d'entre els 102 que formen el 
corpus analitzat, base de la tipologia, a fi de contextualitzar fen&mens i exem 
ples. Els autors s'hi refereixen al llarg de 1'obra per illustrar els seus raona-
ments i per mostrar els lligams existents entre les funcions pragmatiques i les 
lingufstiques. 

El conjunt indou textos del mode de producci6 directe i del diferit. Pel que 
fa als que s6n en mode diferit, es presenten en la seva forma original; quant als 
directes, se'n presenta la transcripci6 escrita. Precedeixen els textos, la relacid d'a-
breviatures i sfmbols utilitzats per etiquetar-los i la Uista amb els signes basics uti-
litzats en la transcripci6 dels orals. 
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Com veureu, els textos estan numerats, i encapcalats per una descripci6 suc-

cinta i per quaere etiquetes que corresponen a variables textuals rellevants: inter-

canvi comunicatiu, mode de producci6, funcio comunicativa i patr6 discursiu. 

Segonament, incloem una part del Glossari general de termes que Joan Belles 

i Rosa Artigas han elaborat a fi de definir el marc conceptual de la recerca. La 

selecci6 dels termes que s'ha inclds en aquest volum s'ha fet en funci6 de les 

necessitats de comprensi6 del contingut del llibre. Volem subratllar que es trac-

ta de definicions que s'han anat elaborant al llarg de la investigacio i que fins que 

s'acabi de formular la tipologia tenen encara caracter de provisionalitat. 

La Bibliografia & general; s'ha aplegat en una sola Ilista la de tots els capftols 

a fi d'evitar repeticions multiples. Pel que fa a les obres de consulta, cont^ la 

referenda dels llibres citats i, quan s'ha cregut convenient, tambe* la d'obres cita-

des per autors citats. TamW hi ha ressenyades obres consultades, encara que no 

hagin estat citades, que per la seva importancia i la relaci6 que tenen amb els 

temes poden orientar qui vulgui aprofundir-hi. Quant a les obres literaries, o no 

estrictament literaries, de les quals s'han extret fragments il'lustratius, s6n refe-

renciades en nota a peu de pagina i no consten a la bibliografia general. 

Agrai'm a Betlem Vegara la tasca de formalitzar la bibliografia i de dotar-la 

dels requisics necessaris perque la informaci6 pugui ser facilment rescatada, aixl 

com que ens hagi fet mis facils les consultes al llarg de I'elaboraci6 del llibre. 



CAPITOL 1 

Les arts del discurs 

Rosa Artigas 

Molt ha apres I'home, 

del celest ha conegut molt, 
d'enfa que som conversa 

i ens escoltem els uns ah altres. 

HOLDERLIN 



1. £1 parlant i les habilitate comunicatives 

El mis important no is que I'home patio, 

sin6 que els homes parlen. 

M.A.K. HALLlDAY 

Com ja sabien per experiencia els antics ret6rics, arribar a dominar les arts 

del discurs 6s una tasca que detnana un decerminat entrenament. Perque, per 

aconseguir el dotnini global del text, o dit d'una altra manera, de l'eina verbal 

que ens permet de satisfer les pr6pies necessitats, s'ha de desenvolupar un seguit 

d'habilitats que cal anar exercitant progrcssivament, no basta l'esforc d'una sola 

vegada. 

D'altra banda, si be" 6s veritat que el proofs de socialitzaci6 en que ens trobem 

involucrats des que naixem ens faculta per a la comunicaci6 en els contextos 

habituals, no 6s menys cert que aquest proofs no es limita pas als primers anys 

de vida, sino que es perllonga al llarg de I'evoluci6 personal en situacions de 

comunicaci6 molt diverses i amb objectius nous o me*s especffics. Per aix6, el 

desenvolupament de les habilitats verbals 6s progressiu i esdeve* crucial en la vida 

humana pel fet que contribueix en gran mesura a la inserci6 familiar i social. 

Aixf doncs, des d'aquest punt de vista pragmatic, es considera que els inter-

canvis comunicatius s6n una negociaci6 d'interessos entre dos o m6s participants 

on el m6s ben preparat se'n surt mis b6. Com sabem, no importa que els inte-

ressos defensats siguin egoistes o altruistes o que les necessitats que horn prete'n 

de satisfer siguin d'ordre material o espiritual; el domini de l'eina verbal fara mds 

facil l'exit de la negociaci6 en tot tipus de relacions: personals, associatives, 

comercials, institucionals, etc. 

I que vol dir que una persona estigui m& ben preparada que una altra per a 

la comunicaci6? 

21 
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A part de coneixer el sistema linguistic, que sigui conscient de la importancia 

del context de la comunicaci6, perque «tot» significa i, per tant, «tot» informa 

sobre un mateix i pot corroborar o negar el que es diu. Conve\ doncs: 

- Que sapiga percebre el punt de vista del seu interlocutor —que, com ell 

mateix, forma part del context—, que sap, que no sap i que vol saber o no 

saber, perque, en part, aquest es el punt de partida de la tria de la informa-

ci6 i de la manera de presentar-la. 

- Que tingui dars els propis objectius i conegui les estrategies comunicatives 

que pot desenvolupar per al manteniment de la imatge pr6pia i de la de 1'al-

tre, a fi de ser creible i donar confianca. 

- Que conegui el repertori de generes textuals de la llengua i que sapiga triar 

el mes adient per als seus prop6sits i per al context on ha d'encaixar el dis-

curs. 

- Que sapiga triar la varietat lingiifstica i el grau de formalitat adequats a la 

situaci6 comunicativa. 

- Que sapiga estructurar i cohesionar el text convenientment. 

- I, sobretot i especfficament, ha de coneixer la manera de traduir les seves 

intencions en oracions i textos, perque d'aix6 depen que sigui interpretat 

convenientment i que obtingui la resposta desitjada, verbal o no verbal. 

Podem resumir tot aquest seguit de coneixements i habilitats en dos punts 

interdependents que compendien el saber i el saber fer linguistics del parlant: el 

context extralingiii'stic de la comunicacid i el sistema de la llengua. Coneixer els 

contextos i coneixer la llengua 6s important de cara a la comunicacio, per6 no 6s 

suficient si no es te" Tart de relacionar-los apropiadamcnt. 

/. 7. El parlant fa funcionar la llengua 

El codi linguistic, sens dubte, is l'instrument trie's complex i espedfic per dur 

a terme la comunicaci6 humana, ja que 6s capac d'acomplir multiples funcions, 

segurament tantes com necessitats vitals te" la persona. 

Una visi6 holistica de la llengua ens permet, d'entrada, partir de la idea que 

el «saber fer» linguistic del parlant, la seva competencia global —que compren 

tambe* el «saber»—, te1 a veure amb la llengua en la mesura que aquesta acom-

pleix funcions. fis a dir, que la llengua «fa» o funciona perque el parlant «fa fer», 

la fa funcionar. 

Aixl, observem una correlaci6 entre les funcions lingiilstiques detectades en la 

llengua i les habilitats lingiilstiques exercides pel parlant, perque la llengua 6s un 

potencial de significaci6 que existeix unicament quan el parlant I'actualitza en 

situacions de comunicaci6 concretes. Per aix6 intentarem adarir el camp termi-
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nologic de les funcions i les competencies a Pi d'anar bastint un marc conceptual 

litil per a l'enteniment de les questions lingiifstiques i didactiques que deriven 

d'aquesta visi6 de la Ilengua. 

La primera precisi6 que conve" fer 6s que, quan parlem de les funcions comu-

nicatives de la Ilengua, ho fern amb el benentes que aquestes funcions s6n lin 

giiistiques. Aquest tret 6s substancial i, tant si fixem la mirada en el caracter 

pragmatic de les funcions com si la fixem en el textual o en el gramatical, les fun 

cions comunicatives son de base lingiifstica. Parallelament, quan parlem de la 

competencia comunicativa del parlant, tambe* s'ha d'entendre que es tracta de la 

competencia que el parlant t^ en relaci6 amb la Ilengua. Donarem per entes, 

doncs, que la competencia comunicativa a que ens referim 6s lingufstica. Per 

tant, hi ha una relaci6 entre els termes competencia comunicativa i fiincid comu 

nicativa, ja que tots dos es refereixen a aspectes de la Ilengua. 

D'ara endavant, utilitzarem el terme competencia comunicativa per referir-nos, 

en general, al conjunt d'habilitats que el parlant desplega amb la Ilengua per 

comunicar-se i el de funcions comunicatives per referir-nos de manera general a 

les funcions que desenvolupa la Ilengua quan 6s actualitzada discursivament pel 

parlant. 

1.2. Llengua i comunicacio 

Admes que tant el concepte de funcions de la Ilengua com el de competencia 

del parlant tenen un caracter lingiiisticocomunicatiu, conve" remarcar que l'abast 

semantic de l'un i de l'altre ha de ser compres, I6gicament, en el concepte que es 

t^ de llengua i de comunicaci6. La validesa de la definici6 d'aquests conceptes ve 

donada, en pan, per aquesta coherencia semantica. 

Actualment la llengua s'ente*n com un fenomen mental i social, connectat 

amb el camp de les relacions humanes. El fenomen linguistic ha passat de veu-

res com a propi d'un individu a veure's com una relaci6 entre individus que es 

mouen en grups socials; es a dir, la llengua es concep no unicament com a accid 

verbal, sin6 com a interacci6 verbal i humana, com a comunicaci6. Perque la 

llengua, pel fet de ser un producte mental 6s una entitat psiquica, pr6pia de l'in-

dividu, i alhora social, perque afecta la relacio entre els individus i, per tant, 6s 

prdpia tambe" del grup d'individus. O'aqui l'existencia dels idiolectes i dels dia-

lectes: de la gran varietat d'individus i de grups d'individus que parlen una 

mateixa llengua. 

Per aix6, el concepte de llengua no s'explica fora del concepte de comunica-

ci6. Hymes (1984, 129) assenyala que la comunicacid no & un objectiu del Uen-

guatge, sin6 un atribut. Pensem que es fa dificil de destriar una cosa de Paltra, 

atesa la seva imbricaci6; possiblement la comunicaci6 6s alhora objectiu i tret 

determinant de la llengua. 
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D'altra banda, la comunicaci6 lingiifstica es veu inserida en la resta de siste-

mes semi6tics de que es valen els e"ssers humans per comunicar-se i ha de donar 

resposta a la qiiesti6 fonamental de tot sistema semi6tic: que es el significat i d'on 

prove" (BASTARDAS, 1995). El que fins ara se sap amb certesa 6s que, en els siste-

mes de comunicaci6, siguin de la mena que siguin, es transmeten significats 

(Bateson i Ruesch, 1984). 

El fet de la significaci6 —aquf ens limitem, es clar, a la significaci6 lingiifsti 

ca— comporta l'existencia d'un sistema de signes (llengua) en la ment humana 

{psique) que s'utilitza en un sistema social (interacci6, context, cultura) tambe' 

significatiu i del qual el parlant forma part. En l'intercanvi comunicatiu, al sig 

nificat encunyat en les parades s'hi d6na un nou valor (intenci6) en establir rela-

ci6 entre la paraula i el referent concret. I, creiem nosaltres, aquest e*s el punt cru 

cial de la significacid lingiifstica: el fet que el parlant utilitza peces i eines lin-

gufstiques convencionals per dir o fer coses noves, concretes, particulars, 

espedfiques, adaptades a les sevcs necessitats; 6s a dir, utilitza materials constrults 

per donar un nou sentit a les coses existents, en la qual cosa radica, en part, el 

potencial creatiu de la llengua. I aix6 es possible perque la llengua e*s un sistema, 

a me"s de significatiu, dinamic i interactiu. 

1.3. Les funcions comunicatives de la llengua 

Com sabem, en I'actualitzaci6 lingiifstica es posen en joe tota una serie de 

regies: fonol6giques, morfol&giques, sintactiques i semantiques; de coherencia, 

cohesi6 i adequaci6 i tambe* de comportament social del parlant. 

Si fixem I'atenci6 en la funci6 de les regies fonol6giques, morfol6giques o sin-

tacticosemantiques, ens situem en el pla gramatical i parlem de les funcions gra-

maticals de la llengua; si observem les de coherencia, cohesi6 o adequaci6, som 

en el pla textual i parlem de funcions textuals de la llengua; si, per ultim, ens cen-

trem exdusivament en Tencaix del text en el context d'utilitzaci6, 6s a dir en els 

usos, parlem de funcions pragmatiques de la llengua. Per tant, constatem un flux 

de funcions que van de les m6s intrfnseques del sistema a les que la llengua 

desenvolupa en la societat. Tanmateix, conve* recordar el caracter indestriable d'a-

questes funcions. En qualsevol unitat de comunicaci6 que el parlant utilitzi per 

transmetre alguna cosa amb alguna finalitat concreta, el conjunt sencer de les 

regies es posa en funcionament alhora; en tot cas, som els observadors els que ens 

fixem ara en unes, ara en altres, segons els interessos. 

Efectivament, les funcions comunicatives de la llengua estan lligades a les 

funcions socials dels individus en la societat i a la seva perfcia comunicativa i, al 

mateix temps, estan subjectes a unes regies de funcionament, lingiifstiques i tex 

tuals, que permeten d'actualitzar, per a cada cas, els elements i els-recursos neces-

saris per a la comunicaci6. L'entitat o unitat lingiifstica on s'actualitzen totes les 
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fiincions comunicatives de la llengua is el que anomenem text o discurs. £s per 
aix6 que un text es pot entendre com la plasmaci6 lingiifstica d'un conjunt de 

criteris d'ds de la llengua per a una situacio determinada o, el que 6s el mateix en 

un nivell d'abstracci6 superior, que un genere textual es pot considerar un con 

junt de criteris d'us de la llengua per a una situaci6 tipificada. £1 text, doncs, o 

el genere textual, si s'escau, esdeve* el catalitzador de les funcions comunicatives 

de la llengua. 

Si admetem que les funcions comunicatives de la llengua estan lligades a les 

funcions socials dels individus, arribem a la condusi6 que & impossible de pre-

veure el nombre de funcions que pot assolir la llengua. Fins i tot es fa diffcil d'es-

tablir una jerarquia de funcions, perque els conceptes macrofiincid, fitncid'i micro-

fitncid s6n relatius entre ells i la seva fixaci6 en una classificaci6 pot conduir a 

imprecisions. Amb aix6 volem dir que si, per exemple, reservem el concepte de 

macrofuncid per a les funcions pragmatiques, el defoncid per a tot el que siguin 

funcions textuals i el de microfuncid per a les funcions gramaticals, ens trobem 

que dins de cada un d'aquests dominis s'hi pot precisar de nou la mateixa jerar 

quia de funcions: dins les microfuncions, les fonol6giques resulten micro si se les 

compara amb les morfbl6giques i molt mis micro en relaci6 a les sintactiques, i 

les sintactiques esdevenen mis macro que les morfol6giques i mis encara que les 

fonol6giques. Si be" el fet que la jerarquia de funcions es pugui aplicar a diferent 

escala pot no ser un problema en el camp didactic, sf que ho & des del punt de 

vista metodol6gic quan es prete*n d'establir una dassificaci6 de funcions en la 

investigaci6 lingiifstica. Per la nostra banda, doncs, quan utilitzem aquesta ter-

minologia jerarquica ho farem entenent els termes com a relatius, rio~en sen tit 

absolut. 

Des d'un punt de vista te6ric, entenem que el mis util es establir un marc 

conceptual que englobi les funcions comunicatives de manera que proporcioni 

criteris per a l'analisi de la llengua en el pla de la seva actualitzacicS en el text. En 

altres paraules, un marc conceptual, prou equidistant de les diverses funcions de 

la llengua, valid per abastar-ne tot el ventali de matisos: gramaticals, textuals i 

pragmatics. Com is sabut, les funcions gramaticals se subsumeixen en les tex 

tuals i aquestes ho fan en les pragmatiques. Mes endavant ho veurem amb mis 

detail. 

En conseqtiencia, hem partit de la conceptualitzaci6 sobre les funcions comu 

nicatives del llenguatge establerta per Jakobson (1989), ates que s6n prou gene 

rals i abstractes per comprendre les funcions intrfnseques i extrinseques de la 

llengua, i prou espedfiques per poder establir connexions entre elles. Tanmateix, 

en Testudi textual que fonamenta el que diem en aquest llibre, l'analisi del cor 

pus textual ens ha portat a fer algunes precisions o modificacions en els tipus ins-

titul'ts per Jakobson. La tipologia de funcions adoptada queda de la manera 

seguenc: referencial, metalingiifstica, conativa, interlocutiva (indou la fatica), 
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psfquica (indou l'emotiva), poeticoretbrica (abans poetica) i factiva (no conside-

rada en Jakobson). 

Tot seguit, comentarem 1'abast dels canvis: primerament, parlarem dels ter-

mes que en substitueixen un d'anterior: interlocutiva, psfquica i poeticoretbrica, i 

despres del terme incorporat de nou, funcid factiva. 

Quan ens referim a la (unci6 interlocutiva, ho fern pensant en la facultat de 

la llengua d'activar la relacio personal entre els interlocutors, que pot ser bona o 

dolenta, i que es produeix, ja sigui mitjancant el fet de referir-se a la mateixa 

comunicaci6 en curs per fer-la avancar, retrocedir o aturar (Deixi'm dir-li que si 

he parlat aixi is perque aquest senyor m'ha demanat que hofes: i It dire" mis...), ja 

sigui referint-se a aspectes de la realitat amb valor merament fatic {Fa calor, oi?) 
o metacomunicatiu (T'has tallat el cabell, eh? Diguin el que vulguin, no hi ha res 

com els cabells curts!; Oh! Quina mala olor que etfa I'habitacid!). Tant si es tracta 

de fer avancar la comunicaci6, de mantenir obert el canal o d'omplir un buit 

comunicatiu com de guanyar-se la confianca de l'interlocutor, els efectes d'a-

questa funci6 contribueixen a crear o mantenir la imatge de 1'emissor i del recep 

tor, la qual cosa afecta les relacions socials i, per tant, la comunicaci6 mateixa. La 
interlocucuS t^ efectes personals i col-lectius, perque les persones es comuniquen 

a nivell personal, grupal i institucional; la funci6 interlocutiva, doncs, td marca-
dament un caracter social. 

Pel que fa a la funci6 psfquica, s'ente'n en un sentit ampli: tant acompleix la 

racultat de la llengua de projectar la part emotiva de l'emissor {Ostres! Quingreu!) 
com la part racional {En la meva opinid, is incoherent que es vulguin promocionar 

els transports publics i que hi hagi linies en que I'usuari s'ha d'esperar de vint a tren-

ta minuts a la parada). La funci6 psfquica, per tant, acompleix la facultat de 

representar la identitat psicoldgica de I'emissor en el discurs; 6s a dir, que per 

obra d'aquesta propietat, la llengua 6s capac de presentar el m6n sota el filtre ins-

tintiu o raonador del qui parla: la llengua, doncs, 6s susceptible de ser confor-

mada segons la idiosincracia i les intencions del qui parla. 

La importancia d'aquesta funci6 es fa evident si ens aturem a pensar que la 
llengua 6s ('instrument del pensament i del raonament huma i que existeix a 

partir de la ment del parlant. £s el parlant qui fa funcionar el sistema linguistic 
i, per tant, qui atorga significats als objectes del m6n. D'altra banda, en la 

comunicaci6 lingiifstica —ho diem en altres papers—, juntament amb els sig 

nificats literals o convencionals es vehiculen els significats intencionals: el sol fet 

d'anomenar un objecte amb una paraula determinada es deu tant a una acci6 
premeditada com a un impuls momentani: (Vingui, senyoreta Masdeu!; Vine, 

cuca meva.). I no unicament la tria d'una paraula te" causes i repercussions 

pragmatiques, sin6 que en t^ la d'un morfema diminutiu {S6n cine milpesseto-

nes) o la presencia A'unfonema (S6c I'amiga de la Rofsja), que informa de la pro-

cedencia geografica o sociocultural de la persona que parla. Sense exagerar, es 
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pot parlar de l'omnipresencia de la funci6 psfquica en la llengua, perque la 
intel-ligencia racional i emocional1 de l'emissor es darrere de la visi6 del m6n 

que presenta, igual com 6s darrere de qualsevol decisi6 textual; la llengua, per 

tant, «rerxata» el parlant, sigui per la morfologia que presenta, sigui pel contin-

gut que transmet. 

Per runci6 poeticoretdrica entendrem la facultat de la llengua de prioritzar els 

valors estetics, ja siguin de la forma o del contingut. Com la resta de funcions, 
no es produeix ailladament, sobretot de la funci6 psfquica, a causa del compo 

nent creatiu que comporta: originalitat amb que es presenta el m6n, riquesa i 

combinatdria de formes, originalitat dels objectius que es proposa... Tot i que es 

d6na amb m6s o menys mesura en la poesia o en la literatura en general, on l'au-
tor textual troba el camp propici per a I'experimentaci6 linguistics i per a la re-
cerca estetica, no es pas exdusiva d'aquest domini. La imaginacio per combinar 

diferents estrategies, formes o continguts es tamb£ pr6pia de textos de no ficci6, 
com s6n, per exemple, els anuncis publicitaris, un tipus determinat d'acudits, els 
discursos de propaganda polltica, etc. En altres paraules, aquesta funci6 permet 

al parlant el malabarisme de jugar amb el Uenguatge per mer plaer estetic o per 

causar efectes determinats en 1'auditori. 

Si be" l'abast de fitncidpoetica esta darament assenyalat per Jakobson (1958):2 

Qualsevol temptativa de reduir l'esfcra de la funcid poetica a la poesia o de 

confinar la poesia a la funci6 poetica seria una simplificaci6 enganyosa (...), 

el canvi de nom efectuat en aquesta funci6 ens sembla justificat pel fet que pro-

porciona una idea mis exacta dels aspectes poetics i retdrics que compren. 

Pel que fa al terme afegit a la tipologia, fiinci6 factiva, en general es refereix 

a la facultat que re" la llengua de modificar el m6n. D'una banda, podem obser-
var aquesta funci6 en actes de park puntuals on s'esdeve" que, de manera automa-

tica, el sol fet que s'emeti l'enunciat fa canviar alguna cosa del context, sempre, 

es dar, que aquest enunciat el produeixi la persona indicada i ho faci en el con 

text apropiat (El processat queda en llibertat). Si dnicament ens fixe'ssim en 
aquests fets puntuals, podriem anomenar aquesta fiinci6 performativa, ates el 
nom que reservem per als verbs que apareixen en aquests tipus d'enunciats, per6 

la funci6 factiva t^ un abast diacr6nic que no es redueix a I'emissi6 d'aquests 
tipus d'enunciats. A nivell macrosc6pic, la funci6 factiva es compren com la 
facultat de la llengua d'interaccionar contfnuament amb el context i, aixi, fer 

evolucionar el m6n. 

1. Goleman (1998) posa de relleu la importancia de la incelligencia emocial en la conducta 

humana. 
2. Jakobson en va parlar per primcra vegada I'any 1958 en el treball Lingulstica i poitica, al 

Congres de Lingiiistes a la Univcrsitat d'Indiana, Bloomington. Vegeu Jakobson (1989). 
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Aquesta funci6 denota tambe1 el caracter social de la Uengua, pel paper cabdal 

que desenvolupa en la societat. Perque la Uengua t^ la propietat de ser mitja i 

medi alhora, un mitja que continuament contribueix a construir o destruir el 

medi; un medi que continuament afecta el mitja i el fa evolucionar. 

En resum, la tipologia de funcions comunicatives de la Uengua que utilitzem 

6s una conceptualitzaci6 en set funcions que tradueix el paper de la Uengua en les 

relacions humanes i en la connexid entre Thome i el seu context. La funci6 refe 

rencial i la metalingii/stica abasten la capacitat de la Uengua de representar el 

m6n, entenent la Uengua mateixa com un objecte del m6n; la fund6 metalin-

giilstica, a mes, assoleix valors metadiscursius quan es refereix a aspectes del ma-

teix text en curs a fi d'organitzar-lo i facilitar-ne la comprensio. Per la fund6 cona-

tiva l'emissor pot incidir en la conducta de l'interlocutor; la funci6 psfquica com-

porta la possibUitat d'expressi6 raonadora i emotiva de l'emissor; la interlocutiva, 

la facultat d'inddir en el dima de la comunicacid i d'establir i perfilar les relacions 

entre els participants; la poeticoretorica compren la capacitat creativa del Uen-

guatge, que sovint es realitza trencant tota mena de normes o posant-les al limit 

de les possibilitats; la factiva funciona contribuint a modificar el context cultural 
de l'home, per dir-ho amb mots d'Austin, per «fer coses amb les paraules». 
Amb tot, la formulaci6 de funcions s'ha d'entendre, com tota conceptualitza-

ci6 te6rica, no com una serie de compartiments estancs, sin6 com un flux con-

tinu. Aixi com hem parlat de Pomnipresencia de la funci6 psfquica, ara subrat-

llem que tambe1 la funcio referencial is present en tot enunciat, ja que es a la base 
de totes les funcions: sigui quina sigui la intenci6 comunicativa, sempre, amb la 
Uengua es fa referenda a alguna cosa. D'altra banda, el fet que la Uengua pro-
dueixi un efecte en el comportament huma, que de retruc modifica el context, 
es d6na perque els parlants tenen intencions i actuen per resoldre situacions per 
sonals i socials. Aixf, no unicament les funcions conativa, interlocutiva i factiva 

comporten la interacci6 i el dinamisme propis de la Uengua, sin6 que & la Uen 

gua en la seva globalitat la que compren totes les caracterfstiques. 

Tal com ho entenem en el projecte Tipotext, la formulaci6 d'aquestes set fun 
cions respon a la idea que la Uengua 6s un sistema potencial de significaci6 que 

es materialitza en enunciats emesos pels parlants amb finalitats individuals i 

socials varies, i tambe", que la comunicaci6 humana es un fet mental. En altres 
parades: veiem les funcions com a representatives d'un sistema de signes signifi-
catiu, dinamic i interactiu, a travel del qual l'home evoluciona i fa evolucionar 

el m6n, i entenem que aquest sistema linguistic, molts aspectes del qual s6n 
innats en la persona, existeix unicament en un sistema social on te" Tautentica 
funci<5. 

En el corpus del projecte Tipotext, una de les variables que caracteritzen els 

textos e"s la funci6 comunicativa. Aquesta variable pot presentar fins a quaere 
valors, que s'assenyalen en ordre numeric, segons la seva importancia. Per exem-
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pie, un text pot portar la variable juncid comunkativa amb els valors segiients: 

interlocutiva 1, conativa 1, referential 2, poeticoretftrica 3. 

1.4. La competbicia comunkativa delparlant 

Si be* el concepte fiincions comunicatives de la llengua ti la seva justificaci6 

principal en el camp de l'analisi lingiifstica, el concepte competencia comunkati 

va el te* en el camp de l'aprenentatge o I'adquisici6 de la llengua (Hymes, 1984, 

123), ates que tot all6 que el parlant adquireix intui'tivament (primera llengua) 

& all6 que com a aprenent ha d'aprendre i desenvolupar conscientment, a fl de 

resoldre les seves mancances comunicatives (segones Uengiies i aprorundiment de 

la primera). Per la nostra part, ens limitarem a aprofundir un xic en la noci6 de 

competencia i a distingir-ne el camp d'aplicaci6. 

Pel que ens interessa en referenda a aquest tema, que is sobretot el desenvo-

lupament de les habilitats lingilisticocomunicatives dels aprenents, I'establiment 

d'un model de la competencia comunicativa del parlant s'ha de situar en el pla 

de I'actuaci6, per diferents modus: perque l'etiqueta competencia comunicativa te" 

referents concrets, no abstractes —el parlant diu i fa coses concretes amb la llen 

gua— i per la naturalesa del model, ja que es tracta d'un model de lingiilstica 

aplicat a la didactica, i en el camp didactic conve* esmenussar les habilitats comu 

nicatives tanr. com es pugui a fi de facilitar les accions concretes d'aprenentatge i 

d'avaluaci6. 

Si, com es I6gic, la competencia comunicativa del parlant es manifesta quan 

aquest actualitza el llenguatge discursivament, per desenvolupar un model de la 

competencia que especifiqui subcompetencies i relacions entre elles, conve" 

situar-se en el pla del text, perque, des de la plataforma textual, tant es pot desen 

volupar la competencia del parlant en la producci6/recepci6 de textos coherents, 

cohesionats i adequats —per tant, subcompetencies sociolingiifstiques, discursi-

ves o estrategiques—, com ampliar els coneixements gramaticals i lexics —sub 

competencies fonol6giques, morfol6giques, sintactiques, semantiques.3 

Podrfem dir que la competencia comunicativa del parlant neix en posar en 

practica un conjunt de coneixements i habilitats linguisticocomunicatius. D'una 

banda, els coneixements que demostra el parlant competent s6n diversos: de la 

llengua, del seu us, dels contextos d'utilitzaci6, de la psicologia humana, de cul-

tura en general...; d'altra banda, les habilitats que ha d'exercitar per construir el 

discurs apropiat per resoldre les necessitats comunicatives s6n varies i tambe* 

incomptables, i afecten els diversos plans de la llengua, que naturalment s6n in-

terrelacionats: 

3. Vegeu el quadrc dc competencies que presenta Michel Canale (1995). 
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prosodic o grafic (saber pronunciar els sons i les paraules, saber fer elisions o 

saber posar els accents grafics); 

semantic i pragmatic (saber establir relacions d'equivalencia o contrast entre 

mots o parts constitutives del text, designar els elements de la reali-

tat amb les paraules mis apropiades, utilitzar convenientment el 

recurs de la ironia, etc.); 

sintactic i pragmatic (saber construir oracions, elegir la modalitat oracional 

adequada a cada intenci6 comunicativa, focalitzar unes informa 

tions per sobre de les altres amb els consegiients canvis d'ordre dels 

elements de la frase, cohesionar el text...); 

pragmatic (saber respectar els torns de parla, adoptar el grau de formalitat 

pertinent, les formes de tractament personal m& adequades o la 

varietat lingiifstica id6nia, etc.), on, com afirma Hudson (1982, 

231) en parlar $ incompetincia comunicativa, cal saber establir rela 

cions amb «actituds, valors i motivations".'* 

£s a dir, que per ser competent en la comunicaci6 lingiifstica no basta conei-
xer el lexic, les estructures de la llengua, els contextos d'us i com reaccionen les 

persones, sin6 que cal actuar en consequencia i reeixir en la comunicaci6, altra-

ment s'hauria de parlar d'incompetencia. La definici6 de competencia comunica 

tiva, doncs, ve donada per un saber i un saber fer: linguistics, socials i psicol6-

gics. 

Aquesta heterogeneitat de coneixements i habilitats tambe* & indicadora que 

la competencia de cada parlant 6s partial i que depen de factors molt diversos: 

genetics (conditions ffsiques, capacitats intellectuals, psicol6giques) i culturals 
(creences, valors, nombre de llengiies parlades, cultures conegudes...). Kerbrat-

Orecchioni (1990; 1998) va mes enlla i assenyala el caracter adaptable i modifi-

cable de la competencia comunicativa del parlant quan els parlants en presencia 

s'intercanvien missatges. Diu aquesta autora que les competencies varien i es 

neutralitzen parcialment en tres aspectes: 

linguistic i paralinguistic: mimetisme vocal, ajustament lexic, adaptacid esti-

1/stica; 

enciclopedic, me"s malleable encara: les informacions d'un participant s'inte-

gren en el sistema cognitiu de l'altre i viceversa; entre tots dos cons-

trueixen una base de dades comuna; 

conversational: en la mesura que els participants en presencia negocien i s'a-

justen permanentment a les seves concepcions respectives de les 

normes interaccionals. 

4. Respectem les cometcs dc 1'original. 
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Des d'una perspectiva interaccional, doncs, la competencia del parlant amb 

la llengua s'ente'n com un compendi de coneixements i habilitats que es retroali-

menten i es desenvolupen a mesura que I'individu interacciona amb altres; 6s a 

dir, s'ente'n en un sentit dinamic, totalment diferenciat de la concepci6 choms-

kiana primigenia. 

Hymes considera que el que significa la competencia del parlant correspon, 

grosso modoy a la globalitat del que Chomsky opinava que havia d'indoure la teo-

ria lingiifstica: la competencia i I'actuaci6 lingiifstiques.5 

El concepte de compethtda comunkativa, introduit per Hymes, evidentment 

s'eixampla respecte al de competencia linguhtica encunyat per Chomsky en el sen-

tit que, com hem dir, compren la competencia i I'actuaci6 chomskyana: conei 

xements —adquirits o apresos— i habilitats —innates o desenvolupades— tant 

linguistics com extralingiifstics. Perque, com tambe" destaca Kerbrat-Orecchioni 

(1990; 1998, volum I, 37) amb parades de Bourdieu (1977, 20): 

El que es adquirit 6s, inseparablement, la matriu practica del llenguatge i la 

matriu practica de les situacions que permeten produir el discurs adequat en 

una situaci6 determinada. 

El problema que fa que no s'arribi a una soluci6 satisfact6ria radica en el fet 

que els models existents no mostren com passar de la competencia lingiiistica a 

I'actuaci6, es a dir, no presenten la relaci6 entre el coneixement de l'estructura de 

la llengua i les regies d'us, com reconeix Bernard Spolsky (1995).6 
Cal afegir que aquesta evidencia respecte als coneixements i a les habilitats 

tacites s'ha de fer extensible als coneixements apresos o a les habilitats desenvo 

lupades conscientment, per tal com aquests darrers no fan res trie's que passar a 

formar part del bagatge adquirit en la socialitzaci6 d'origen. Adquirits o apresos, 

coneixements i habilitats s'integren en les capacitats generals dels individus, com 

poden ser, la rapidesa de reflexos, la capacitat retentiva, la calidesa de la veu, el 

coneixement del m6n o, com assenyala Hymes (1984, 128), el d'altres codis de 

comunicaci6 com el gestual, el mimetic o el dels grunyits. Per aix6, es pot veure 

el desenvolupament de les habilitats en el parlant que esdeve* aprenent de la prd-

5. Hymes (1984, 24) remetent als postulats de la gramatica generativa transformacional, 

recorda les idees de Chomsky: «... el m6n de la teoria lingiifstica consta de dues pans: la com 

pethtda i Yactuacid lingufetiques. La competencia es defincix per tenir com a objecte el coneixe 

ment tacit de l'estructura de la llengua, es a dir, un saber que generalment no es ni conscient ni 

susceptible de descripci6 espontania, perd necessariament implicit en all6 que el locutor-oient pot 

expressar. La tasca primcra de la teoria es la de donar compte d'una manera explfcita d'aquest 

saber, en particular pel que fa a l'estructura innata de la qual deu dependre.» 

6. Des del Gabinet de Didactica de la DGPL hem assenyalat repetidament aquesta mancanca. 

Vegeu ('article de Montserrat Gimeno i Llufs Rafols (1997, 231); i diverses introduccions de Rosa 

Artigas: la d'aquest llibre, la de 1991a i la de 1995a. 
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pia llengua o de segones llengiies com una progressio continuada, ja es tracti d'un 

desenvolupament inconscient o conscient. 

La competencia comunicativa 6s, doncs, un conjunt ampli i heterogeni de 

facultats de l'esser social que s'exerceixen en la interacci6 verbal i que fluctuen 

segons les necessitats comunicatives de cada cas. Aquestes capacitats afecten la 

vida de 1'individu en tant que afecten les relations amb els altres. Tant 6s aixf, 

que es pot dir que un individu amb una bona competencia comunicativa demos-

tra la seva capacitat de participaci6 en la vida social (HYMES, 1984) i, encara mis, 

la seva capacitat d'incidir en la conducta dels altres i de modificar el context, 

sigui ffsic o cultural; en aquest sentit es pot dir que la competencia 6s una qiies-

ti6 d'eficacia. D'altra banda, ates que s'esdeve* de la facultat de fer funcionar el 
sistema linguistic dintre del sistema social per tal d'acomplir necessitats o desit-

jos, la competencia del parlant te", com la llengua, caracter social, funcional, dina-

mic i interactiu. 

En la nostra opini6, el concepte de compethtcia comunicativa 6s una eina que 

conve* tenir a punt, tant per a la planificacio curricular com per a la programaci6 

didactica, ja que ha d'emmarcar la relaci6 de continguts i habilitats que s'han de 

treballar en l'aprenentatge. Aixf mateix, I'avaluaci6, didactica o de nivell, depen 

de I'especificaci6 dels diferents tipus de competencia que es consideri que han 

d'assolir els aprenents. 

En els capftols segiients ens centrarem, com ja hem dit, en un dels aspectes de 

la competencia comunicativa, aquell que fa referenda a I'habilitat de formular 

enunciats adequats a cada situacid de comunicacid, perque el parlant, davant 

d'una intenci6 de comunicaci6 que ha de fer efectiva, te* diferents possibilitats de 

realitzacid. I una de les seves habilitats consisteix a formular la seva intenci6 en 

la modalitat oracional que 1'acompleixi mes be* en la situaci6 donada. 

1.5. Abast del concepte de parlant 

Si partim de la idea que l'intercanvi comunicatiu 6s fonamentalment un 

intercanvi mental, la importancia del parlant com a element configurador del 

discurs 6s crucial. En el conjunt d'etiquetes susceptibles de caracteritzar el con 

text de la comunicaci6, sens dubte, l'etiqueta parlant te* un Hoc destacat. Tot i 

que els participants en la comunicaci6, emissor i receptor, s6n considerats ele 

ments del context,7 al nostre entendre no tenen la mateixa importancia: l'interes 
de considerar el receptor un element del context parteix, sobretot, del fet que el 

receptor 6s a la ment de 1'emissor, en el sentit que aquest en preveu les possibles 

reaccions o interessos i li atorga un rol comunicatiu. 

7. Teun A. van Dijk (1983. 26-37), assenyala, d'entre els elements que caracteritzen el con 

text, les categories de parlant i oient. 
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D'altra banda, quan ens referim al parlant, ho fern des de la perspectiva que 

& parlant i oient alhora, es a dir, emissor i receptor, i no perque l'emissor te" el 

receptor al cap, sin6 perque ell mateix tambe* is receptor. El qui parla ho fa des 

de la perspectiva del qui interpreta, del qui percep, del qui cscolta, del qui veu, 

del qui rep tota mena de senyals, en definitiva.8 I aquesta percepcio 6s global, 
perque copsa el significat linguistic i l'extralingiifstic: l'enunciat que s'escolta o es 

llegeix, l'actitud i la percepci6 de l'altre, la manera de vestir-se, moure's o proce-

dir, la situaci6 de comunicacid que es crea, etc. Es per aix6, sobretot, que l'emis 

sor 6s emissor i receptor alhora. 

En realitat no hi pot haver producci6 sense interpretaci6, no unicament pre-

via, sin6 tambe" simultania. Independentment que el receptor sigui o no sigui al 

davant i pugui o no donar una resposta immediata, el qui parla (i sobretot si ho 

fa amb coherencia i adequacid) 6s emissor i receptor a la vegada, tant si ho fa 

conscientment com inconscientment. En tenim un exemple ben clar en la con-

ducta dels infants que, de manera intu'itiva, a l'hora de demanar alguna cosa cop-

sen la situacio i la percepci6 dels adults i actuen en conseqiiencia. 

Per aix6, els conceptes de percepcii i interpretacid s6n cabdals per entendre la 

comunicaci6 humana com un fenomen mental (BATESON i RUESCH, 1984). 

Si considerem els rols propis de la interaccio, tambe observem que els rols de 

donant i de demandant s'alternen contfnuament en l'intercanvi comunicatiu i 

que, per tant, cada un dels parlants assumeix continuament el doble rol de 

donant i de demandant. 

A m6s, segons la teoria de l'interaccionisme simbolic (BLUMER, 1982, 206), 

la persona, a banda de percebre el m6n i interpretar-lo, 6s capa9 de percebre's i 

interpretar-se ella mateixa; en conseqiiencia, tambe* es pot atribuir significats i 

se'ls pot «dir». Tot el que la persona interpreta del m6n o d'ella mateixa s'ho pot 

comunicar. Aixi, la interacci6 humana es produeix tambe* a nivell intern de la 

persona, que actua envers ella mateixa amb el doble rol de receptor i d'emissor. 

Per tant, hi ha intercanvis entre parlants i d'un parlant amb ell mateix, perque la 

interacci6 & una qiiestio mental i la ment humana te" capacitat autorefiexiva. 

Si el parlant & capac de comunicar coses tant als altres com a si mateix is per 

que la comunicaci6, com a fenomen d'interacci6 mental que is, comporta un 

proems en el qual la recepci6 (que compren percepci6 i interpretaci6) is indisso-

ciable de la producci6 (que compren avaluaci6 i selecci6). 

En resum, quan desenvolupa habilitats de producci6, sigui alternant els 

papers de demandant i donant en una conversa (text en mode directe i poliges-

tionat9) sigui amb el rol linic de donant (text diferit i monogestionat), o be" 

autoindicant-se missatges (monologat intern), el parlant desenvolupa el process 

8. Mis endavant, a 2.1.1, insistirem en el concepte d'interpretacid. 

9. Vcgeu aquests termes al Glossari d'aquest Ilibre. 
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d'interacci6 mental. En cas que el parlant actu'i name's com a receptor, no es 

posaran en joe totes les habilitats, i el proeds, en Hoc de derivar cap a les habili 

tats productives finals, derivara cap a l'emmagatzematge de la informaci6. 

Des del punt de vista didactic, el fet de partir d'aquesta concepci6 de parlant 

ens permet de dibuixar un perfil d'aprenent que 6s productor i receptor alhora, 

ja que, si ens situem en la perspectiva de la producci6 textual, estem treballant 

totes dues macrohabilitats: desenvolupant unes determinades habilitats produc 

tives es desvetlla la consciencia de les receptives; desenvolupant habilitats recep-

tives, es posa la base de les habilitats productives. 

Aixf, el concepte parlant ens 6s util per entendre o coneixer el discurs huma, 

ja que sempre 6s subjacent en analitzar el text, tant si es tracta d'un text on 1'e-

missi6 i la recepci6 s6n simultanies, d'un text on la recepci6 es diferida de la pro-

ducci6, o d'un text confegit unicament per a un mateix. 

2. A l'entorn de la configuracio textual 

La teva carta is un univers deparaules: m'hi enfonso apoc 

apoc, i a cadafiase, tanco els ulls i emptrdo en unagala-

xia de sentits... Despris, la guardo prop del cor i camino 

segura pel meu mdn amb el ten tros de mdn ocult. 

R.A. 

2.1. Factors contextual* rellevants en la configuracid textual 

Si, com hem vist a l'apartat anterior, per dominar l'eina discursiva cal esgri-

mir tantes habilitats, que e*s un text o un discurs? 

Al nostre entendre, el punt crucial per respondre aquesta pregunta 6s que, 

perque hi hagi text o discurs, s'ha de produir una actualitzacio de la llengua per 

a una situacio donada; is a dir, s'ha de donar sentit comunicatiu a un enfilall de 

parades, s'ha de materialitzar verbalment una intenci6 comunicativa en un con 

text determinat. 

La importancia del context, doncs, 6s rellevant com a base fonamental, no tan 

sols de la produccid, sin6 de la comprensi6 del text. £s per aixo que, precisament, 

un text pot tenir moltes lectures, ja que depen de la interpretaci6 que se'n fa 

segons els diferents coneixements que es tenen del context i del m6n, i la inter-

pretaci6 ja sabem que sempre e*s significativa. 



CAPfTOL 3 

Saber demanar 

informacio 

Maria Grau 

Es potjutjar millor un home per 

les seves preguntes que no pas per 

les seves respostes. 

Voltaire 



1. Saber demanar informaci6 is una habilitat comunicativa 

Aixl com preguntartts 

tal resposta trobarhs. 

Refrany catala 

Les preguntes i els altres procediments que ens serveixen per a demanar infor-

maci6 ocupen un Hoc privilegiat en l'univers dels actes de park. Des d'un punt 

de vista ontogenic, en el procds d'adquisict6 del llenguatge, els infants comencen 

molt aviat a formular preguntes i is tambe1 per mitja de preguntes que els adults 

els estimulen a parlar. Mis endavant, les nostres relacions amb el m6n passen 

sempre per un proce's d'interrogaci6. Si is veritat, com deia Benveniste, que hi 

ha tres categories d'actes primitius: els que descriuen el m6n, els que interroguen 

sobre el m6n i els que pretenen canviar el m6n, no hi ha dubte que preguntar-se 

sobre el m6n cobreix una posici6 central i estrategica. 

Per6 quins s6n els procediments linguistics que utilitzem per preguntar sobre 
el m6n? De quantes maneres es pot demanar informaci6? L'estudi d'aquestes 

questions es essencial en l'analisi de la llengua en us, en la reflexi6 sobre el siste-

ma linguistic portat a la practica en una determinada situaci6 comunicativa. 

L'ensenyament de la llengua que es marca com a objectiu basic el desenvolu-

pament de la competencia comunicativa dels parlants estudia la llengua com a 
instrument d'interacci6 social. Ente*n que la funci6 primaria d'una llengua is la 

comunicaci6 i que l'estudi del sistema de la llengua nom& ti sen tit emmarcat en 

un context. Es proposa un estudi mis funcional que formal. En aquest sentit, ens 

interessa aprofundir en la construcci6 del significat, una construcci6 que es fa 

amb la interacci6 i que sovint va mis enlla del significat literal de les paraules. 

Com a receptors, conve* que sapiguem identificar les intencions de I'emissor. I 

com a productors, cal que sapiguem triar les paraules que convenen als nostres 
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objectius i al rol que ens correspon com a parlants en un determinat tipus d'in-
tercanvi. 

Ara be, en la competencia comunicativa d'un parlant intervenen tants factors 

i les interaccions socials s6n tan heterogenies que 1'ensenyant que persegueix 

aquests objectius es pot sentir una mica superat per la complexitat d'allo que es 

proposa i per la dificultat de trobar camins per arribar-hi. En realitat la com 

petencia comunicativa 6s un saber fer molt complex, pero que inclou habilitats 

mes concretes, rue's delimitades, allo que podn'em anomenar microhabilitats. 

Fragmentar l'objectiu d'aconseguir la competencia comunicativa en objectius 

parcials i ben delimitate pot facilitar la tasca d'ensenyants i aprenents. 

Pel que fa a les diferents maneres de demanar informacio, hi ha efectivament 

unes habilitats que podem plantejar-nos com a objectius d'ensenyament-apre-
nentatge. Entre aquestes habilitats hi ha la de saber analitzar les demandes d'in 

formacio que ens arriben i la de saber actuar com a demandants d'informacio. 

En aquest capitol ens centrarem, doncs, en primer Hoc en unes consideracions 

sobre aquestes habilitats per passar despres a veure quins son els diferents factors 

que determinen la tria d'un procediment concret a l'hora de demanar una infor 

macio. A continuaci6, veurem quines modalitats oracionals podem fer servir per 

a aquesta finalitat i relacionarem les demandes d'informacio amb les funcions 

comunicatives. Finalment, ens plantejarem fins a quin punt les preguntes retori-

ques es poden considerar demandes d'informaci6. 

/. /. L'habilitat d'analitzar la demanda d'informacio 

Davant una frase que la gramatica tradicional ens ha ensenyat a identificar 

com a interrogativa, hem de saber interpretar la veritable intencio comunicativa 

de la persona que l'ha formulada. El que vol de nosaltres 6s una informacio? Vol 
que li resolguem un dubte? O potser ha formulat la pregunta dnicament per esta-

blir un contacte, per trencar un silenci, per provocar-nos, per fer-nos un retret? 

fis evident que nomds en la mesura que sapiguem identificar aquestes intencions 
podrem respondre adequadament, perque una mala interpretacio d'una pregun 

ta pot comportar actuacions erronies i malentesos. Imaginem, per exemple, la 

situacio incomoda que es pot generar quan una persona pregunta a una altra 
Com han provat les vacancesf amb Tunica finalitat d'establir un contacte usant 

una formula gairebe' ritual i la persona al-ludida s'allarga en explicacions detalla-

des sobre els Hoes que ha visitat i les circumstancies que ha viscut. Aquest seria 
un cas que Austin (1962) qualificava d'infortuni {infelicity), produit pel fet de no 

dir les paraules apropiades a la circumstancia. 

Si quan ens correspon el paper d'emissors parlem o escrivim amb una deter-

minada intenci6, tambe com a receptors ens interessa descobrir quina actitud hi 

ha darrere les paraules del nostre interlocutor i quin & el seu propdsit, ja que 
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nom& aixi podrem orientar i dirigir la interaccio. Per6 una cosa 6s l'actitud d'un 

parlant, is a dir, el tipus de relaci6 que esrableix respecte a un objecte del mon, 
envers la llengua, l'interlocutor o el mateix text, una altra es l'objectiu de l'emis-

sor quan utilirza les paraules en una situacio concreta, i una tercera, encara, es el 
mitja utilitzat. En l'exemple de la persona que pregunta Com ban provat les 

vacances? podem distingir: 

- actitud: desig de mantenir un contacte, d'establir una relaci6 social positiva 

- objectiu: crear aquesta bona relacio (orientaci6 perlocutiva) 

- mitja: formulaci6 de la pregunta Com ban provat les vacances? 

L'objectiu es el que selecciona el mitja utilitzat, tot i que un mateix mitja (una 

forma interrogativa, en el nostre cas) pot utilitzar-se en diferents situacions per 

aconseguir objectius diferents. 
En les relacions interpersonal 6s basic, doncs, entendre la situaci6 comuni-

cativa i actuar de forma adequada davant una veritable demanda d'informacio o 
davant una aparent demanda d'informaci6 que vehicula un altre tipus de deman 

da. El problema rau en el fet que sovint la intenci6 del parlant 6s precisament la 
d'amagar el seu veritable prop6sit. Per aix6 cal adquirir l'habilitat de fer inferen-
cies sobre la intencio de 1'interlocutor per poder descodificar un enunciat de 

forma adient. Aixi, 6s important de saber que s'amaga darrere una frase que en 
aparenca pot semblar interrogativa. En una situaci6 determinada, la pregunta No 

tensgana? pot voler dir Acabem d'una vegada la reunid o Deixem defer el que fern 
i anem a dinar. Si el receptor d'aquesta pregunta no hi sap veure res mes que una 

demanda d'informaci6, pot limitar-se a contestar amb un no i trencar, aixi, les 

expectatives de l'interlocutor. 

Els professors experts reconeixen les preguntes dels alumnes que tenen com a 

finalitat ocupar amb les respostes el temps que s'havia de destinar a un examen 

parcial i obligar a ajomar-lo a un altre dia. Hi ha persones que fan preguntes que 

afalaguen l'interlocutor per preparar el terreny per a una situaci6 menys amable. 
Hi ha tambe aquells que sota l'aparenca d'una demanda d'informaci6 el que fan 
& formular una pregunta de llu'iment personal on posen en evidencia els seus 

coneixements i els seus merits. Tots usen f6rmules interrogatives, pero la inten 

cio comunicativa no & pas la de sol-licitar una informaci6. Searle (1975) va par-
lar dels actes de parla indirectes per referir-se a aquells en que el parlant vol dir 
alguna cosa mes que allo que realment expressa. I la comprensi6 d'aquests actes 

de parla te un vessant darament psicoldgic i social que la didactica conve* que 

integri en una analisi comprensiva de les situacions de comunicaci6. 
L'us de les falses interrogatives & molt corrent en la interacci6 social perque 

pot ser una manera educada de recordar a algii una obligacio o una forma mati-

sada de fer-li un retret. Fins i tot pot ser que la persona que fa la pregunta ja sapi-
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ga la resposta, per6 utilitzi la interrogaci6 per evitar la duresa que comporta repe-
tir la formulaci6 d'una ordre que ja s'hauria d'haver complert. Aixi, per exemple, 
algii que ha vist sobre la taula una carta que ja s'hauria d'haver enviat pot dir a 
la persona encarregada de fer-ho: Ja has enviat la carta? (recorda una obligacio, 
estalvia una ordre i un retret). O una persona que viatja en tren pot dir a un viat-
ger que esta fumant: No ho sap que esta prohibit Jumar? (manifesta una queixa i 
fa un retret). En aquests casos la persona que formula la pregunta no espera una 
resposta sin6 que espera que la persona a qui l'ha formulada actui" d'una deter-
minada manera o justifiqui per que no hi ha actuat abans. 

Un altre aspecte que cal tenir present a l'hora d'analitzar les demandes d'in-
formaci6 is que sovint una pregunta amaga una altra pregunta. O be* una pre 
gunta molt general pot tenir com a objectiu una resposta concreta: 

[1] No vindras a lafesta de diumenge? = Per que no vindras? 
[2] Vas a la platja de vacances? = On vas? 

[3] Has anat al cine ultimament? = Quines pellicules has vist? 

Contestar aquestes preguntes amb un si o un no semblaria poc cooperatiu, 
com si el receptor volgue*s retenir informaci6. El principi de cooperacid obliga el 
receptor a acompanyar el slo el no d'una informacid mis exhaustiva. A116 que es 
considera cortes en aquests casos 6s donar una certa quantitat d'informaci6. 
Vegeu: 

[4] Pi: No vindras a la reunid de dissabte? 
P2: No. 

La resposta resulta poc cooperativa i tanmateix des d'un punt de vista grama-
tical no hi ha res a objectar. 

[5] Pi: No vindras a la reunid de dissabte? 
P2: No, nopuc. 

Aquesta resposta pot donar encara la impressi6 que I'interlocutor amaga in-
formaci6, que continua mostrant-se poc cooperatiu. 

[6] PI: No vindras a la reunid de dissabte? 

P2: No, nopuc. Hi ha unafesta a I'escola del meufill. Fan una obra 
de teatre i em fa molta illusid veure-la. 

Nome's en [6] es compleix el principi de cooperacid i, en canvi, en un sentit 
estricte, podrfem dir que la resposta no 6s rellevant, ja que el perque no havia 
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estat demanat. En aquesta circumstancia, les normes socials s6n les que han fet 
que un parlant formuli una pregunta molt general en Hoc d'una pregunta mis 

concreta i l'interlocutor, que ho ha entes aixf, s'ha mostrat cooperatiu contestant 
a una pregunta no formulada. Com afirma Haverkate (1994), des d'un punt de 
vista purament racional, les normes de cortesia verbal van en contra de la dare-
dat i l'eficacia, per6 tenen en compte altres factors, com la distancia social o el 
grau d'imposici6. Preguntar directament a algd Per qui no vindras a la reunid de 
dissabte? podia haver resultat massa directe, massa impositiu. 

Per6 el cas de les preguntes molt generals que esperen una resposta mes con 

creta no es d6na dnicament per motius de conesia, sin6 tambd per una certa 

incompetencia o un oblit del parlant que el receptor ha de saber detectar. Aixf, 
per exemple, una pregunta d'examen com Quantes modalitats oracionals coneixes? 

podria contestar-se amb una xifra, per6 normalment el que espera el professor 6s 
una explicaci6 completa. Per aixfc la intuici6 porta algun alumne a preguntar: col 
explicar-les? D'aquesta manera el receptor contribueix a corregir l'enfocament 

d'una pregunta que s'hauria d'haver formulat aixl: Quantes modalitats oracionals 

coneixes? Defineix-les i exemplifica-Us. 
I el que ha permes que aquest alumne intufs que la pregunta estava formula-

da de manera incompleta ha estat la capacitat de situar la demanda d'informaci6 
en una situaci6 comunicativa determinada, en un context d'examen. Difkilment 
es pot analitzar una demanda d'informaci6 si no es emmarcada en la globalitat 
d'un context comunicatiu. Qui ens demana la informaci6? Quina relaci6 hi ha 
entre els interlocutors? Quin es el seu rol social? En quina esfera de participaci6 
social es mouen? Quines necessitats vol acomplir l'emissor amb aquesta deman 
da? Si arribem a situar adequadament tots aquests factors, sabrem si 6s realment 
informaci6 el que hem de donar i en cas que sigui aixf, quin tipus i quina quan-

titat d'informaci6 se'ns demana. 
Per consegiient podem dir que l'habilitat d'analitzar la demanda d'informa-

ci6 se centra sobretot en la capacitat d'interpretar les intencions del parlant, una 

capacitat que indou aquestes competencies estretament relacionades: 

- saber identificar les falses interrogatives 

- saber reconeixer les preguntes que amaguen una altra pregunta 

- saber interpreter la demanda d'informaci6 en una situaci6 comunicativa 

concreta. 

El receptor d'un enunciat interrogatiu no pot guiar-se per una reacci6 auto-

matica senzilla que el porti a donar la resposta verbal que correspongui al sentk 
literal d'aquesta interrogaci6. En algunes ocasions no es aix6 el que conve1 que 
faci. La resposta adequada pot ser una acci6, una aportaci6 d'informaci6 diferent 

de la que aparentment es demana o fins i tot un silenci. 
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L'analisi de demandes d'informaci6 —reals o aparenrs— aprofitant situacions 
de la vida quotidiana o utilitzant textos literaris o dels mitjans d'informaci6 pot 
afavorir el desenvolupament de l'habilitat necessaria per aprendre a emmarcar 
cada demanda en el seu context. El pas segiient 6s el desenvolupament de les 
habilitats per actuar com a demandants d'informacio. 

1.2. L'habilitat de detnanar informacid 

Quan el parlant estableix una forma de comunicaci6 suscitada amb motiu de 
la recerca d'una informacio, es posen en joe dos centres d'interes: la informacio 
mateixa i la persona que la vehicula. Des del moment que la informacio ha de 
ser vehiculada per algii, les relacions que el demandant d'informaci6 sapiga esta-
blir amb l'interlocutor seran daus per aconseguir el seu propbsit i per fer-ho amb 
una actuacio adequada. 

Aixf doncs, l'habilitat de saber demanar informacio es una qiiestio de com-
petencia per seleccionar i fer servir recursos comunicatius apropiats per aconse 
guir aquest objectiu en diferents contextos. 

La veritat 6s que hi ha actuacions comunicatives que no aconsegueixen l'ob-
jectiu. La demanda d'informaci6 es un missatge linguistic que es dirigeix a un 
destinatari amb una finalitat ben concreta, per6 aquest missatge pot fracassar per 
diversos motius: 

- Perque Temissor no ha sabut exposar amb daredat la demanda. 

- Perque no ha sabut establir una relaci6 adequada amb 1'interlocutor. 
- Perque no ha sabut triar el moment adequat per formular la demanda. 
- Perque la persona a qui es demana la informaci6 no esta en condicions d'o-

ferir-la. 

- Perque la resposta no satisft les necessitats del demandant. 

Saber expressar amb daredat una demanda no resulta facil. D'una banda, si es 
tracta d'un tema complex, saber preguntar vol dir tenir els coneixements prou 
organitzats per veure on es exactament el buit que ens fa falta omplir. Identificar 
una llacuna d'informacio es ja una forma de saber. Per aixo l'estudiant que sap pre 
guntar per resoldre dubtes concrets demostra que actua sobre una base de conei 

xements en la qual sap veure les seves mancances. Si, al contrari, allo que estudia 
li resulta incomprensible, si no pot organitzar uns coneixements que li son abso-
lutament estranys, tampoc no pot demanar la informacio que li fa falta. En aquest 
cas, la frase del professor Pregunteu allo que no heu entes esdeve esteril. L'estudiant 
no sap demanar informacio perque no sap ni tan sols la informacio que necessita. 

En aquest aspecte, doncs, el temps que dediquem a organitzar i entendre la 
informacio que ja tenim ens ajuda a identificar amb precisid la informacio que 
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ens fa falta. Hem de saber amb una certa precisi6 quines s6n les informations 

que ens manquen o que volem ampliar perque les demandes siguin rendibles. 
Preguntar per preguntar pot ser una forma de comunicar-se, d'establir una 

relacid, per6 6s una acte de parla ben diferent de l'autentica demanda d'infor-

macio. 

D'altra banda, situats en determinats contextos, saber expressar amb claredat 
la demanda pot ser diffcil perque no ens podem permetre de ser massa directes. 

Hi ha molts motius —psicologics, socials— que ens obliguen a mesurar les 
paraules, a dosificar-les, a ajornar-les, a disfressar-les. Una persona que va a la 
consulta d'un metge o d'un advocat, per exemple, acostuma a donar molta infor-
maci6 desordenada, subjectiva i plena de digressions. De vegades pot arribar a 
donar una informaci6 molt desviada d'aquella que el metge o l'advocat necessi-
ten per poder comenc.ar a actuar. En aquesta circumstancia, el professional ha de 
seleccionar d'entre aquesta informaci6 desordenada les dades que l'interessen, 
pero ho ha de fer sense privar l'interlocutor d'expressar-se. Tallar I'expressi6 d'u-
nes vivencies que s6n importants per al parlant per tal de formular-li tot un enfi-
lall de preguntes pot resultar contraproduent. El discurs s'ha d'anar construint en 

el respecte a la intervencid de l'interlocutor per molt que pugui semblar que 

aquest procediment alenteix l'aplec d'informaci6. 

I es que el requeriment d'una informaci6 va estretament lligat amb el fet d'es 

tablir unes relacions positives amb l'interlocutor, perque encara que se suposa 

que a una pregunta ha de seguir una resposta, la veritat es que hi ha altres possi-

bilitats. D'entrada, una pregunta s'ha de contestar (principi de cooperaci6), per6 
de vegades no es contesta o es fa d'una manera desviada. Una de les possibles cau 
ses d'aquesta situaci6 es troba en el fet de no haver sabut establir el clima comu-

nicatiu adequat. 
En certa manera, la persona que demana a una altra una informacio l'afalaga 

(Belles, 1995), perque reconeix la seva superioritat. El demandant d'informaci6 
confessa una mancanca, mostra una inferioritat de coneixements respecte a la 
persona preguntada. Per6, a la vegada, obliga el destinatari a respondre; l'emis-

sor es troba en una situacio de domini i ha de mesurar assenyadament fins a quin 
punt pot exercir aquest domini, ja que, com afirma Searle (1980), parlar una 

llengua es prendre part en una forma de conducta governada per regies. Vegeu 

aquests exemples: 

[7] Un funcionari que ha de tramitar uns documents es dirigeix a un 

ciutada: 

— Digui'm el seu nom i cognoms i la data de naixement. 

[8] Una persona que busca una adreca pregunta a un vianant: 

— Perdoni, el carrer dels Pirineus? 
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En el primer exemple, l'emissor es troba en una situaci6 que li permet de 

demanar la informaci6 obertament i sense preambuls. En el segon, 1'emissor sap 

que interfereix en l'espai propi d'una persona que no t^ cap obligaci6 d'oferir-li 

la informaci6 demanada. Per aix6 comenca demanant disculpes. Les regies de 

conducta de les quals parla Searle ens farien jutjar inadequada en aquesta situa-

cio una demanda expressada com en [7]: 

[9] Digui'm on is el carrer dels Pirineus. 

Cal no oblidar que la demanda d'informaci6 a un interlocutor s'obte* mit-
jancant l'establiment d'unes relacions entre els participants de la situaci6 comu-

nicativa, perque aixd ens fa adonar de la importancia que te* esmercar esforcos 

perque aquestes relacions siguin fluides, per no imposar la nostra voluntat per 

damunt de tot i per actuar amb la maxima del tacte (Leech, 1983). 

Aquestes relacions entre els parlants poden quedar malparades en el cas de les 

demandes d'informaci6 que atempten contra la imatge de l'interlocutor. Per 
exemple: 

[10] Voste no accepta Us decisions democratiques, oi? 

[11] Molta gent pensa que Us decisions democratiques no sempre sdn Us 
millors. Que pot dir respecte a aixd? 

[12] Que en pensa de la gent que no accepta Us decisions democrhtiques? 

[13] Deixi'mfer d'advocat del diabU. £s veritat que voste no accepta Us 
decisions democrhtiques? 

[ 14] Ibste ha demostrat una gran competbicia per solucionarprobUmespen 

dents durant el temps que ha ocupat aquest chrrec. Perb hi ha persones 

quepensen que no ha actuat d'una forma clarament democratica. 

En els exemples anteriors algii vol saber quina es la manera de pensar, o si me's 

no de manifestar-se davant els altres, d'una persona que ocupa un carrec public. 

Vol saber si accepta les decisions democratiques, per6 la pregunta 6s comprome-

sa perque I'acceptaci6 de la democracia 6s un valor generalment admes en el con 

text social en que es formula la pregunta. Per aix6 una enunciaci6 com la de [10] 
pot atemptar contra la imatge de Pinterlocutor. En [11], en canvi, el parlant uti-

litza Fexpressi6 molta gent que generalitza una determinada manera de pensar i 

al mateix temps permet un cert distanciament; la imatge de l'interlocutor queda 

salvada, perque 1'us de la tercera persona obre un espai allunyat de Penvestida que 
suposava la concreci6 de [10], En [12], es fa una operaci6 semblant en atribuir 

la no acceptaci6 de les decisions democratiques a la gent, un coMectiu que per 

met tambe* el distanciament. En [13], la pregunta es presenta com si es tractds 
d'una mena de joe, d'una representaci6 en que el demandant adopta el paper 
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d'advocat del diabie; aix6 resta agressivitat a la demanda. En [14], finalment, el 
parlant enceta la intervenci6 amb un elogi que serveix per a mitigar l'afirmacid 
que segueix, una afirmacid que espera una reacci6 del receptor i que, per tant, & 

una demanda implfcita d'informaci6. 

Aixf doncs, veiem que quan la informaci6 que volem obtenir pot arribar a 

danyar la imatge de l'interlocutor, podem evitar-ho amb algun d'aquests recur-

sos: la generalitzaci6, el distanciament, el joe, l'elogi que actua com a captatio 

benevolentia. Un error en el to o en l'actitud per part de l'emissor pot fer fracas-
sar l'intercanvi. Un comportament diplomatic i astut 6s possible que aconse-

gueixi allisar un camf dificil. 
Per6 si les relacions que establim amb l'interlocutor s6n essencials, tambe" es 

cert que hi ha moments trie's propicis per a la demanda d'informaci6 que d'altres 
i situacions comunicatives que permeten aquest requeriment enfront d'altres que 
no el permeten. Charaudeau (1992), quan parla de la situaci6 de comunicaci6, 

fa referenda a les caracterfstiques contraccuals i es refereix a situacions que adme-
ten Pintercanvi interlocutiu, com s6n les converses o els dialegs quotidians, i les 
que no l'admeten, com una conferencia, almenys en la part d'exposicid del con-
ferenciant. Evidentment, el parlant que vol demanar informaci6 ha de saber triar 

una situaci6 de comunicaci6 interlocutiva perque la seva intervenci6 es conside-

ri adequada d'acord amb el contracte d'intercanvi. 

Amb tot, ens podem trobar en una situaci6 interlocutiva en la qual la perso 
na a qui es demana una informaci6 no pot oferir-la. No es que no vulgui coope-

rar, sin6 que senzillament no coneix la resposta. I quan la coneix, la resposta que 
ofereix no sempre satisfa les necessitats del demandant. Conve' tenir present que, 

perque es pugui establir la comunicaci6, hi ha d'haver un context compartit i una 

capacitat d'empatia per situar-se en el Hoc de 1'altre i entendre les seves necessi 

tats. Quan aix6 no ocorre, el que hauria de ser un discurs que es construeix amb 
la interacci6 es converteix en dos mon6legs divergents sense retroalimentaci6 de 
cap mena; o be* l'emissor o be* el receptor no han sabut facilitar la tasca de des-

codificacid del missatge. 
Si un acte de parla te" exit quan la forca illocutiva de l'enunciat condueix al 

resultat que volia l'emissor, l'acte de demanda d'informaci6 t6 exit quan l'emis 
sor aconsegueix la informaci6 que volia. I perque aix6 sigui aixl, cal que el par 

lant tingui 1'habilitat de formular aquesta demanda, una habilitat que, com hem 
vist, engloba diferents competencies: 

- Saber demanar la informaci6 que interessa. 

- Saber establir una relaci6 positiva amb l'interlocutor tenint cura de preser-

var la seva bona imatge. 

- Saber situar-se adequadament en cada tipus d'intercanvi. 
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Com veiem, per valorar si una sol-licitud d'informaci6 esta ben formulada, no 

ens podem limitar a considerar nom& el missatge que expressa aquesta sol-lici-
tud, sin6 que hem de considerar tots els elements de la situaci6 comunicativa en 
que s'ha ernes. 

La reflexi6 sobre aquests elements de la situacio comunicativa que son deci-
sius en les demandes d'informacio ha d'anar unida a la que hem proposat abans 
sobre 1'habilitat d'analitzar la demanda d>informaci6. Tot plegat pot contribuir a 
un major exit dels intercanvis comunicatius. 

2. Diferents procediments per demanar informacio 

La saviesa consisteix a perseguir els millorsfins 

amb els millor mitjans. 

Francis HUTCHENSON 

Ja hem vist com des de la demanda del funcionari, directa i sense preambuls 
de cap mena, que s'adreca a un ciutada dient Digui'm el sen nom i cognoms i la 

data de naixement, fins a la pregunta educada d'una persona que busca una 
adreca i es dirigeix a un vianant amb les paraules Perdoni, el carter dels Pirineus?, 
passant per la pregunta que n'amaga una altra, com la de No vindrhs a lafesta de 
diumenge?, que el que pregunta en realitat es Per que no vindrhs?, o la pregunta 
que atribueix a la gent 2^0 que en realitat s'atribueix a 1'interlocutor per tal de no 
atemptar contra la seva imatge, del tipus Que en pensa de la gent que no accepta 

les decisions democratiquest, els procediments per demanar informaci6 s6n molt 
variats i adopten moltes formes diferents. 

No sempre el camf mes recte 6s el millor ni les dreceres s6n Popcio mes 

oportuna. Les demandes d'informacio requereixen sovint un preambul, una 

negociaci6 que autoritzi el demandant a formular la pregunta. Ja hem pogut 

observar com el fet de dedicar unes paraules a captar la benevolencia de l'in-
terlocutor pot fer lliscar una pregunta compromesa que resulta, aixi, m^s suau. 
Examinem, doncs, alguns dels factors que intervenen en la demanda d'infor-

maci6 i que contribueixen a la selecci6 d'un procediment concret en cada situa-
ci6 comunicativa. 
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2.1. Factors que intervenen en la demanda d'injbrmacid 

Certament hi ha diferents elements del context que fan que hi hagi una 

manera de sol-licitar informaci6 adequada a cada circumstancia. S6n factors de 

naturalesa diversa i no actuen com a elements ai'llats, si no que es combinen i s'in-

terrelacionen. 

2.1.1. El benefici de la informacio demanada 

Per comencar, un dels factors determinants 6s el del benefici de la informa-

ci6 demanada. La informacid beneficiara la persona que la demana o la persona 

que l'ofereix? Volem la informacio per controlar o per castigar algu? Volem arren-

car una confessi6? Volem obtenir amb la resposta algun benefici personal? O ben 

al contrari, la informaci6 que es demana servira per ajudar 1'interlocutor, com en 

el cas de les preguntes del metge al pacient? Demanem una informaci6 per sim-

patia, per deferencia, per cortesia? 

Quan fa us de la paraula, Temissor actua mogut per una intencid que 6s la que 

regula la seva conducta, per6 aquesta conducta te" un cost i un benefici. Les rela-

cions que s'estableixen entre emissor i destinatari milloren amb el benefici i peri-

Hen quan el cost & molt alt. Si el que fa l'emissor 6s felicitar, convidar o elogiar, 

es dar que el benefici es troba a la banda del destinatari. Si el que fa 6s amenacar, 

acusar o insultar, el cost 6s el que predomina i les relacions es deterioren. Per6 en 

el cas de la sol-licitud d'informacio les coses no s6n tan clares. La informacid pot 

ser beneficiosa per a l'emissor, per6 tambe pot ser-ho per al destinatari, com 

podem veure en els exemples segiients: 

[15] PI: Que te horn? 

P2: 5/. Tres quarts de dotze. 

PI: Grhcies. 

[16] PI: Com esta la teva mare? 

P2: Molt mis bi, grhcies. 

En [15], l'emissor sol-licita una informacid que necessita, 6s el beneficiat en 

Tintercanvi i per aixd dona les grades quan se li ofereix. En [16], en canvi, la 

informacid es demana com una mostra d'interes cap a 1'interlocutor i el seu 

entorn afectiu. Sigui quin sigui el grau de sinceritat d'aquest interes, l'emissor s'a-

costa de manera deferent al destinatari amb una mostra d'estimacid o de cordia-

litat. £s per aquest motiu que el destinatari juntament amb la informacid ddna 

les grades a la persona que l'ha demanada. 

Com veiem, doncs, el parlant procura mantenir una relacid positiva amb l'in-

terlocutor. Si sap que en la seva relacid comunicativa el cost pesa mes per al des 

tinatari que no pas el benefici, introdueix algun element de cortesia que com-
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pensi el desavantatge, que redueixi el cost que recau sobre l'altre en Pintercanvi 

comunicatiu. Per6, a mes, si la persona interrogada no pot brindar la informaci6 

que se li demana, tambe" incrodueix algun element verbal compensator!. Per 

exemple: 

[17] PI: Perdoni, I'estacid d'autobusos? 

P2: Ho sento, perb no $6c d'aqui. 

En aquest intercanvi la informaci6 demanada es un benefici per a l'emissor, 

per6 H un benefici que qualsevol parlant trobaria I6gic d'oferir si fos al seu abast; 

per aix6 davant la impossibilitac de fer-ho, el desequilibri es compensa amb la 

introducci6 de la disculpa ho sento. 

Aixf doncs, les expressions d'agraiment o de disculpes contribueixen a anive-

llar el terreny comunicatiu i a facilitar la fluidesa de l'intercanvi. L'us d'aquestes 

expressions posa de manifest que el parlant ha avaluat la situaci6 comunicativa i 

ha considerat que en la demanda d'una informacio es produia una desigualtat en 

les relacions entre cost i benefici. 

I 6s tan important en la comunicaci6 la mesura d'aquest cost i aquest benefi 

ci que, fins i tot quan la persona que demana la informaci6 ho fa des de la situa-

ci<5 de superioritat que correspon al qui fa les preguntes en un interrogatori poli-

clac, la llei recorda que Tinterrogat te* dret a guardar silenci o que te* dret a comp-

tar amb l'assistencia d'un lletrat, elements que juguen a favor de la persona 

interrogada. 

2.1.2. El rol social del parlant 

Un altre factor que atorga a un parlant l'autoritat per demanar una informa-

ci6 en determinades circumstancies o que el capacita per fer-ho utilitzant un pro-

cediment concret e*s el rol social. 

Les institucions familiars, laborals, docents, polftiques, etc. determinen l'ad-

judicaci6 als seus integrants de certs rols que en regulen les posicions relatives en 

l'escala social. El grup espera de cadascun dels seus membres un tipus de con-

ducta d'acord amb la posici6 que hi adopta cadascu. 

Aquesta importancia del rol social en les situacions comunicatives on es pro-

dueix una demanda d'informacio es d6na tant en l'ambit de les relacions priva-

des, familiars i amicals, com en Tambit social o institucional. 

Aixi, entre els membres de la mateixa famflia, sembla que el rol social dels 

pares els autoritza a demanar als fills petits un tipus d'informaci6 que permet d'e-

xercir un control sobre els seus moviments i la seva conducta: que has fit avui?, 

on vast, ja tens la feina feta? Mentre que els fills petits s'adrecen als pares per 

sol-licitar una informacid que es presumeix que aquests posseeixen pel fet de ser 

me*s grans. 
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De la mateixa manera, sense moure'ns de l'ambit de les relations privades i 
amicals, els adults se senten autorirzats a demanar als infants tota mena d'infor-
maci6 sobre la seva vida privada: com te dius?, quants anys tens?, a quina escola 
vas?, quin curs fas? Aquestes s6n preguntes habituals amb les quals un adult pot 
adrecar-se a un infant, encara que la seva relaci6 sigui ocasional i no hi hagi entre 
ells cap mena de lligam. El fet de ser adult comporta no sols el permfs de fer 
aquest tipus de demandes, sin6 que fins i tot una actuaci6 d'aquest tipus s'inter-

preta com una mostra de simpatia, ja que l'adult s'interessa aixf per l'infant en 
Hoc d'ignorar-lo. Ben al contrari, l'infant que, deixant-se portar per l'esponta-
neitat, s'adreca a un adult amb el qual acaba d'establir una relaci6 preguntant 

quants anys tens? 6s possible que sigui corregit pel pare o la mare fent-li notar que 

no ha de ser tan tafener o tan preguntaire. 

Amb experiencies com aquesta aprenem des de petits l'avinentesa o la ino-

portunitat de certes demandes d'informacid i les associem amb el rol social que 

ens pertoca. I aix6 ocorre d'aquesta manera en tots els ambits. 
En l'ambit de les relacions professionals, el rol social dels parlants determina 

fortament la manera de procedir en la sollicitud d'informaci6. Hi ha rols socials 

que confereixen la potestat d'actuar d'una manera que es considera conforme 
amb aquest rol. Aixi, 6s generalment acceptat el dret a preguntar del periodista, 

del professor, de I'enquestador o del jutge. Cadascun d'ells ti unes prerogatives 

concretes que van lligades al seu rol social i que acaben quan el parlant deixa 

d'actuar d'acord amb aquest rol. 
Quan en I'exercici de la professi6 un periodista actua com a entrevistador, 

adopta en exdusiva el paper de subjecte que interroga fins al punt que si l'entre-

vistat pretin per un moment capgirar la situaci6, el periodista s'afanya a recupe-

rar el seu monopoli: 

[18] PERIODISTA: Per que hi ha hagut una abstencid tan aha en aquestes 

elections? 

ENTREVISTAT Voste que creu? 

Periodista: Sdcjo quifa Us preguntes. 

La societat 6s com un gran escenari on cada individu interpreta el seu paper. 

Els rols socials s6n comissions, delegacions d'una tasca concreta. Generalment el 
col-lectiu accepta aquests rols i actua d'acord amb ells en els intercanvis linguis 

tics. 

Malgrat tot, en algunes ocasions, la relaci6 entre cost i benefici a la qual abans 

ens hem referit ft* mes pes que el rol social. £s el cas dels enquestadors. No hi ha 
cap mena de dubte que en el repartiment de les tasques els correspon la d'inter-
rogar. Per6, segons les circumstancies en que fan la seva interpellaci6, s6n refu-
sats per uns ciutadans que van amb presses i que veuen amb malfianca aquestes 
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persones perque, darrere l'enquesta s'amaga mokes vegades una intenci6 de 

venda o de captaci6 d'adeptes a una ideologia politica o religiosa. 

Per aix6 la interpel-laci6 dels enquestadors comenca sovint d'aquesta manera: 

[19] Em permet que It fact unes preguntes? 

Obe*: 

[20] Ti dos minuts per contestar unes preguntes? 

L'enquestador demana permi's per exercir el seu rol social. I ho fa aixf perque 

el benefici de la informaci6 demanada no correspon al receptor sin6 a l'empresa 

0 instituci6 que ha encarregat l'enquesca i, de retop, a l'enquestador mateix. Pel 

mateix motiu, de manera frequent hi ha un intent d'equilibrar la balanca del cost 

1 el benefici que consisteix a oferir un petit obsequi o l'oportunitat de participar 

en un sorteig a la persona que s'ave a proporcionar la informaci6 que l'enques-

tador li demana. 

Tamb^ l'entrevista periodistica, en la qual, com hem vist, el periodista exer-

ceix de manera exclusiva com a demandant d'informacio, es veu sotmesa a l'ana-

lisi del cost i el benefici. Aixi, certs personatges valoren la conveniencia de con-

cedir o no una entrevista i el fct de concedir-la a un mitja i no a un altre. Posen 

condicions i estableixen certes exigencies. Volen, en definitiva, que el benefici de 

l'entrevista s'indini cap al seu canto. 

Queda dar, doncs, que el rol social autoritza un parlant a demanar una infor-

macio en determinades circumstancies, per6 aquesta autoritzaci6 ti uns limits, 

unes restriccions. 

2.1.3. La relacio jerarquica entre els interlocutors 

Seguim amb un altre factor que configura el procediment per demanar infor-

macio: la relacio jerarquica entre els interlocutors. £s evident que les relacions 

jerarquiques s6n un factor determinant no sols de les relacions socials, sino de la 

manifestacio linguistica d'aquestes relacions. Quan entrem en contacte amb una 

altra persona, gairebe de manera automatica ens situem en un nivell jerarquic 

respecte a ella. Podem coMocar-nos en una posici6 d'igualtat, d'inferioritat o de 

superioritat, d'acord amb l'estatus i el rol social de cadascu. Hi ha una distancia 

social que es converteix en element regulador de les nostres accions i evident-

ment tamb^ del llenguatge com a forma de conducta socialitzada. 

La famosa frase Voste no sap amb qui esta parlant, que ja forma part de les for 

mes etiquetades com a pr6pies de persones prepotents i conven5udes del seu dret 

a ocupar una situacio de privilegi, en realitat posa de manifest all6 que els par-
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lants fern d'una manera mis intuitiva o mis conscient a 1'hora d'establir un inter-

canvi comunicatiu: mirem de saber amb qui estem parlanc per adaptar el nostre 

missatge a aquesta circumstancia. 

La jerarquia pot ser ocasional, transic6ria. Un mateix individu pot ser el que 
ocupa el gra6 superior en un determinat intercanvi i passar a ocupar el gra6 infe 

rior quan canvien les circumstancies. Per6 el fet is que les relacions jerarquiques 

determinen I'adequaci6 i la rellevancia de les interaccions verbals. 

Alguns actes de park nome"s es poden fer efectius des d'una determinada posi-

ci6 jerarquica. Aixf, per exemple, per poder manar, l'emissor ha d'estar en una 

posicio de superioritat. Obviament, no is aquest el cas de la demanda d'infor-
macio. De fet, aquesta pot venir d'un superior, d'un igual o d'un inferior, per6 

el que la posici6 jerarquica determina s6n variables com les segiients: quina infor-

macio es pot demanar, quan es pot demanar, com s'ha de demanar. 

Cal tenir en compte que hi ha preguntes que reforcen el poder de l'altre, que 

el col-loquen en una posici6 de superioritat; n'hi ha d'altres, en canvi, que es fan 

per controlar les accions de l'interlocutor, que passa aixl a sotmetre's a la inter-

pel-laci6. D'altra banda, el dret d'exigir una resposta nom^s es te ocasionalment. 
Pot tenir-lo el jutge, per exemple, en alguns casos, per6 les societats democrati-

ques limiten aquest dret d'exigir una resposta, contrariament al que ocorre en els 

regims totalitaris. 

En tot cas, les posicions que els parlants adopten en la interacci6 comunica-

tiva els assignen una manera de demanar la informaci6. Pensem, per exemple, en 
una situaci6 com ara la d'una entrevista de treball. L'entrevistador ocupa una 

posici6 que li permet d'endinsar-se en la biografia de I'entrevistat; pot formular 

preguntes forca personals, de manera bastant directa i acostuma a triar el 
moment per fer-ho. Aquesta possibilitat no is simetrica. L'entrevistat nom& pot 

sol-licitar informacid directament relacionada amb el lloc de treball i sovint ho 

ha de fer mesurant molt be* les paraules. 

En les ocasions en que els participants en la intercomunicaci6 verbal s6n 

molts, com per exemple en el torn obert de preguntes despr& d'una conferencia 

o en una taula rodona o un col-loqui, s'assigna a algu el paper de moderador per-

que reguli les intervencions i vagi donant pas als diferents torns de paraula. 
Aquest & un cas de jerarquia ocasional, necessaria per mantenir un ordre i gene-

raiment acceptada. Qui vol preguntar en alguna d'aquestes ocasions ha d'accep-
tar que el moderador li doni la paraula i que controli el seu temps. El demandant 

d'informaci6 se sotmet aixf a un parlant que ocupa una posici6 superior. 

En general, doncs, el lloc que cadascun dels interlocutors ocupa a l'escala 

social determina uns usos del llenguatge. Hi ha una distancia social a la qual els 

parlants acostumen a adaptar les seves intervencions. Ara be", cal matisar que el 
llenguatge permet fins a un cert punt de mantenir I'equilibri existent o be" modi-
ficar-lo per millorar la relaci6 o per augmentar la distancia. I aquesta regulaci6 
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de la distancia 6s m6s a 1'abast del parlant superior que de l'inferior. Aixf, el par-

lant que ocupa un Hoc superior en la jerarquia de les relacions socials pot miti-

gar el caracter impositiu d'una demands d'informaci6, pot utilitzar estrategies 

que dissimuiin la distancia social que separa els interlocutors. En el cas del par 

lant que ocupa una posici6 inferior, en canvi, el marge de maniobra e*s m^s petit. 

2.1.4. La intencionalitat de I'emissor 

Un altre factor que pesa fortament en la manera de procedir a l'hora de 

sol-licitar la informacio es la intencionalitat de I'emissor. La decisi6 de parlar (o 

de callar) es pren sempre perque el parlant te* un objectiu que intenta aconseguir 

d'aquesta manera. La intenci6 6s el mdbil dels actes de parla. £s perque tenim un 

punt de mira que encetem un intercanvi comunicatiu. 

Sembla que en el cas de la demanda d'informacio aquest m6bil hauria de ser 

sempre el d'omplir un buit de coneixement, el de resoldre un dubte. En la prac-

tica, per6, moltes demandes d'informacio es fan amb altres propdsits. Podem 

demanar una informacid per trencar un silenci i mostrar-nos cordials. Les con 

verses d'ascensor ens forneixen multitud d'exemples d'aquest tipus: 

[21] Que, cap a treballar? 

[22] Vas amb cotxe? No hi ha moltes retentions en aquesta hora? 

Tambe* podem fer-ho per mostrar-nos competents, per mostrar que sabem 

moltes coses sobre el tema al voltant del qual gira la nostra demanda. Ocorre aixf 

que moltes de les preguntes que fan els membres d'un tribunal d'oposicions o el 

public a qui es d6na la paraula despres d'una conferencia s6n llargues disserta-

cions que s'allunyen molt del motiu primer, que se suposa que hauria de ser la 

demanda d'una informaci6. 

fis dar que les sol-licituds d'informaci6 poden fins i tot tenir intencions astutes 
i insidioses. Observem sovint com les rivalitats entre membres de diferents partits 

politics els porten de vegades a demanar una informacio en el parlament per fer 

quedar l'altre en un mal Hoc. Demanant una informacio es pot ferir, insultar, escar-

nir. Per contra, les demandes astutes tenen tambe* una altra cara de la moneda i 

poden facilitar el Uuiment de l'interlocutor. En tots dos casos, perd, el que esta en 

joe 6s una determinada imatge m6s que no pas l'assoliment d'una informacio. 

Hi ha les demandes fetes pels professors en situacio de classe que tenen com 

a objectiu comprovar si l'interlocutor coneix la resposta. Hi ha les dels entrevis-

tadors que pretenen fer arribar aquella informacio a una audiencia o a uns lec 

tors. Hi ha encara les demandes d'informaci6 que construeixen un joe de parau-

les entrellacant l'enginy del qui pregunta i el qui respon. Pertanyen a aquest grup 

les entrevistes que es fan dins d'alguns programes d'humor en els quals 6s irre-
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llevant la informaci6 que es demana i, per part del receptor, proporcionar aques-

ta informaci6 de manera seriosa pot fins i tot semblar poc pertinent. En aques-

tes ocasions, is la forma el que importa, mostrar-se graci6s passa per davant de 

ser coherent. 
El ventall d'intencions 6s, doncs, molt ampli i la intencionalitat de l'emissor 

6s una de les variables que decideix el procediment linguistic que s'utilitza en 

cadacas. 

2.1.5- El tipus d'intercanvi 

Una altra variable 6s el tipus d'intercanvi: individual, social o institucional. 

De fet, m6s que una altra variable, el tipus d'intercanvi 6s el factor que engloba 
tots els altres, ja que segons el tipus d'intercanvi comunicatiu, els elements que 

hem citat fins ara poden esdevenir m6s o menys importants. 

Recordem que ens referim a intercanvi individual sempre que I'emissor actua 

a ti'tol personal, de manera espontania i sense exercir un rol social public. En l'in-
tercanvi individual una persona concreta parla amb una altra persona que sovint 

coneix, i la llengua li serveix per a expressar la pr6pia identitat. En aquest sentit, 

la llengua acostuma a adoptar un to de familiaritat, de confianca, on els conven-

cionalismes tenen una importancia menor de la que tenen en altres tipus d'in 

tercanvi. 

En aquests intercanvis individuals, les informacions que es demanen m6s so 

vint s6n les segiients: 

-Informacions directament practiques, necessaries per portar a terme les 

accions del dia a dia: On is tal cosa?, A quina hora quedem?, Digue'm si 

vindras a dinar o no. 

- Informacions que van en benefici del receptor, guiades per un interes sin-

cer pel seu benestar: Fas mala cara. Que no et trobes bi? 
- Informacions que els pares demanen als fills per estimular-los a parlar, per 

fer significatius els missatges no verbals dels bebes: Que is aixb?, Que porta 

la mare?, Que tens set?, No en vols mis? 
- Informacions que es demanen amb la intenci6 de mantenir la comunicaci6, 

d'afavorir el contacte, i que tenen, per tant, una funci6 interlocutiva,: Com 

anem?, Com van les coses?, Cansat? Aquestes demandes d'informaci6 poden 
ser me*s sinceres o me"s ritualitzades segons els casos. Quan s6n ritualitzades, 

all6 que s'espera e*s una resposta breu, tambe1 ritualitzada. 

- Informacions demanades per regular la conducta, ja sigui dintre de la famf-

lia o en els Hoes de treball: Ja has fet els deures?, Has enviat el fax? 
- Informacions que contribueixen a ampliar els coneixements i resoldre els 
dubtes de la persona que les demana: Quants habitants deu tenir Sabadell? 
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D'altra banda, dins dels intercanvis individuals sovintegen molt les demandes 
aparents en que l'emissor mis que esperar una resposta el que vol is donar-la: 
Saps a qui he vist am?, A qui hafelicitat la mestra avui?O les demandes aparents 

que en realitat s6n un retret: Que no ho veus que et tacaras? I tamb«* aquelles 
demandes que esperen una confirmaci6 de Pinterlocutor: £s maca, oi? 

Passant a l'intercanvi social, is a dir, al proems linguistic en que l'emissor actua 

d'acord amb el rol social que exerceix com a membre d'un col-lectiu, trobem 
situacions comunicatives mes estretament regulades per una normativa. S6n 

situacions menys espontanies, que formen part d'objectius mis complexos que 

de vegades no s6n els propis de l'individu sin6 els de l'empresa o de la col-lecti-
vnat. 

Pertanyen a l'intercanvi social les preguntes fetes per professionals de diferents 
sectors a clients, proveidors, etc. en Pexercici de la seva professid. S6n demandes 
d'informaci6 que poden utilitzar el canal oral, per6 que molt sovint es fan tambd 
a wave's d'escrits de diferents tipus, com les cartes comercials, eh que Pemissor no 
s'expressa a tftol individual: 

[23] Ja ens direu si la nostra oferta us interessa i si hi trobeu alguna utili-
tat. 

[24] Feu-nos saber, tan aviat com us sigui possible, si hi veieu alguna apli-
cacio. 

Tambe' dins d'aquest tipus d'intercanvi trobem les demandes d'informacid 
fetes en el marc dels mitjans de comunicaci6, ja es tracti de premsa escrita, ja de 
radio o televisi6. El demandant d'informaci6 pot ser el periodista que fa una 
entrevista, per exemple, per6 tambe" pot ser algun dels oients o televidents a qui 

s'ofereix la possibilitat de demanar una informaci6 mitjancant la lfnia telefonica. 
En el primer cas, la informacio es demana per oferir-la a tota una audiencia, per 

molt que en algunes ocasions es pugui crear la ficci6 d'una certa intimitat entre 
entrevistador i entrevistat. En el segon, els oients poden demanar una informa 

cio a alguna persona convidada a un programa, un expert sobre un tema, per 
exemple, per6 tambd poden adrecar la demanda a la resta d'oients, com ocorre 
en el cas de programes com «La nit dels ignorants»: Sigui com sigui, en la deman 
da d'informaci6 pesa el fet d'estar en antena, determina la tria linguistica, enca-

ra que de manera diferent segons el tipus de programa de que es tracti. Vegem 
com a mostra un petit fragment del programa «Pasta gansa», que s'emetia per 
Catalunya Radio, conduit per Milci Moto:' 

1. Aquest fragment correspon al text 8 de I'annex. 
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[25] PRESENTADOR: A que etdediques tui\ 

Concursant; Estudio fisiques\ 

PRESENTADOR: fisiques\ esths a: segon o a tercer defisiquesi\ 

CONCURSANT: Primer primer\ encara e$tic# 

PRESENTADOR: Primer primer defisiquesA 

Concursant: SI st\ 

PRESENTADOR: Vas estar uns anys que no sabies que estudiarA 

CONCURSANT: No\ estudiava flsiques perb no estudiava massa\ 

PRESENTADOR: Perb t'ha agradat molt repetir el primer [i per aixb 

I'hasfet] mis d'una vegada\ 

CONCURSANT: [M'ha encantat s(]\ exacte\ 

La informaci6 que demana el conductor del programa li com a destinataris 

els oients. Serveix per a presentar el concursant, per a donar-li una certa identi-

tat. I la conclusi6 que treu al final va d'acord amb la lfnia satfrica del programa, 

que el concursant coneix prou be" i, per tant, contribueix a mantenir amb la seva 

replica. La tria de recursos linguistics s'hauria fet de manera molt diferent en un 

altre tipus de programa; en aquest cas, el to humorfstic, ironic, presideix Pinter-

canvi. Un intercanvi que es com una representaci6 destinada a l'audiencia. Es 

dar, doncs, que les caracterfstiques d'aquesta situaci6 s6n ben diferents de les que 

te l'intercanvi individual. 

Pel que fa al tercer tipus d'intercanvi, l'intercanvi institucionalitzat, es aquell 

en que I'actuaci6 de 1'emissor te" Hoc en el marc d'una instituci6 publica o en 

representaci6 seva. Ens referim, per tant, a intervencions en el Parlament o a les 

Corts, a actes oficials d'una universitat, a judicis, a correspondencia entre insti-

tucions, etc. 

En aquestes situacions comunicatives, les demandes d'informaci6 estan estric-

tament regulades per normes socials i molt sovint tambe* per normes lingiifsti-

ques. 

Vegem, per exemple, com es demana la informaci6 en un judici celebrat al 

Palau de Justfcia de Barcelona,2 amb motiu d'una denuncia per incompliment 

de les condicions estipulades en un contracte de separaci6 conjugal. Per comen-

car, la informaci6 sobre les dades personals del denunciant s'ha de provar amb 

algun document. Aixf, el jutge demana: 

[26] JUTGE: Voste ti algun document que acrediti la sevapersonalitat? 

2. L'enregistrament d'aqucst judici i la seva transcripci6 formen part del corpus de textos ana-

litzats al projecte Tipotext. 
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D'altra banda, perque 1'acte de judici es pugui dur a terme, cal contestar les 

preguntes que formulen el fiscal, l'advocat o el mateix jutge. I e"s el jutge el que 

regula el moment en que es poden formular i si s6n o no procedents: 

[27] JUTGE: Contest! les preguntes que liformuli la senyora fiscal, que te 

laparaula. 

La manera d'enfocar les preguntes, la informacio que contenen les respostes, 

en definitiva, tot el que es despren de 1'interrogatori actua com a prova i, per 

tant, l'habilitat per demanar la informaci6 que interessa que surti a la Hum te* una 

rellevancia que no tindria en altres tipus d'intercanvi. 

Segons quines siguin les seves respostes, es considerara, per exemple, que hi 

ha hagut efectivament una reclamacio: 

[28] JUTGE: Voste es considera perjudicat i reclamaper aquestsfets? 

I d'altra banda, en una situacio en la qual es tan important que el destinatari 

entengui quina & exactament la informacio que l'emissor li demana, la comple-

xitat del Uenguatge jurfdic o la poca capacitat d'empatia i d'adequacio al desti 

natari per part dels lletrats pot crear situacions com aquesta:3 

[29] ADVOCAT: Reconoce ustedque estas denuncias tienenpor objeto impe-

dir que continue la tramitacidn al juzgado de Ultima instancia 

ntimero 16 donde se tramitan, o se tramitd en su dia, el precedente 

divorcio, la ejecucidn de la sentenciay que estas denuncias tienen por 

tinico objeto impedir que esta ejecucidn llegue a sus Ultimas conse-

cuencias? 

DEMANDANT: No entenc lapregunta. 

ADVOCAT: Si, es como represalia. 

Demandant: Represalia? 

Advocat Si. 

Demandant: No. 

En aquesta i en altres situacions comunicatives en que una persona demana 

una informaci6 en una institucio piiblica o en representaci6 seva, l'actuacio de 

l'emissor te" una certa transcendencia i, per tant, resulta especialment interessant 

d'analitzar els recursos que selecciona i com el missatge arriba als destinataris. 

3. En el judici s'alternaven el catali i el castella tal com queda reflectit en aquest fragment. 
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2.1.6. El mode de produccid 

Considerem ara un liltim factor que interve1 en la demanda d'infbrmaci6: el 

mode de producd6. Aquesta variable fa referenda a la forma de comunicaci6 

segons que I'emissi6 i la recepci6 coincideixin o no en el temps i en l'espai. Aixl, 

distingim, en lfnies generals, entre un mode de producci6 directe, si es donen 
simultaniament I'emissi6 i la recepd6, i un mode diferit, si hi ha una dilaci6 

cronol&gica i espadal. A banda d'aquests modes simples, les noves tecnologies 
fan cada dia m6s usuals els modes de comunicaci6 complexos, es a dir, els que 

resulten de Ia\:ombinaci6 de diferents modes simples. Un mateix acte comuni-

catiu el poden rebre uns receptors simultaniament a la seva emissi6, i uns altres, 

en diferit. 
En la mesura que les demandes d'informaci6 s6n una interpellaci6 que espe-

ra una resposta del receptor, la presencia d'aquestes demandes 6s molt m& nota 
ble en els modes de producci6 directes. En I'intercanvi fet cara a cara, en que es 

comparteix un mateix espai fisic, l'emissor compta d'entrada amb la veu i amb 
tota la seva riquesa de matisos i, d'altra banda, amb elements comunicatius tan 

importants com la mirada, el gest, I'expressi6 i un llarg etcetera de components 

de la comunicaci6 no verbal. 
Si l'intercanvi es fa a traves d'un mitja tecnic, com el telefon, per exemple, la 

veu continua sent un element important, per6 l'absencia d'un espai fisic com-

partit fa que el llenguatge hagi d'ocupar el Hoc dels components no verbals que 
s6n absents d'aquest tipus de comunicaci6. Si, a tile's, la comunicaci6 telefbnica 
passa a ser diferida, com ocorre quan ens trobem amb un contestador automatic 

o una biistia de veu, el llenguatge ha d'omplir tambe" l'absencia d'un espai tem 

poral compartit, de manera que una demanda d'informaci6 com aquesta no f6ra 

adequada: 

[30] Volia saber si pots venir al sopar d'aquest vespre. Jo sdc a casa, ara. 

Trttca'm i digue'm alguna cosa. 

Ates que no sabem quan rebra el missatge el receptor o si rebra tambe" la indi-

caci6 del dia i hora en que ha estat enviat, els elements dfctics, o amb valor dfc-

tic, com aquest vespre o ara perden el valor que tindrien en una comunicaci6 

telefbnica direcra i cal rec6rrer a referents mis dars: 

[31] £s dimecres al migdia. Volia saber si vindras al sopar d'aquest vespre. 

Ara sdn les 2. Jo sere" a casa fins a les 4. Truca'm i digue'm alguna cosa. 

El mode de produccid directe is, sens dubte, el que ofereix mes avantatges al 
demandant d'informaci6. El destinatari is al davant i aix6 permet comprovar si 
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ha entes la demanda, com l'ha rebuda, si la informaci6 que ens ofereix is real-
ment la que li hem sol-licitat. En definitiva, permet una negociadd continuada 
que acostuma a ser mis productiva que quan entre la demanda i la resposta s'in-
terposa la barrera del temps i de l'espai. 

Aquesta barrera temporal i espacial fa que els requeriments d'informaci6 que 
es fan en diferit hagin de ser molt me"s planificats. L'absencia del receptor obliga 
el demandant a fer un esfor9 per expressar-se amb daredat, per demanar la infor-
maci6 de manera completa i exacta. Cal tenir en compte que el destinatari no 
pot demanar precisions ni adariments i que, per tant, el missatge no es pot ajus-
tar com en les situacions d'intercanvi directe, en que les reformulacions s6n pos 
sibles. El demandant, doncs, ha de preveure els dubtes del destinatari i anticipar-
s'hi concretant tot el que faci falta. 

En aquest sentit, les preguntes ret&riques dels textos escrits o dels discursos 
orals monogestionats tenen, en bona part, la funcid de posar-se en el Hoc dels 
destinataris i de formular la pregunta que aquests farien en cas de ser presents o 
de tenir la possibilitat de prendre la paraula. D'aixd es despren que les demandes 
d'informaci6 s6n presents, de manera explfcita o implfcita, en molts intercanvis; 
perd el fet que entre emissor i receptor hi hagi un espai i un temps compartits o 
que la interpellacid es faci de manera diferida condiciona aquestes demandes i 
els d6na una forma particular en cada circumstancia. 

Heus aquf, doncs, per recapitular, alguns dels factors que intervenen en les 
diferents maneres de demanar informaci6 i dels quals hem intentat donar comp 
te a grans trets: 

El benefici de la informaci6 demanada. 
El rol social dels parlants. 

La relacid jerarquica entre els interlocutors. 
La intencionalitat de l'emissor. 

El tipus d'intercanvi comunicatiu. 

El mode de producci6. 

2.2. Les demandes d'informacio i Us modalitats oracionals 

Fins ara hem vist que les demandes d'informaci6, com qualsevol altre tipus 
d'interacci6 comunicativa, es donen en un context concret i com el conjunt de 
caracterfstiques que determinen aquest context influeixen en la forma que tria el 

parlant per demanar la informaci6. Per6, al capdavall, all6 que tria s6n uns ele 
ments lexics i gramaticals que formen part del sistema de la Uengua. Es a dir, el 
pla pragmatic i el pla gramatical entren en relaci6, de manera que la competen-
cia comunicativa del parlant consisteix a saber fer una analisi correcta de cada 
situaci6, per6 consisteix tambi a coneixer les estructures lingufstiques i el seu 
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funcionament per tal de poder seleccionar adequadament la materia lingiifstica 

amb la qual es construeix el significat. 
Aixi, l'ensenyament de la llengua centrat en 1'iis no pot oblidar la gramatica per-

que en la construcci6 dels discursos es posa en joe el siscema linguistic. Potser cal 
qiiestionar la utilitat d'un ensenyament teoric de la gramatica absolutament deslli-
gat de la practica, per6 els coneixements gramaticals s6n un element mis —i no 

pas un element insignificant— de tots els que integren la competencia comuni-

cativa. 

En el cas que ens ocupa, alld que pot resultar realment litil is veure que tro-

bem en el pla gramatical que faci referenda a les demandes d'informaci6 i consi-

derar, amb una actitud reflexiva i cn'tica, fins a quin punt les descripcions grama 

ticals s'ajusten a la realitat dels intercanvis comunicatius. En definitiva, podem 
intentar sumar dos nivells d'analisi: el de la configuraci6 oracional de les modali-
tats que serveixen per a demanar informacid i el dels factors que intervenen en les 
situacions de parla concretes i que no s6n linicament de naturalesa gramatical. 

Com que ens interessem per les demandes d'informaci6 formulades amb ora-

cions i les oracions consten d'un dictum, que is el contingut representatiu, i d'un 
modus, que is 1'actitud del parlant respecte a aquest contingut, podem veure que 

diu la gramatica respecte a les modalitats oracionals. Badia (1994) relaciona la 

modalitat interrogativa amb la pregunta i amb la manifestaci6 d'una situaci6 

d'ignorancia o de dubte. Diu que el tret que singularity aquestes oracions is 

Tentonaci6 ascendent final i, en els registres escrits, el signe d'interrogaci6. 

Ara be\ si considerem que la modalitat interrogativa indou tots els enunciats 

que manifesten amb una pregunta una situaci6 d'ignorancia o de dubte, haurem 

d'exdoure: 

- Les preguntes orat6ries o ret6riques: Ti la relied I'exclusiva de I'espirituali-
tat? (Dit en un discurs on es defensa que la religi6 no re* aquesta exdusiva). 

- Moltes de les preguntes fetes en una entrevista periodistica, en un interro-

gatori policfac, en un judici, etc. que el que pretenen is que l'interrogat ver-

balitzi unes determinades respostes. 

- Les preguntes que s'han d'interpretar com un suggeriment: Per que no anem 

a laplatja diumenge? 

- Les preguntes fetes per la complaenca de sentir la resposta: M'estimes? 

- Les preguntes que expressen sorpresa: Ja ets aqul? 

- Les preguntes que s6n una amenaca: Que us voleu quedar castigats? 

- Les preguntes que exposen una crftica: Sempre ets tan antiparic amb ella? 

- Les preguntes que s6n un desafiament: Per que no em pegues, eh? 
- Les preguntes que recorden una obligaci6: Ja has enviat la carta? (L'emissor 

sap que el destinatari no ha enviat la carta, per6 vol evitar d'expressar un 

retret d'una manera mis directa). 
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- Les preguntes absurdes, liidiques: De quin color era el cavall blanc de Sant 
Jaume? 

- Les preguntes per donar informaci<5: Sabeu que hi ha hagut tin accident de 
tren aquesta nit? 

- Les preguntes que equivalen a una ordre o que s6n una demanda d'un ser-
vei: Pots tancar laporta? 

En cap d'aquests casos —i en podriem trobar certament alguns altres— el 
parlant formula la pregunta per resoldre una situaci6 d'ignorancia. Cap d'aques-
tes frases no 6s una demanda d'informacitf, tot i tractant-se d'oracions interro-
gatives. 

De la mateixa manera, els exemples que segueixen a continuaci6 no tenen les 
caracterfstiques que la gramatica tradicional atribuelx a les oracions interrogati-
ves i, en canvi, la seva finalitat 6s demanar una informaci6: 

[32] Etdius... 

[33] Digueu-me a quina adreca ho he deportar. 

[34] Vull saber qui ha trencat aquesta cadira. 

[35] Tu deus saber el titol d'aquell Uibre de Grice que comentavem Valtre 
dia. 

fis necessari, doncs, distingir entre dos tipus d'actes linguistics: l'acte d'utilit-
zar un enunciat interrogatiu i l'acte de formular un enunciat adrecat a algd per 

obtenir una informaci6. Com acabem de veure, hi ha enunciats interrogatius que 
no s6n cap demanda d'informacid i demandes d'informaci6 que no es duen a 

terme per mitja d'un enunciat interrogatiu. Quines s6n, doncs, les condicions 
que s'han de complir perque un enunciat pugui ser considerat una demanda 
d'informaci<5? 

Per contestar aquesta pregunta seguirem el model que proposa Searle (1980) 
per analitzar l'acte il-locutiu de preguntar: 

Contingut proposicional 

Es refereix a les caracterfstiques significatives de la proposici6 emprada per por-
tar a terme 1'acte de parla. Si es tracta d'advertir algii, el contingut proposicional 

ha de basar-se en un esdeveniment o estat futur; per donar les grades, en canvi, 
ha de centrar-se en un acte passat fet pel receptor. En el cas de l'acte il-locutiu de 
preguntar, es pot utilitzar qualsevol proposicid o funci6 proposicional. 

Condicid preparatdria 

El parlant no sap la resposta. Aix6 en el cas de les preguntes «reals». En les 
preguntes d'examen, el parlant nom& vol saber si el receptor sap la resposta. 
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A m&>, no ds obvi que el receptor hagi de proporcionar la informacid si l'e-

missor no la hi demana. 

Condicid de sinceritat 

El parlant desitja aquesta informaci6. 

Condicid essential 
El parlant intenta obtenir del receptor aquesta informacio. 

Si totes aquestes condicions es compleixen, ens trobem amb una autentica 
demanda d'informaci6.1 en el projecte Tipotext hem pogut constatar que lafun-
cio pragmatica de demanar informaci6 es du a terme amb la utilitzaci6 de les 

segiients modalitats: 

1. Interrogativa caracterfstica (15,83% del nombre total de modalitats ora-

cionals analitzades). 

2. Dedarativa per demanar informaci6 (1,97%). 
3. Imperativa per demanar infbrmacid (0,78%) 

2.2.1. La modalitat interrogativa caracteristica: tipus d'interrogatives 

En la interrogativa caracterfstica, com en qualsevol altra modalitat caracterfs 
tica, la funci6 lingiifstica i la funci6 pragmatica coincideixen. La forca il-locutiva 
de demanda d'informacid va associada a l'estructura interrogativa. Les frases en 
modalitat interrogativa caracteristica tenen el sentit literal de l'enunciat, sense 

cap intenci6 suplementaria que apunti cap a alguna cosa diferent de la que les 
paraules volen dir. L'estructura formal que tots reconeixem com a interrogativa 

serveix en aquest cas per resoldre un dubte o per demanar una informaci6. 
Com es dedueix de tot el que hem anat dient fins ara, es nomds en relad6 

amb el context i amb l'analisi que puguem fer de les intencions de l'emissor que 
podem qualificar una oraci6 d'interrogativa caracterfstica. S6n frases en modali 
tat interrogativa caracteristica les seguents, que apareixen en els textos del corpus 

analitzat al projecte Tipotext: 

[36] Quant valen? 

[37] Tambi canta a la coral, o no? 
[38] Has de conduir? 

[39] Quants anys fa? 

En tots aquests exemples trobem interrogatives directes en que un emissor 

s'adreca a un receptor perque li resolgui un dubte o li digui alguna cosa que igno-
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ra. Per6 en quins casos pot ser adequat d'utilitzar una oraci6 en modalitat inter 
rogativa caracteristica? De manera molt general, podem dir que sempre que ens 

puguem permetre de ser directes, sempre que no calgui amagar la nostra inten-
ci6 d'obtenir una informacio. El que ocorre, perd, is que disposem d'altres recur-
sos per suavitzar les demandes d'informacio i fer que no resultin massa directes. 
Per recordar nom& un dels exemples que hem vist a les pagines anteriors, una 
pregunta com Que en pensa de la gent que no accepta les decisions democratiques? 
permet preservar la imatge de 1'interlocutor, malgrat que esta formulada utilit-
zant la modalitat interrogativa caracter/stica. Per6 la modalitat per ella mateixa 
expressa la sol-licitud d'informacid sense revolts de cap mena. 

D'altra banda, existeixen diferents tipus de frases interrogatives caracterfsti-
ques com veurem tot seguit. 

Per comencar, segons el tipus d'informaci6 que vulguem demanar, podem 
escollir entre una interrogativa total o una interrogativa parcial. 

Ens conve' la interrogativa total si volem preguntar per la veritat o falsedat de 
1'enunciat o, me's concretament, del predicat: 

[40] Fas les vacances a I'agost? 

[41] Necessites el cotxe? 

Normalment obtindrem com a resposta si o no o una altra expressi6 equiva 
lent afirmativa o negativa. Per tant, potser no ens convindra utilitzar-les si el que 
volem is obtenir una resposta amplia. Encara que moltes d'aquestes preguntes no 
es contesten nomes amb un monosi'Mab perque, quan actuem com a receptors, 

sabem que en ocasions una pregunta n'amaga una altra i que ens hem de mos-
trar cooperadors oferint mes informacio de la que aparentment sens demana. 
Aixf, si demanem a algii: 

[42] Has vist la Montserrat iiltimament? 

potser el receptor interpretara que volem saber coses d'ella i no ens contestara 
unicament sio no, perd de fet nomes li preguntem pel predicat; per aix6 si volem 
una informaci6 me's completa potser la formula me's adequada seria: 

[43] Que en saps, de la Montserrat? Que fa? 

Les interrogatives parcials (en frances «categorielles» i en angles «wh-ques-
tions») ens serveixen per preguntar per un element concret de I'oraci6 que is el 
que esta representat per un pronom, un adjectiu o adverbi interrogatiu: 

[44] Qui is el cap del departament d'exportacid? 
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[45] Quirt llibre esths llegint? 

[46] On vas anar, diumenge passat? 

A mes, les focalitzacions i cematitzacions fan que algunes interrogatives totals 

es puguin utilitzar tambe per preguntar per un element concret. Aixi I'oraci6: 

[47] Tu necessites el cotxe demh? 

pot ser pronunciada posant l'emfasi en algun dels elements que la formen: 

a) Tu necessites el cotxe demh? 

b) Tu necessites el cotxe demh? 

c) Tu necessites el cotxe demh? 

En aquests tres casos ens trobem molt a prop de les interrogatives parcials i 6s 

l'emissor, amb la selecci6 d'una unitat significativa que emfatitza amb la pro-

nuncia, el que li d6na aquest caracter. Les oracions anteriors s6n gairebe* equiva 

lents de les segiients: 

a) Qui necessita el cotxe demh? 

b) Que necessites demh? 

c) Quan necessites el cotxe? 

Com a demandants d'informacid, les interrogatives parcials ens resulten molt 

dtils per configurar, a base de preguntes, tots els details d'una informaci6 que 

necessitem. Aixf, si ens encarreguen una feina, podem preguntar que 6s el que 

hem de fer exactament, com ho hem de fer, qui participant en aquesta tasca a part 

de nosaltres, quan ha d'estar acabada, etc. 

En segon Hoc, tenim diferents tipus d'oracions interrogatives entre les quals 

podem escollir la que ens conve" segons el grau d'intervenci6 que vulguem tenir 

com a emissors en l'intercanvi, es a dir, segons que la pregunta permeti a 1'inter-

locutor de respondre el que vulgui sense ser conduit de cap manera, o be es vegi 

sotmes a un cert control per part de l'emissor. Una oraci6 interrogativa caracte-

ristica esta estretament lligada amb I'oraci6 dedarativa que s'espera com a res-

posta. En realitat, pregunta i resposta formen un enunciat link en el qual la pre 

gunta constitueix el tema i la resposta el rema. Perd hi ha preguntes que ja avan-

cen en certa manera la resposta que esperen o que exhorten a contestar d'una 

manera determinada, mentre que n'hi ha d'altres on l'emissor es mostra neutral 

i formula la demanda sense ingerir-se en la parcel-la d'actuaci6 que correspon a 

la persona interpeMada. 

Aixi, si volem deixar plena llibertat al receptor perque contesti el que vulgui 

i, a mes, desitgem que ens proporcioni una informacio dilatada, podem optar per 
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una frase interrogativa oberta. Les interrogatives obertes deixen el camp molt 
Mure a l'interlocutor: 

[48] Que en penses, d'aquesta teoria? 

En canvi, si no volem que s'allargui la resposta, la pregunta pot ser mes pre-

cisa, mes focalitzada en una demanda concreta. Aleshores parlem d'interrogati-
va tancada, perque posem uns limits a la resposta que esperem: 

[49] Est&s d'acord amb aquesta afirmacio? 

Amb les preguntes tancades podem evitar respostes vagues, poc defmides, 
per6 a la vegada privem I'interlocutor de la possibilitat d'aprofundir i de matisar, 
en especial si la resposta s'ha de donar posant una creu a la casella corresponent, 
una situaci6 cada vegada mes frequent en una epoca dominada per la informati-
ca i pel paper preponderant de les estadfstiques. 

El professorat tendeix a plantejar aquest tipus de preguntes en els examens 
perque faciliten la correcci6 i l'avaluacio, mentre que les preguntes obertes obli-
guen a llegir llargufssimes explicacions, de vegades desviades de la pregunta que 
s'ha plantejat, irrellevants i poc clares. La postura dels professors es comprensi-
ble, per6 les conseqiiencies d'una generalitzacid de les anomenades proves objec 
tives en els centres d'ensenyament son previsibles: un alumnat que no sap redac-

tar i propens a una valoraci6 maniquea i reduccionista de les questions. 

Tambe" restringim el camp d'actuacid del destinatari si li proposem una inter 
rogativa alternativa com aquesta: 

[50] Que aprecies mis en eh amics: la lleialtat o la intelligencia? 

El fet d'explicitar nomes algunes possibilitats de resposta, dues en l'exemple 
proposat, fa que el receptor se senti inclinat, d'entrada, a descartar mokes altres 
variables possibles que pel fet de no haver estat mencionades, costa trie's que es 
tinguin presents en el moment de contestar. A mes, es planteja la questi6 com si 

es tracte's forcosament d'una disjuntiva. Sembla que l'emissor obligui a triar entre 
un amic Ueial i un amic intel-ligent, exdoent la preferencia per un amic lleial i 
inteMigent a la vegada. 

Si be* es possible contestar una pregunta alternativa amb una resposta que vagi 
me's enlla dels elements proposats, aix6 suposa en certa manera contradir l'emis-

sor i, per tant, esdeve" dificil si hi ha, per exemple, una distancia jerarquica entre 
els interlocutors o una distancia imposada per la falta de coneixenca mutua. 

Un altre tipus d'oraci6 que s'utilitza en la demanda d'informaci6 6s aquella 
en que I'emissor ja avanca algun tipus de resposta. Ens referim a la interrogativa 
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orientada. En aquesta classe d'oracio, l'emissor no adopta una posici6 neutral, 

oberta a qualsevol resposta, sind que pels coneixements que te" del m6n i de l'in-

terlocutor, o be* basant-se en el propi judici, vol conduir la resposta del destina-

tari: 

[51] Que etpassa? Que estas enfadat? 

[52] On va>A treballar? 

Naturalment, aquestes preguntes orientades s6n molt mis modalitzades que 

les preguntes obertes. L'emissor pren un cert protagonisme i envaeix en certa 

manera l'espai que correspon al receptor; en Hoc d'esperar que aquest li ofereixi 

qualsevol informacid, en selecciona una de possible, la que li sembla mis apro-

piada. De la mateixa manera que succeeix amb les interrogatives alternatives, les 

interrogatives orientades empenyen el receptor en un sentit determinat, li pro-

posen una resposta. I encara que pot prescindir de la resposta proposada, aix6 

suposa anar contra les expectatives de Temissor i en determinades circumstancies 

pot fer m6s diffcil l'intercanvi. 

Un tipus d'interrogativa orientada molt frequent es la interrogativa que come" 

una negacid: 

[53] No cretts que is una pel-licula genial? 

Evidentment, en aquest exemple l'emissor no es limita a demanar una infor 

macid d'una manera imparcial, sin6 que I'orientaci6 de la pregunta i la utilitza-

ci6 d'un adjectiu valoratiu tan marcat com genial encaminen la resposta cap a 

una expressi6 d'assentiment. Si vol manifestar el desacord, I'interpeMat ha d'anar 

amb compte de no danyar la imatge de 1'interlocutor i es troba en una posici6 

mes cn'tica que si la demanda hagues estat formulada amb una interrogativa 

oberta. De fet, aquest tipus d'interrogatives orientades es troben molt a prop de 

les declaratives en les quals s'afegeix una partfcula que serveix per a demanar l'as-

sentiment de l'interlocutor: 

[54] £s unapelliculagenial, oi? 

No hem d'oblidar que hi ha ocasions en que a l'emissor l'interessa conduir les 

respostes del receptor, l'interessa obtenir una resposta i no una altra. Aix6 ocorre 

en els interrogatoris judicials, per exemple, on trobem interrogatives orientades 

com aquesta: 

[55] No 6s cert que voste havia sentit moltes vegades discussions violentes a 

casa dels sens veins? 
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Logicament, el fet de triar una pregunta oberta o tancada, alternativa o orien-

tada, depen de la valoraci6 que es faci de tot el conjunt de caracteristiques que 
concorren en cada actuaci6 comunicativa, per6 val la pena de tenir present que 

existeix un grau d'intervenci6 de 1'emissor diferent en cada cas. I el conjunt estre-

tament connectat que formen pregunta i resposta es veu afectat per aquesta inter-
venci6. 

Finalment, al costat de les modalitats interrogatives mencionades fins ara, 
existeix un grup d'oracions interrogatives que es van formulant segons les neces-

sitats que sorgeixen durant 1'intercanvi comunicatiu. S6n interrogatives que 

demanen una informacio metalingiifstica o metadiscursiva. 

Hi ha les preguntes d'aclariment que s'utilitzen per assegurar-se que s'ha 
entes be* all6 que ha dit 1'interlocutor: 

[56] PI: Ahir va venir I'Olga. 

P2: L'Olga Puig? 

En el mateix sentit podem considerar les preguntes que soMiciten una refor-
mulaci6 de tot l'enunciat: 

[57] PERIODISTA: Els votants d'ultradreta se senten satanitzats ? 

ENTREVISTAT: Quivoldir? 

Tambe" podem donar compte de les modalitats interrogatives que pertanyen 
al grup de les preguntes represa. L'emissor hi estableix una relaci6 amb el con 

text anterior immediat, ja sigui per estimular l'interlocutor a continuar parlant: 

[58] I que va passar, aleshores? 

o per introduir algun matfs, alguna modificaci6, alguna confirmaci6: 

[59] Dius que va arribar a Catalunya I'any 1973? 

Aixi mateix, existeixen preguntes de recapitulaci6 en les quals el parlant, des-

pre*s de recollir tot el que ha anat dient l'interlocutor durant un intercanvi comu 
nicatiu, demana informacio per saber si ha interpretat adequadament allo que se 

li ha dit, o be* demana informaci6 nova que li permeti de fer una sintesi: 

[60] Tots els problemes que m'acaba d'exposar es podrien resoldre amb els 
mitjans de que disposem actualment? 

Arribats a aquest punt, hi ha una altra qiiestio que ens interessa analitzar i es 
la de si quan utilitzem una oraci6 en modalitat interrogativa caracterfstica, 
podem parlar de la veritat o la falsedat del contingut. 
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En realitat, les oracions interrogatives s6n proposicions obertes, ja que conte-

nen almenys una variable sense especificar. Aix6 fa que les puguem qualificar d'a-
dequades o no adequades, d'acord amb l'analisi de tots els elements que confi-
guren la situaci6 comunicativa; tamb^ les podem qualificar de rellevants o irre-

llevants, per6 no podem dir que siguin vertaderes o falses. 
Ara be\ una oraci6 interrogativa caracterfstica esta estretament lligada amb 

I'oraci6 declarativa que s'espera com a resposta. Aixf, la teoria del conjunt de res-
postes4 soste* que es pot dir d'una pregunta que is vertadera quan ho is alguna 
de les respostes. Com que pregunta i resposta formen una unitat, segons aques-

ta teoria ja no tenim una f6rmula oberta, sin6 una estructura tancada, molt sem-
blant al que seria una oracio declarativa. Efectivament, l'activitat formada per 
una oraci6 interrogativa caracterfstica i una declarativa amb valor de resposta 

constitueix una parella en la qual hi ha un process interactiu: Tuna implica l'altra. 
Com hem dit abans, pregunta i resposta formen un enunciat unic en el qual la 

pregunta constitueix el tema i la resposta el rema. 
El parlant que planteja una pregunta total vol saber si e*s correcte o no de 

posar en relaci6 un determinat subjecte amb un determinat predicat. Una pre 

gunta total avanca una hipdtesi que cal confirmar. 
D'altra banda, la teoria de l'imperatiu epistemic5 soste que el parlant que for 

mula una pregunta suposa que l'interlocutor coneix la resposta i li adreca una 

formula equivalent a un imperatiu perque li proporcioni aquesta informaci6; a 

mis, una pregunta conti un contingut proposicional que s'afirma implfcitament 

en el moment de preguntar. Vegem-ho: 

[61] Quiha vingut? 

is una pregunta que el parlant adreca a un receptor que ha triat perque creu que 

r.e* la informaci6. En formular la pregunta li demana que li doni aquesta infor-
macid i ho fa parti nt de la pressuposici6 que s'afirma implfcitament: 

[62] Algti ha vingut. 

Si la pressuposici6 is falsa, la resposta haura de corregir aquesta pressuposici6 

amb una negaci6: 

[63] No ha vingut ningti. 

4. Aquesta teoria es troba exposada a N.D. BELNAP. "Questions, Answers, and Presupposi-

tions». Journal of Philosophy, 63, i is citada per M. Victoria Escandell (1993). 
5. Per a m<5s informacio sobre la teoria de rimperatiu epistemic vegeu M. Victoria Escandell 

(1988). 
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£s possible, doncs, de parlar de preguntes basades en falses pressuposicions, 
com ho 6s de parlar de preguntes adrecades a un receptor inadequat o de pre 

guntes irrellevants o massa orientades, per6 si admetem que les oracions en 
modalitat interrogativa caracterfstica tenen com a objectiu una demanda d'in-
formaci6, no podem considerar-les vertaderes ni falses, almenys fins que l'es-
tructura proposicional oberta quedi completada amb la dedarativa que obtenen 

com a resposta. Les oracions en modalitat interrogativa caracterfstica tenen una 

funci6 instrumental m6s que no pas cognitiva. S6n una eina que el parlant uti-
litza per manifestar el seu desig o la seva voluntat d'obtenir una resposta vetbal. 

Demandes d'informaci6 en modalitat interrogativa caracterfstica 
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2.2.2. Modalitats en usos no caracteristics 

£s dar que la modalitat interrogativa caracterfstica 6s un recurs que el parlant 
te* al seu abast per acompHr la funci6 pragmatica de demanar informaci6. Per6 

en el projecte Tiporext hem trobat, al costat de les interrogatives caracterfstiques, 

altres modalitats que els parlants utilitzen amb aquesta finalitat. Basicament s6n 
dues: la dedarativa i la imperativa en usos no caracterfstics, es a dir, que tenen 

una fiinci6 pragmatica diferent de la que es podria suposar de la seva estructura 

gramatical. 
Ens centrarem en primer Hoc en les oracions declaratives. La modalitat deda-

rativa, que te* en l'lis caracteristic una funci6 referencial, en determinades oca-
sions es presenta com una estructura oberta que demana de ser completada amb 
una informaci6 proporcionada pel receptor, fis aleshores quan parlem de decla 
ratives per demanar informaci6. Aquestes declaratives recullen, per comencar, 

les oracions interrogatives indirectes en les quals la pregunta depen d'un verb 
d'enteniment o de park com saber, entendre, preguntar, dir, informar, etc. No hi 
trobem cap entonaci6 interrogativa i, en el cas de la Uengua escrita, desapareixen 
els signes d'interrogaci6. Per6, malgrat aix6, poden ser identificades com a 

demandes d'informacio: 

[64] a. M'agradaria saber quant cobrari. 

[65] a. Li volia preguntar si aquest tema s'ha d'estudiar per a Vexamen. 
[66] a. El senyor president podria informar a aquesta cambra sobre quina 

is la posicio del govern respecte a aquest tema. 

Tots aquests exemples son, en paraules de Searle (1982), acres directius de 
demanda d'un dir, actes que esperen una reacci6 verbal de l'interlocutor. De fet, 
& facil de convertir-los en oracions interrogatives directes: 

[64] b. Quant cobrari? 

[65] b. Aquest tema s'ha d'estudiar per a Vexamen? 

[66] b. Quina islaposicid del govern respecte a aquest tema? 

Observem que el contingut proposicional e*s el mateix, pero les demandes 
d'informaci6 formulades amb una interrogativa indirecta poden resultar m^s 
corteses i adequades en determinades situacions comunicatives. 

Dins d'aquest grup de declaratives per demanar informaci6, trobem tambe" les 

segiients: 

• Les frases que glossen o desenvolupen les afirmacions de l'interlocutor amb 
la finalitat d'animar-lo a continuar donant informacio: 
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[67] PI: Despris ell sen va anar a viure als Estats Units. 
P2: Sen va anar a viure alia. I tu et vas quedar aqui. 

PI: SI, perb al cap de cine anys ens vam retrobar. 

Podem veure com la intervenci6 del parlant 2 es interpretada com una pre-
gunta que es contesta amb una partkula afirmativa i una ampliaci6 de la 
informaci6. 

• Les rfepliques polemiques que esperen de I'interlocutor una resposta a la 
qiiestio plantejada: 

[68] PI: S'hauria defrenar I'accis de les dones al mercat laboral. 
P2: Potser caldria que les dones opinessin sobre aquesta questid. 

V\:Bi, jo estic segur que...(seguelx una ampliacid de I'enunciat 
ernes anteriorment). 

Tambe" en aquest cas el parlant 2 vol continuar obtenint informaci6, vol 
saber fins on arriba I'opini6 que t6 sobre aquest tema el seu interlocutor. De 
fet, la dedarativa que ha utilitzat t^ un valor equivalent al de la interrogati-
va No haurien de ser les dones les que opinessin sobre aquesta questid? Per6 la 
tria d'una declarativa matisada amb I'lis de l'adverbi potser li permet dema-
nar la informaci6 d'una manera esbiaixada, com si en realitat no es tracte's 
d'una sol-licitud d'informaci6. 

• Les frases amb que l'emissor expressa la ignorancia: 

[69] P1: No si a quina bora deuen tancar al supermercat. 
P2: Tanquen a les 9. 

El principi de cooperaci6 fa que en un intercanvi comunicatiu I'expressi6 
del desconeixement d'una questid per part d'un dels parlants empenyi l'al-
tre participant en la conversa a oferir la resposta, si la coneix. De manera 
general, tota confessi6 d'ignorancia 6s suficient per posar el receptor en l'o-
bligacid de proporcionar una resposta si no vol semblar descortes. 

• Frases inacabades: 

[70] VhEtdius... 

P2: Nuria Piquer. 

Aquest procediment per demanar informacid sense necessitat de formular 
una pregunta s'utilitza de vegades quan el parlant hauria de coneixer la dada 
que demana. Si, per exemple, ha oblidat un nom que hauria de saber, amb 
aquest recurs pot en certa manera dissimular 1'oblit, ja que l'interlocutor 

tendeix a completar de manera immediata !a frase inacabada. 
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• Frases que donen una informaci6 per obtenir-ne una altra: 

[71] PI: Voste va niixer a Franca. 

P2: 5/, el meu pare es va haver d'exiliar a Franca despris de la gue-

rra civil. 

Heus ad un altre cas en que l'emissor aconsegueix la informaci6 sense 

necessitat de fer cap pregunta del tipus Com is que voste va niixer a Franca? 

Veiem, doncs, que e"s un tret comu dels exemples que acabem d'exposar el fet 
que porten a obtenir una informaci6 amb recursos diferents al de la interrogati-

va directa. I 6s que I'obligaci6 de contestar no depen de 1'iis d'un gir sintactic 

interrogatiu, sin6 de les relacions socials i de les normes que les regeixen. 
Passem ara a considerar les imperatives per demanar informaci6. Aquesta 

modalitat te* una forca impositiva molt alta i se sol utilitzar quan el rol social i la 
distancia jerarquica respecte al receptor posen l'emissor en una situaci6 en que el 
seu dret de demandant esta fora de dubte. Recordem l'exemple, ja esmentat en 

parlar de les preguntes formulades des d'una situaci6 de domini, del funcionari 

que s'adreca aixf a un ciutada: 

[7] Digui'm el seu nom i cognoms i la data de naixement. 

Tambe* trobem aquesta modalitat en la demanda d'un parlant a un altre amb 

qui mante1 una relaci6 de confianca: 

[72] Confirmam I'hora que arriba el teu tren perque etpugui venir a espe-

rar a Vestacid. 

Finalment, l'imperatiu pot expressar la urgencia, la necessitat d'obtenir una 

informaci6 de manera immediata: 

[73] Explica-m'ho tot ara mateix. 

Ara be1, notem que la carrega d'exigencia i de coacci6 que comporta aquesta 

modalitat la fan inadequada en moltes ocasions i pot fins i tot ser contraproduent 
i entrebancar les intencions de l'emissor. 

I ja per acabar, dins d'aquest apartat de les modalitats en usos no caracterfs-

tics que ens permeten de demanar una informacid, voldrfem mencionar les ora-
cions exdamatives. Una exdamativa pot equivaler a una interrogativa en deter-

minats contextos: 
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[74] Caram, quin rellotge! = Qtii te I'ha regalat? 

[75] Que mttdada! = On vas? 

Davant d'una exdamacio com Que mudada!, la persona que se sent inter-

peMada acostuma a respondre: £s que vaig a un casament, o si me*s no, es justifi-
ca dient: Es que tenia aquest vestit a I'armari i no me'lposava mai. Sigui com sigui, 

explica on va o be* nega les expectatives que s'havia creat I'emissor i declara que 
no va a cap Hoc especial. L'intercanvi aboca a I'obtenci6 d'una informacio sense 

necessitat de demanar-la directament. 

Demandes d'informacio en modalitats no caracterfstiques 
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3. La demanda d'informacio i les funcions comunicatives 

El que importa h no deixar de 

fer-se preguntes. 

Albert ElNSTEIN 

Entrarem ara a preguntar-nos quina funci6 comunicativa exerceix la Uengua 

quan la uulitzem per demanar informaci6. De fet, en plantejar-nos aixi la pre-
gunta ja partim d'un propdsit, d'una de les multiples intencions que mouen els 
parlants que intervenen en un intercanvi comunicatiu. Els propdsits dels parlants 
s6n infinits, per6 diferents autors han intentat sistematitzar aquesta qiiesti6 i 
definir les funcions comunicatives escollint els trets que els han semblat me*s 

rellevants. Aixf, trobem les funcions del llenguatge de Jakobson, de Halliday o de 
Searle, entre d'altres. En el projecte Tipotext s'han establert set grans funcions, 
com ha quedat explicat per Rosa Artigas en el primer capftol d'aquest llibre, 

basades en la tipologia de funcions de Jakobson. 
£s ben notori que la sollicitud d'una informaci6 es un acte directiu de 

demanda d'un dir. L'emissor que fa aquesta sollicitud espera del destinatari una 

reacci6 verbal. Per tant, podem parlar de funci6 conativa, ja que incideix en l'in-
terlocutor i 1'esperona a respondre. Existeixen altres tipus d'actes directius en que 

all6 que es demana al destinatari 6s que faci alguna cosa, perd en les demandes 
d'informaci6 hi ha una actuaci6 de naturalesa verbal que espera obtenir una res-

posta tambe" verbal. Tot i admetre que la frontera entre «dir» i «fer» pot esdeve-
nir borrosa en alguns casos, la diferencia entre la funci6 conativa de dir i la fun-
ci6 conativa de fer es veu clarament en aquests exemples: 

[76] Qui ha telefonat? 

[77] Tanca la porta. 

En [76], s'espera que el destinatari parli. En [77], en canvi, s'espera que 

actui. vui> 

Aquesta funci6 conativa de dir que tenen les demandes d'informaci6 va estre-

tament lligada a la funci6 referencial, i el conjunt d'aquestes dues funcions 6s el 
que permet que I'especie humana transmeti coneixements acumulats de manera 

no genetica. Pregunta i assercio s6n una parella que es completa en la seva rela-
ci6 mutua. En demanar informaci6 incidim en Pinterlocutor (funci6 conativa), 

per6 tamb^ expressem un dubte, una incertesa que tenim sobre el m6n, sobre 
nosaltres mateixos o sobre el receptor. Aixf doncs, podem afirmar que les deman 
des d'informaci6 tenen tamb^ una funci6 referencial, ja que el demandant ofe-
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reix al receptor I'expressi6 del seu desconeixement a la vegada que li demana que 
ompli aquesc buit. 

En realitat, el coneixement huma s'articula sobre la base de demandes d'in-
formaci6, de preguntes que orienten el seu desenvolupament i generen a la vega 
da noves preguntes. La relaci6, doncs, entre les demandes d'informaci6 i les res-
postes a aquestes demandes 6s tan estreta que podem arribar-hi a veure de vega-
des un linic enunciat en el qual la demanda 6s el tema i la resposta el rema. La 
funci6 conativa de dir i la funcio referencial arriben a formar un conjunt lligat 
per una relacid diffcil de delimitar. 

A m6s, quan diem que la funci6 conativa incideix en el destinatari del qual 
s'espera una resposta, hem de tenir present que el destinatari pot ser de vegades 
el mateix emissor que en el proce's reflexiu es desdobla per formular-se unes pre 
guntes que intenta contestar tot sol o amb ajuda d'altres, com veurem quan par-
lem de la funci6 psfquica. 

El fet de moure's a la recerca d'informaci6 fa avancar el coneixement, per6 
planteja noves preguntes, nous dubtes. L'lis del llenguatge en funci6 referencial 
que fa la persona que ha passat per un proems d'interrogacio sobre la questi6 que 
exposa 6s molt m6s mesurat que el d'alguns parlants que fan afirmacions categ6-
riques, perque no s'han questionat all6 que diuen. Vegem aquest exemple extret 
d'un llibre de Biologia molecular:6 

[78] Les conditions que hi havia a la Terra durant els primers milions 
d'anys s6n encara tema de discussid. Estava inicialment fosa la super-
fitie terrestre? Hi havia en I'atmosfera amontac o metd? No obstant 
aixb, tothom sembla estar d'acord que la Terra era un lloc violent amb 
eruptions volchniques, llamps i pluges torrentials. Hi havia molt 

poca, o gens, quantitat d'oxigen lliure, i no hi havia una capa d'ozd 

que absorbis la radiacid ultravioleta del sol. 

£s probable que en aquestes conditions esfbrmessin molecules organi-
ques (is a dir molecules amb carboni senzilles). La prova mis clara 
d'aixb provi d'experiments de laboratori. 

Es tracta d'un text que acompleix una funci6 referencial, que aporta una 
informaci6 sobre els orfgens de la Terra. Per6 el punt de partida ha estat el plan-
tejament d'un enfilall de preguntes i I'elaboraci6 d'unes hip6tesis que en alguns 
casos no han trobat encara resposta ni confirmaci6. Per aixd es parla de les con-
dicions a la Terra dient que sdn encara un tema de discussid i s'indouen unes pre 
guntes que els autors no poden contestar. A continuaci6 es fa una afirmaci6 que 

6. B. Alberts [tt al]. Biologia molecular de la dllula. Barcelona: Omega, 1994. Traducci6 de 
la segona edici6 amcricana de 1989. 
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6s validada pel fet de comptar amb I'acord de la majoria dels cientffics: Tothom 
sembla estar d'acord... I el fragment es completa amb dos altres elements moda-
litzadors que aporten valor de probabilitat a all6 que s'afirma: la disjunci6 hi 
havia moltpoca, o gens, quantitat d'oxigen lliure'i la frase introductdria £s proba 

ble que... 

Tot plegat fa que la funci6 referencial d'aquest fragment denoti la quantitat 

de preguntes, algunes provisionalment contestades i d'altres encara per resoldre, 

que Than suscitat. 

Tornant, doncs, a la relaci6 entre les demandes d'informacio i la funci6 refe 
rencial de la llengua, podem dir que les demandes d'informaci6 tenen una funci6 
referencial almenys per dos motius: 1) Perque s6n I'expressi6 d'una ignorancia o 

d'un dubte referit al m6n, al destinatari o al mateix emissor. 2) Perque la deman-
da d'informaci6 i la resposta a aquesta demanda formen un conjunt interrelacio-
nat, un link enunciat constituit per dues parts que s'influeixen miituament. 

Passem ara a considerar les relacions entre les demandes d'informaci6 i la fiin-
ci6 interlocutiva. Per la seva caracteristica d'estructura oberta i per la seva dara 
incidencia en el destinatari, les demandes d'informaci6 afavoreixen la relaci6 

entre els interlocutors i mantenen oberts els canals de comunicacio. 
Com hem vist en pagines anteriors, les converses d'ascensor o altres situacions 

on el principal objecriu es trencar el silenci i mostrar una certa cordialitat s'om-
plen de demandes d'informaci6.1 si be* el contingut d'aquesta informaci6 no sol 
interessar gaire a qui I'ha sollicitada, no es pot negar l'acompliment de la funci6 
interlocutiva que tenen aquests tipus d'enunciats. Demanem informaci6 quan 

volem iniciar una conversa i parem de demanar-ne quan la volem finalitzar. 
El fet de demanar informaci6 e"s una activitat intrfnsecament interactiva. El 

destinatari t6 el compromfs de contestar i 1'emissor de rebre amb atenci6 aques 
ta resposta. £s, doncs, un proces en que el feed-back 6s essencial. Les demandes 
d'informaci6, juntament amb les respostes a aquestes demandes, formen part del 
bagatge cooperatiu que fa possible la vida col-lectiva. S6n, probablement, l'ac-
tuaci6 lingiifstica me*s «social». I fixem-nos en el que ens diu Otto Jespersen 

(1990) sobre 1'aspecte social de la parla: 

En les relacions socials, la majoria de parades no s6n articulades per tal de 

concar una cosa o comunicar quelcom o explicar fets que han passat, ni res 

de semblant; amb prou feines per tal d'expressar un sentiment comu. Ho 

s6n per tal de satisfer el desig de sodabilitat. [...] 
Tots els essers humans es veuen forcats a cercar la companyia dels altres per 

tal de sentir-se rclacionats amb ells: i aix6 & el que el llenguatge ajuda a 

aconseguir.7 

7. O. Jespersen (1990). 
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Es cert que aquest tipus de demandes tenen una carrega de constrenyiment 

que les pot arribar a fer molestes en determinades ocasions, per6 tambd 6s cert 
que sense demanda d'informaci6 no hi ha aprenentatge ni integraci6 socials pos 
sibles. La convivencia comporta actes linguistics de demanda d'informaci6, ja 
sigui en benefici dels altres, que amb aquestes demandes se senten considerats i 

afalagats, ja sigui en benefici propi, quan la informaci6 que ens ofereixen ens per-
met d'avanc.ar, d'aprendre, de resoldre problemes. 

D'altra banda, les demandes d'informaci6 es refereixen de vegades a la comu-
nicacio mateixa: 

[79] Ho heu entes? 

Aquest enunciat acompleix una funci6 interlocutiva que afavoreix la retroali-
mentaci6. L'emissor s'assegura que el seu missatge ha estat ben rebut abans de 

continuar endavant. Aixf 6s com la comunicaci6 es va construint en un inter-

canvi continuat i les demandes d'informaci6 s6n una peca dau en aquest proce's. 
Pel que fa a la (unci6 metalingufstica entesa com a facultat de referir-se a la 

Uengua o a elements de la Uengua en tant que objectes del m6n, 6s obvi que les 
demandes d'informacid acompleixen ben sovint aquesta funcio. En el proce's 
d'adquisici6 de la Uengua, els infants pregunten sobre el significat dels mots i, en 
la mesura que aquestes demandes els s6n satisfetes, es va formant el seu pensa-
ment i la seva comprensid de tot el que els envolta. M6s endavant, quan aprenen 
altres llengiies o reflexionen sobre la pr6pia, pregunten sobre les convencions que 
regeixen el llenguatge, exploren sobre el seu funcionament. 

Si els parlants demanem informaci6 sobre la Uengua perque ens volem asse-
gurar que la utilitzem adequadament quan ens referim al m6n o perque volem 
estar segurs que els interlocutors ens entenen, la funci6 metalingufstica esta al 
servei de la funci6 referencial i de la interlocutiva. Vegem-ho en aquest fragment 
de la novel-la de John Irving El mdn segons Garp-8 

[80] —La teva mare governa un vaixell molt pie, oi que si, noi? —It va 
preguntar en Bodger. En Garp no el va entendre perb vafer que si—. 

Si vols saber la meva opinid, et diri que elporta molt be". Es mereix 
un fill en elqualpugui confiar. Saps que voldir «confiar», noi? 
—No —va dir en Garp. 

—Vol dir: poder estar segur que serhs on dius que seras. jPot estar 
segura la teva mare que mai nofarhs el que no has defer? Aixd is con 
fiar, noi —va recalcar en Bodger—. Creus que la teva mare pot con 
fiar en tu? 

—Si —va dir en Garp. 

8. J. Irving. El mdn segons Garp. Barcelona: Columna, 1991. 
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Totes les referencies al mot confiar, i en concret la pregunta Saps que vol dir 

«confiar», not? fan tis de la funci6 metalingiilstica, per6 en realitat el que vol 

Bodger, el personatge que porta la veu cantant en aquesta conversa, es transme-

tre una informacio i cerciorar-se que el nen l'enten. 
Exemples d'aquest tipus ens mostren que en la vida quotidiana, les demandes 

d'informaci6 sobre el llenguatge s6n demandes sobre una eina de comunicaci6 i 

el seu objectiu, per tant, & comprovar que l'eina que emprem 6s l'adequada i que 
fa la feina que ha de fer: transmetre el missatge. La funci6 metalingufstica es 

barreja, doncs, amb la funci6 metacomunicativa. 

Unes caracterfstiques una mica diferenrs tenen les preguntes sobre el codi 
com a sistema convencional de signes i de regies. Els parlants de qualsevol llen-

gua tenen dubtes linguistics, per6 molt especialment els parlants d'una llengua 

minoritzada i amb un proce's d'estandarditzaci6 i de codificaci6 pie d'entrebancs. 

Per aix6 no resulta gens estrany sentir per part dels usuaris de la llengua: 

[81] Esdiu «acordeo» o «acordi6»? 

[82] Esta ben dit «recolzar una proposta»? 

S6n exemples en que s'utilitza la llengua per preguntar sobre la llengua, per6 

en aquest cas mis guiats per l'ansia de correcci6 que no pas per la d'eficacia 

comunicativa. 

I si podem demanar informaci6 amb la llengua, tambe" podem amb les de 
mandes d'informaci6 satisfer la nostra necessitat de projectar verbalment l'emo-

tivitat i l'activitat raonadora. Aquesta es la que en el projecte Tipotext anome-

nem fund6 psiquica. 

Quan ens adrecem a un interlocutor per obtenir una informaci6, la nostra 

demanda pot expressar al mateix temps sentiments de sorpresa, d'ansietat, de 
temor, etc. fins al punt que de vegades resulta dificil de destriar si 1'objectiu prio-

ritari de l'acte de park es obtenir la informaci6 o manifestar aquests sentiments. 

Servim-nos de l'exemple d'aquesta pregunta eco: 

[83] PI: L'han condemnat a 20 anys. 

P2: L'han condemnat a 20 anys? 

El parlant reacciona davant una informacio que l'ha sorpres convertint 1'asser-

ci6 en pregunta. L'entonaci6 sol ser d'un registre elevat i alguns elements de corau-

nicaci6 no verbal com I'expressi6 de la cara de qui pregunta contribueixen a remar-

car la carrega sentimental d'aquest enunciat. Podriem afirmar que el seu valor & 

equivalent al d'una exdamativa com No mhopuc creurel, per6 tampoc no podem 
negar que ens trobem davant una demanda d'informaci6, perque la persona inter-

pel-lada se sent empesa a confirmar el que ha dit i a ampliar I'afirmaci6. 
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De vegades hi pot haver algun element en l'estructura de la frase que contri-
bueix a destacar-ne aquest caracter exclamatiu: 

[84] Que has susph quatre assignatures? 

[85] Aixi que has susph quatre assignatures? 

En aquests exemples la demanda va introduida per uns elements {que, aixi 

que) que li donen una orienracio emotiva allunyada de la neutralitat d'altres tipus 
de demanda. 

Notem, per6, que les demandes d'informacid amb funci6 psfquica es basen 

en un coneixement compartit entre emissor i destinatari i el que sol-liciten es que 

aquest coneixement es confirmi o que s'hi afegeixi alguna explicacid comple-

mentaria. Si les demandes parteixen d'un desconeixement absolut, generalment 
no projecten cap mena d'emotivitat, perque s6n estructures obertes i incomple-
tes. Analitzem aquestes preguntes: 

[86] Com ban anat els examens? 

[87] Quantes assignatures has susph? 

[88] Aixi que has susph quatre assignatures? 

En el primer exemple, podem pensar que l'emissor ignora per complet la 

informaci6 que demana i Penunciat & en aquest sentit totalment neutre. En el 
segon exemple, en canvi, es denota que l'emissor infereix que l'interlocutor deu 
haver suspes alguna assignatura i, per tant, si es tracta d'una pregunta adrecada 
per un pare al seu fill, posem per cas, a banda de sol-licitar informacid pot vehi 

cular un reny o una reprovaci6. En el tercer, finalment, l'emissor ja coneix la 
informaci6 que nome"s demana que li sigui ratificada i potser jusdficada; 6s ales-
hores quan la projecci6 de remotivitat agafa el maxim de relleu. 

A part d'aquest aspecte emotiu de la funci6 psfquica, n'hi ha un altre que es 
el de la manifestacio de l'activitat raonadora de l'emissor. En els comentaris pre 
cedents hem destacat la importancia de les demandes d'informaci6 en els pro-
cessos que permeten de fer avancar el coneixement. Algunes d'aquestes deman 
des revelen la conducta del parlant mentre discorre, donen compte del curs que 
segueixen els seus raonaments. I aix6 es possible que es faci prenent altres perso-

nes com a destinataris, o tamb^ desdoblant-se un unic parlant en una mena de 

ficci6 dial6gica i adrecant-se les demandes a si mateix. En tots dos casos, consi-
derem que s'acompleix la funci6 psiquica pel que tenen aquestes demandes d'ex-
pressi6 dels processos mentals. Vegem-ho: 

[89] Que convi que faci ara? 

[90] Li hauria d'escriure. Perd que li die? 
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Es tracti, doncs, d'emocions o d'activitat reflexiva, hi ha una projecci6 de la 

identitat del subjecte en algunes demandes d'informaci6. Per aix6 diem que 

tenen una funci6 psfquica. 

Entrant a considerar la funcio poeticoretorica veiem que tenen aquesta fun-

cio moltes demanades d>informaci6 que juguen amb el llenguatge, ja sigui per 

aconseguir un plaer estetic, ja sigui amb l'objectiu de convencer un auditori. 
Moltes endevinalles i joes linguistics, per exemple, s6n un desafiamenc a l'a-

gudesa i a la capacitat de resposta de l'interlocutor, pero sempre en un pla liidic: 

[91] Encara que sigui fbsc 

comencen per dir-li clar 

i encara que sigui jove 

li diuen veil: que sera? 

De vegades, la demanda i la resposta ja formen una parella coneguda per la 

gent, de manera que tant Pemissor com el receptor juguen al joe de formular la 

pregunta i de contestar-la de la manera esperada: 

[92] —Quefarem? 

—Mala cara quart morirem. 

[93] —Que hem defer? 

—Vendre la casa i anar de lloguer. 

Tambe' acompleixen aquesta funci6 ludica els acudits que es basen en una 

demanda d'informaci6 seguida d'una resposta i que acostumen a basar-se en el 

doble sentit de les paraules que provoca malentesos: 

[94] —T'agraden els nens? 

—/ tant! Menjo de tot! 

[95] —Voste is ambidextre? 

—No, no... is el meu caracter. 

Un cop mis, per6, queda clar en aquests exemples que la demanda no pot 

ser considerada de manera aillada, independent de la resposta. Ben al contrari, 

e*s la parella que formen la pregunta i la resposta la que mostra la capacitat d'in-

ventiva i de creativitat per capgirar les expectatives i arribar a suscitar un som-

riure. 

D'altra banda, les demandes d>informaci6 que es posen al servei de la comu-

nicaci6 persuasiva acompleixen tamb^ la funci6 poeticoretorica. En la defensa 

d'una tesi, les preguntes que tenen una resposta obvia poden servir per a reforcar 

els arguments que s'exposen. S6n una estrategia argumentativa que serveix per a 
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autoritzar un enunciat, 6s a dir, es formula una pregunca amb la flnalitat de refor-

car una asserci6. 

A Cobra Juli Char de Shakespeare, Brutus s'adreca al pobie roma reunit 

davant del Capitoli per justificar l'assassinat de Cesar i en fer-ho, formula unes 

preguntes que tenen el valor que acabem d'esmentar: 

[96] BRUTUS: Si en aquesta assembled hi ha algun atnic de Char, perb 

algun amic de debb, jo li die que I amor que Brutus sentia per Cesar 

no era inferior al seu. I, si, aleshores, aquest amic pregunta per que 

Brutus s'ha aixecat contra Cesar, aqui va la meva resposta: jo estima-

va Cesar, perb estimava mis Roma. jPrefirirleu que Char visquis i 

que morissiu tots esclaus a que Char sigui mort i visqueu tots lliures? 

Com que Cesar m'estimava, jo elploro; com que era ajbrtunat, me n'a-
legro; com que era valent I'honoro; perb, com que era ambicids, jo I'he 

mort. Aqui hi ha lldgrimes pel seu afecte; alegria per la seva fortuna; 

honor pel seu coratge, i, per la seva ambicid, k mort. }Qui hi ha aqui 

tan baix que vulgui isser esclau? Si n'hi ha un, que parli, perque is a 

ell que jo acabo d'ofendre. {Qui hi ha aqui tan barbar que no vulgui 

isser roma? Si hi ha algti, que ho digui, perque is a ell que jo he ofis. 

jQui hi ha aqui tan vil que no vulgui estimar la sevapatria? Si hi ha 

algti, que ho digui, perque is a ell que jo he ofis. Espero una resposta! 
TOTS: Ningti, Brutus, ningul 

BRUTUS: Doncs aleshores no he ofis ningu? 

Si be" & cert que algunes de les preguntes que planteja Brutus als romans no 

esperen resposta verbal (encara que volen induir a una resposta mental, com veu-

rem mes ampliament en l'apartat 4 d'aquest mateix capftol), 6s encara m& cert 

que les demandes finals si que s'adrecen directament als romans alia presents 

invitant-los a parlar, cosa que fan despre's d'una Harga pausa que s'acaba amb la 

resposta que Brutus esperava. En efecte, una demanda com ̂ Qui hi ha aqui tan 

vil que no vulgui estimar la sevaphtria?6s una estrategia ret6rica que de fet equi-

val a No hi ha ningti tan vil que no vulgui estimar la seva patria. Per6 en substi-
tuir l'assercid per una demanda d'informaci6, els interlocutors tenen la sensaci6 

d'haver contribute a la construcci6 del discurs i fan trie's seva la tesi defensada. 

I acabem parlant de la funcio factiva que tenen les demandes d'informaci6. Si 

considerem que acompleixen aquesta funci6 els enunciats que tenen la capacitat 

de modificar la realitat, podrem trobar nombrosos exemples que van en aquesta 
lfnia. Els interrogatoris fets sota jurament, per exemple, posen Tinterrogat en una 

9. W. SHAKESPEARE. Juli Char. (Traducci6 de Josep M. de Sagarra). Barcelona: Publicacions 

de I'Institut del Teatre, 1981. 
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situacid de responsabilitat jurfdica i social. I els matrimonis, religiosos o civils, pas-

sen per una demanda d'acceptaci6 dels contraents. El conjunt de la demanda i la 

resposta constitueix una f6rmula que la societat accepta com a promotora d'un 

canvi, ja sigui en l'estat civil o en Padquisici6 d'altres responsabilitats socials. 

Aixf doncs, constatem que, si be* la funci6 comunicativa m6s lligada a les inter-

rogatives caracterfstiques 6s la fiinci6 conativa de dir, les demandes d'informaci6 

s6n presents en cot el ventall de funcions comunicatives, ja sigui com a preguntes 

aillades o com a parclla adjacent en la qual es troba indosa tambe la resposta. 

4. Les preguntes retoriques es poden considerar demandes 

d'informacio? 

Inunogacid retdrica: figura consistent a enunciar 

una afirmacid interrogativamentamb una inten-

cid emfatica. 

Diccionari dc la Llengua Catalana (DIEC) 

Encara que hi hagim fet alguna al-lusio amb anterioritat, voldrfem dedicar ara 

unes radles a l'analisi de les preguntes retdriques i a plantejar-nos fins a quin 

punt poden ser considerades demandes d'informaci6. 

Les preguntes ret6riques s6n figures del discurs assenyalades en els tractats 

que analitzen els recursos poeticoret6rics. En general, s'afirma que la interroga-

ci6 ret6rica o erotema consisteix en el plantejament d'una pregunta de la qual no 

s'espera cap resposta, ja que es formula linicament per suggerir al destinatari una 

resposta mental evident. 
La primera part d'aquesta afirmacid, 6s a dir, la constataci6 que les interroga-

tives ret6riques no esperen resposta, equival a dir que es tracta d'interrogatives en 

un us no caracterfstic. En aquest sen tit, no s6n gaire diferents d'altres interroga-

tives que tampoc no esperen resposta verbal, com les interrogatives per manar o 

reptar, les interrogatives que serveixen per a expressar sorpresa o les que expres-

sen un desafiament. 

La segona part de la definici6 es refereix a la intenci6 del parlant que formu 

la una pregunta retirica: suggerir al destinatari una resposta mental evident. No 
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totes les preguntes ret6riques tenen aquesta finalitat, com veurem tot seguit. I les 

que si que responen a aquest prop6sit no sempre obtenen la resposta mental evi 

dent que l'emissor pretenia. 

Amb tot, e*s cert que hi ha un bon grup de preguntes retdriques que sugge-

reixen una resposta mental evident, fins al punt que equivalen a una assercio. Es 

basen en t6pics, en veritats generalment acceptades o en sup6sits culturals i tenen 

a la vegada caracterfstiques pr6pies de les preguntes i de ies assercions de negati-
vitat: 

[97] Hi ha alguna mare que no vulgtii el millorper alseufill? = No hi ha 

cap mare que no vulgui el millorper al seufill. 

[98] Pot Vinterhpolitic jitstificar I'assassinat? = L'interhpolitic no pot jus-
tificar I'assassinat. 

Aquestes preguntes, situades en un Hoc estrategic d'un escrit o d'una inter-

vencio oral monol6gica, suposen que els lectors o els oients no poden fer una 

altra cosa que confirmar I'opini6 de l'emissor. Per6 aix6 no es exactament aixf, ja 

que, de la mateixa manera que l'emissor vesteix com a pregunta alld que 6s en 

realitat la seva opini6, el destinatari pot refusar aquest contingut i respondre — 

encara que no arribi a verbalitzar aquesta resposta— d'una manera diferent de la 
que 1'emissor esperava: 

[98] ARTICULISTA O CONFERENCIANT: Pot I'interes politic justificar I'as 
sassinat? 

LECTOR O OIENT: La realitat ens diu que si. Hi ha individus que 

assassinen amb motivations politiques. 

En realitat, el valor d'aquest tipus d'interrogatives e"s semblant al que tenen les 
preguntes orientades: 1'emissor suggereix al destinatari la resposta que ha de 

donar, l'encamina en un sentit determinat. Malgrat tot, el receptor pot refusar el 

camf que se li proposa i fer una altra opci6. I aix6 es aixf perque en el dictum de 

la pregunta ret6rica hi ha el plantejament d'una demanda, per be* que el modus 
apunti cap a una finalitat discursiva diferent. 

La intenci6 del parlant que formula en el seu discurs una pregunta ret6rica 
que t^ un valor de declarativa per donar informaci6 6s una intenci6 persuasiva i 

de desafiament. No demana resposta, sin6 que l'ofereix. Per6 fa un us especial de 

la polifonia enunciativa i introdueix en el discurs la figura d'un destinatari, enca 

ra que no li atorgui la possibilitat de fer sentir la seva veu. Aleshores, com hem 

vist, el lector o l'oient poden senrir-se interpel-lats, plantejar-se la pregunta i 

seguir un proce's mental que desemboqui en la resposta que espera l'emissor, per6 

poden, tambe", seguir un proce's que els porti a una resposta oposada a les expec-
tatives de qui escriu o parla. 
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Per consegiient, l'emissor que fa us d'una pregunta ret6rica amb finalitats per 

suasives ha de ser conscient que aquest tipus d'incerrogatives mantenen la funci6 

conativa, encara que en aquest cas podrfem dir que no es tracta d'una funci6 

conativa de dir, ni tampoc d'una funci6 conativa de fer, sin6 d'una funci6 cona 

tiva de pensar. 

Suposar que els lectors o els oients no poden fer una altra cosa que confirmar 

I'opini6 que contenen implfcitament algunes preguntes ret6riques 6s menystenir 

les capacitats intellectuals dels receptors. L'elaboracid d'una resposta mental 

diferent de l'esperada 6s una possibilitat que s'ha de preveure i que es pot con-

trarestar recorrent de nou a la polifonia enunciativa i encadenant argumenta-

cions i contraargumentacions, a la vegada que es fa I'operaci6 de refutar aques-

tes ultimes: 

[99] Pot I'interhpolitic justificar I'assassinat? Sens dira que si, que la rea-

litat demostra que hi ha individus que assassinen amb motivations 

politiques. Ara bi, en un marc democratic ampli, la politica ha de 

trobar mitjans per resoldre els problemes sense recdrrer a la viotencia. 

Aquest procediment 6s semblant al de la figura ret6rica anomenada subjecci6 

o hipofora, que consisteix en un dialeg fictici, per tant monol6gic, que re" com a 

finalitat d'animar el fil del raonament. 

Per6, deixant de banda aquestes interrogatives rec6riques que equivalen a una 

asserci6 i que se solen utilitzar amb la intenci6 de persuadir, n'hi ha unes altres, 

que apareixen, per exemple, en els assaigs o en els textos didactics, que tenen un 

valor ben diferent. S6n tambe* preguntes que no esperen cap resposta verbal, perd 

la seva intenci6 no es la de suggerir una resposta mental evident, sino que facili-

ten la progressio tematica i el seguiment del discurs. Vegem-ho amb aquest 

exemple extret de l'obra de Llufs Payrat6 La interferencia linguistica: 

[100] Arribats aqul, cal fer una tercera passa per continuar endavant. 

L'abast de manlleu: compren tots els elements —texics o no—, o 

nomis els que s'han adaptat alsistema? Enprincipi, o si voleu, stric-

to sensu, sembla que manlleu h solament aquell estrangerisme 

adoptat i adaptat al sistema, o com a minim en camf d'integraci6. 

En aquest exemple, la pregunta ret6rica permet a l'autor d'encetar un nou tema 

—o subtema— que amb la interrogativa queda ben explicitat. A la vegada, els 

lectors es troben ben guiats en el recorregut interpretatiu, ja que aquest recurs 

augmenta la llegibilitat del text i fomenta la coherencia I6gica. La funci6, doncs, 

d'aquestes interrogatives retdriques 6s m6s aviat metadiscursiva, d'ordenaci6 del 

discurs. 
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A banda d'aquesta finalitat metadiscursiva, aquest tipus de preguntes retdri-

ques, quan s'utilitzen amb finalitats didactiques, permeten d'apropar-se al meto-

de socratic quan no es pot —o no es vol— practicar una interrogaci6 ordinaria 

i permetre una participaci6 real dels receptors. Aixf, si el metode socratic consis-

teix a formular preguntes a partir de les quals es va avancant en la construccio del 

coneixement, les preguntes ret6riques s6n una peca d'un proce's dialectic on l'e-

missor te* molt m6s protagonisme que el receptor, per6 on aquest illtim se sent 

mis estimulat a l'analisi i a la reflexi6 que en un discurs on aquestes preguntes 
no es plantegen en cap moment. 

A diferencia de les interrogatives retdriques que volen provocar en el recep 

tor una resposta mental evident, aquestes altres interrogatives s6n moltes vega-

des el punt de pardda d'un proce's de raonament que pot acabar amb la respos 

ta de la pregunta plantejada o abocar a un nou interrogant. D'altra banda, en el 

cas d'avancar una hipotesi, aix6 no vol pas dir necessariament que l'emissor vul-

gui veure-la confirmada, pot consistir simplement en un recurs per estimular la 

reflexi6. 

Finalment, trobem un tipus de preguntes retdriques que acompleixen una 

finalitat ornamental, de crear bellesa i d'enriquir la forma del text. No esperen 

resposta verbal i no van Uigades a les habilitats argumentatives ni a les habilitats 

didactiques. S6n, potser, les que tenen una funci6 poeticoretdrica trie's clara, per6 

fins i tot aquestes provoquen una resposta en el destinatari, una resposta de natu-

ralesa sentimental. Vegem-ho en aquests versos de Salvador Espriu pertanyents al 
Llibre de Sinerax 

[101] Remor de cops d'aixada, no la sents? 

Rera les altes tanqnes deparet. 

Sense repds, perb molt lentament, 

enlla de la cleda continua del temps. 

El poeta pregunta per suggerir una imatge que ell mateix aporta m^s enda-

vant. La pregunta retdrica is aquf una manera de dir, d'insinuar. Ara be\ amb 

aquest recurs es vol tambe' actuar sobre el destinatari per incitar-Io a sentir unes 

determinades emocions. De manera que aquestes preguntes tampoc no s'escapen 

de la funci6 conativa, nomds que en aquest cas podriem parlar d'una funci6 

conativa de sentir, ates que e*s una resposta emotiva el que la pregunta espera 

aconseguir. 

Recapitulant, doncs, podem resumir la descripci6 de les preguntes retoriques 

en el quadre que oferim a continuaci6: 
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Preguntes ret6riques 



CAPlTOL 4 

La llengua en I'intercanvi 

de bens i serveis 

Montserrat Lloret 

A qui mana amb dollar, 

te I'obeeix amb millor voluntat. 

SfcNECA 



1. L'intercanvi de b£ns i serveis com a macrofunci6 comunicativa 

Un bi no consisteix en allb que esfa o es ddna, 

sin6 en I'actitud amb que esfa o es ddna. 

SfcNECA 

Les relacions que s'estableixen entre les persones es vehiculen sobretot mit-

jancant la interaccid verbal: la Uengua relaciona Thome amb la famflia, els amics, 

els veins, els companys de feina..., amb el m6n en general. D'una banda, la comu-

nicaci6 verbal es producte de la interacci6 social i, de I'altra, fa que aquesta inter-

acci6 sigui possible. Amb la llengua establim molts tipus de relacions —personals, 

professionals, comercials, etc.— i satisfem tota classe de necessitats. Una d'a-

questes necessitats 6s intercanviar be"ns i serveis. 

Des de sempre, els homes han tingut la necessitat de fer transaccions de bens 

i serveis, 6s a dir, de demanar algun objecte material o algun servei a una altra 

persona, i tambe" de donar-los. Aquests intercanvis formen part de la interaccid 

social ordinaria: qui 6s autosuficient? Tothom necessita transferir objectes mate 

rials o serveis. Comprar, vendre, regalar, oferir, etc. s6n accions o activitats quo-

tidianes. 

Aquest intercanvi, especialment el fet de donar be"ns o serveis, es pot fer sim-

plement amb accions; per6 normalment es fa mitjancant el llenguatge. La llen 

gua, per tant, 6s el principal instrument per satisfer aquesta necessitat essencial 
en la vida d'una persona i de la col-lectivitat. Amb la llengua no tan sols inter-

canviem informaci6 i expressem sentiments i estats d'anim, sin6 que tambe" fern 

accions i fern que els altres les facin. 

Abans de continuar, per6, haurfem de determinar l'abast del que entenem per 

be"ns i serveis. En principi, pot semblar que no caldria fer aquesta precisi6 per-

que s6n termes forca dars: un b^ seria un objecte material (un cotxe, un Uibre, 
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una rentadora...), i un servei, una «acci6 de servir o 6sser litil a algii o a algun us; 

avantatge que horn procura a algti intervenint personalment»' (fer un Hit, obrir 
una finestra, portar els nens a escola...): 

[1] Ddna'm un llapis. 

[2] Agafa eljersei que vulguis. 
[3] Tanca laporta. 

[4] Vine amb el men cotxe. 

[1] i [2] s6n exemples, respectivament, de la demanda i la donaci6 d'un be", i 
[3] i [4], d'un servei. Per6 aquesta distincid entre be"ns i serveis no sempre 6s tan 
dara: 1'amistat, l'amor, la solidaritat i altres valors espirituals podrien considerar-
se him no materials o serveis. Una cosa similar passa amb accions com fer un 
pet6 o donar una bufetada. Ara be", el que si 6s clar 6s que s6n intercanvis que 
queden recollits dins el generic de be*ns i serveis. 

El problema, el podem trobar en frases en que pot semblar que es d6na infor-
macid: 

[5] Si no t'ho menges tot, no aniras de colonies. 
[6] Perdoni, perb no I'havia vist. 

[7] Etprometo que dema sensfalta ho tindrhs. 

[8] Us designem des d'ara com aportaveu de I'assodacio. 

[9] Denunciem elsjoves que pretenen imitar Vantiga pintura. 
[10] Certifico: que Anna Sierra Charola ha assistit durant el curs 1991-

92 a Us classes de llengua catalana, nivellAl, i n'ha assolit els objec-
tius. (text num. 18) 

El que l'emissor «d6na» en aquestes frases no 6s tan sols informacid, perd no 
es correspon exactament amb el que entenem per serveis; serien com uns subti-

pus de serveis. A [5], per exemple, seria un «servei» especial, ja que no procura 
cap tipus d'avantatge per al receptor; ben al contrari: representa una amenaca. I 
la resta d'exemples, la disculpa de [6] i els acres performatius de [7]-[10], tambe" 
es poden considerar unes subclasses especials de serveis, ja que I'emissor d6na 
alguna cosa m& que simple informaci6. A [10], per exemple, es d6na constancia 
d'un fet amb caracter oficial. 

Fet aquest aclariment, podem condoure aquest primer apartat introductori 
dient que l'habilitat discursiva o textual de saber donar o demanar be'ns i serveis, 
juntament amb el domini de la resta d'habilitats lingufstiques, 6s d'una impor-

1. Definici6 del Diccionari dt la llengua catalana de I'Institut d'Estudis Catalans (1995). 
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tancia cabdal en una societat com la nostra que es regeix basicament per les rela-

cions personals i socials que s'estableixen entre les persones. 

/./. L'intercanvi de bins i serveis: una incursid dins Vhmbit intentional de 

l'interlocutor 

Quan algu fa una demanda d'un be" o d'un servei, ho fa perque vol rebre de 

l'altra persona alld que ha sol-licitat, vol una resposta. I la resposta implica, a mes 
d'una possible resposta verbal, una resposta no verbal: una accio del demandat. 
Per exemple, les peticions que hem vist a [1] i a [3] es fan amb la intenci6 d'ob-
tenir de l'interlocutor una resposta en la seva conducta, una actuaci6: a [1], la 
donaci6 del be" material sol-licitat; a [3], la realitzaci6 del servei demanat. 

En 1'oferiment de be"ns i serveis, normalment el parlant tamb^ te* la voluntat 

d'induir l'interlocutor a I'acci6: en s6n exemples les frases [2] i [4] vistes ante-
riorment. En aquestes donacions, l'emissor emet l'enunciat amb la intenci6 que 

l'interlocutor accepti el seu oferiment, o sigui, que actui: a [2], agafant un dels 
jerseis, i a [4], anant amb el cotxe de la persona que li ha fet 1'oferiment. Ara be, 
moltes vegades acceptar un oferiment no requereix cap tipus d'acci6, tan sols el 
fet en si de I'acceptaci6 —per exemple, els enunciats [7]-[10] presentats en l'a-

partat anterior. 

Aixf, veiem que, per regla general, l'accid de demanar comporta una voluntat 

de rebre, i l'accio de donar, de ser acceptat. En altres paraules, la demanda o 
donaci6 d'un be* o servei implica intentar fer que una altra persona actui: ja sigui 
acceptant el be" o servei ofert, ja fent el servei demanat o donant el be" sol-licitat 
—una altra cosa sera el que faci despr& I'interlocutor, per6 el propbsit de l'e 
missor & aquest. Aquesta voluntat d'incidir en I'actuaci6 de l'interlocutor pot ser 

no tan sols per fer que actui, sin6 tambd perque deixi d'actuar: 

[11] Calleu d'una vegada. 

En tots els casos, l'emissor s'erigeix en la persona que diu que ha de fer o que 
no ha de fer l'altre. Per tant, el propbsit d'influir en el comportament intencio-

nal dels interlocutors —inherent a l'intercanvi de be'ns i serveis— fa que hi hagi 
una incursi6 dins el dret que tenim com a individus per actuar lliurement. 
Aquesta invasi6 del camp intencional d'altri pot tenir diversos graus d'imposici6: 
pot ser una ordre, una prohibicid, una coacci6, un consell, una proposta, un sug-

geriment... En uns casos ens trobem amb unes funcions pragmatiques de carac-
ter impositiu, en que l'emissor actua de manera autoritaria, i en altres casos, amb 
intervencions mes corteses, en que s'intenta induir a l'accio persuasivament. 

Analitzem diferents possibilitats de demanar un mateix servei: 
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[12] Endreca la teva habitacid. 

[13] Avui endreces la teva habitacid. 

[14] Vols endrecar la teva habitacid d'una vegada? 

[15] Hauries d'endrecar la teva habitacid. 

[16] La teva habitacid esth una mica desendrecada. 

[17] Per que no endreces la teva habitacid? 

Podem comprovar la diferencia entre aquests enunciats pel que fa al grau 

d'imposici6: els tres primers suposen una exigencia del servei demanat, i els altres 
tres tenen un caracter persuasiu que fa que el receptor conservi la iniciativa per 

decidir si fa o no fa l'acte sol-licitat. Aquesta distinci6, per tant, parteix de l'acti-
tud que pren i manifesta el parlant respecte a I'interlocutor davant d'un mateix 
contingut pro positional. 

1.2. L'habilitat discursiva de demanar i donar bins i serveis 

Una frase com la que tenim a continuacid, des d'un punt de vista linguistic, 
e*s del tot correcta: 

[18] Ddna'm un cigarret. 

Per6 des d'un punt de vista pragmatic no seria gaire apropiada, per exemple, 
si els interlocutors s6n dues persones desconegudes; i en canvi, sf que ho seria si 
s6n familiars o amics. En el primer cas, seria trie's convenient i efectiu formular 
la demanda d'alguna manera menys directa: 

[19] Perdona, si ttsplau, no tindries un cigarret? 

Les frases seguents s6n altres exemples d'enunciats linguisticament correctes, 
perd que nome*s s6n adequats en contextos determinats: 

[20] Qttan surtis, tanca la porta. 

[21] Si no is molistia, podria tancar la porta quan surti? Es que hi ha 
corrent d'aire. 

En una situaci6 en que l'emissor re" un rol social superior o similar al de Pal-
tre interlocutor, seria mds I6gic demanar aquest servei directament com es fa a 
[20], En canvi, si la persona que demana el servei 6s inferior jerarquicament o 
coneix molt poc l'interlocutor, seria mis adequat que ho fes amb una forma cor-
tesa com lade [21]. 

Veiem, doncs, que hi ha factors de la situaci6 comunicativa que condicionen 
la manera de dur a terme l'intercanvi de be"ns i serveis; es a dir, que s'han d'apli-
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car estrategies comunicatives diferents segons la situaci6 comunicativa. Aixi 

doncs, des d'un punt de vista didactic, cal que l'aprenent de la llengua sapiga 
interpretar les diferents situacions comunicatives en que es pot trobar, i conegui i 
apliqui, segons la situaci6, els mecanismes necessaris per dur a terme amb exit els 
seus prop6sits de demanda o donaci6 de be"ns o serveis. I tenir exit en l'intercan-
vi no vol pas dir tan sols aconseguir all6 proposat, sin6 tambe" fer-ho sense mal-
metre la relaci6 amb l'interlocutor ni ofendre 1. Aix6 comporta que s'han de saber 
obtenir els efectes desitjats en el receptor, is a dir, que els efectes perlocutius siguin 
els que es volien aconseguir en fer I'intercanvi de bens i serveis, per6 sempre tenint 
en compte que no totes les situacions permeten de ser dars i directes. 

Aixf, com deiem, cal tenir en compte el context en que es produeix l'enun-
ciaci6: en primer Hoc, les caracterfstiques dels participants (edat, estatus social, 
relaci6 entre ells) i les seves expectatives, intencions i actituds; i en segon Hoc, les 
condicions ffsiques de la comunicaci6 (espai, Hoc, temps). £s a dir, per intercan-
viar bens i serveis 6s necessari tenir en compte diversos factors: 

- que volem obtenir; 

- on i quan es produeix I'intercanvi; 

- quin rol social tenim en aquella situaci6 concreta; 

- quin rol social td l'interlocutor; 

- quina relaci6 tenim amb l'interlocutor. 

I, en consequencia, cal saber actuar d'acord amb tots aquests factors: 

- saber fer la demanda o donaci6 de bens i serveis en el moment oportii; 

- saber si cal fer preambuls per preparar el terreny; 
- saber quan es poden manifestar obertament les intencions; 

- saber si es convenient preservar la imatge de l'interlocutor; 

- saber quan s'ha de preservar la pr&pia imatge. 

En definitiva, des del punt de vista d'un enfocament comunicatiu, els apre-
nents de la llengua han de coneixer les diferents estrategies de que disposa la llen 
gua per intercanviar bens i serveis i saber determinar en quins contextos cal 
desplegar-les per no envair el territori de l'interlocutor, is a dir, per complir 
maximes de cortesia com les formulades per Lakoff (1973): 

- no imposis la teva voluntat a l'interlocutor; 

- indica opcions; 

- fes que el teu interlocutor se senti b£; sigues amable; 

o per Leech (1983): maxima de tacte, de generositat, d'aprovaci6, de modestia, 

d'acord i de simpatia. 



208 Habilitats comunicatives 

1.3. L'habilitat discursiva d'interpretar la demanda i la donacid de bens i 
serveis 

Tot intercanvi linguistic comporta uns parlants que actuen d'emissors i de 
receptors. Per6 aquest proces comunicatiu no s'ha de considerar un proce's line 

al, en que un ft* un paper actiu i l'altre passiu, sin6 que s'ha d'entendre com un 
proces alternatiu que implica la manifestaci6 d'unes intencions i alhora la inter-
pretacio d'aquestes intencions. 

Cal, per tant, que els aprenents de la llengua, a trie's de saber expressar les seves 
intencions, sapiguen interpretar les dels seus interlocutors. Aix6 es especialment 
necessari en els casos en els quals el significat del que es diu va me"s enlla del sig-
nificat literal: es important que els aprenents s'habituiin a interpretar tant els 
valors semantics com els pragmatics. Observem les frases seguents: 

[22] Fes els deures. 

[23] Volsfer el favor defer els deures? 

[24] Dema la teva germana ijo anirem a laplatja. 

Totes aquestes frases, que podrien ser dites per una mare al seu fill en un 
mateix context, tenen associades, en termes d'Austin, una forca iMocutiva: una 
ordre a [22] i [23], i una amenaca a [24]. Per6 aquesta intencio del parlant no 
coincideix en tots els casos amb el significat literal de 1'expressio: nom^s a [22] 
hi ha una relaci6 directa entre el que es vol dir i el que es diu; a [23] i, sobretot, 
a [24] es fa d'una manera implfcita: s6n els anomenats actes de parla indirectes! 
Aquesta indireccionalitat ha de saber ser interpretada per 1'interlocutor grades al 
marc en que es produeix la conversa, al coneixement del mon i a l'experiencia 
compartida pels interlocutors. 

Aixi, el receptor haura d'interpretar que una pregunta com la de [23], que 
literalment demana una resposta afirmariva o negativa, te* una altra intencid. Per 
tant, haura de fer una inferencia per interpretar que no Ii demanen una resposta 
verbal de slo no, que no volen saber si te la voluntat o no de fer els deures, sin6 
que li estan donant una ordre. I a [24], la interpretaci6 d'ordre o amenaca nom& 
es pot fer posant en relacio el fet d'anar a la platja amb el fet d'haver fet els deu 
res grades a la situaci6 en la qual es produeix I'enunciat i a experiencies anteriors. 

En un exemple com el de [25], que pot ser una ordre, un prec, una invita-
cio..., la situaci6 en que s'emet I'enunciat permetra a l'interlocutor de saber amb 
quina intenci6 ha estat ernes: 

[25] Seu. 

L'entonaci6 emprada, la relaci6 entre els interlocutors, el Hoc, 1'estat fisic del 
receptor, els gestos que acompanyen la seva emissio, entre d'altres, iaran que el 
receptor pugui copsar quina es la forca illocutiva. Es evident que 6s molt impor-
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tant saber reconeixer les intencions del parlant que emet un enunciat com 

aquest, ja que el receptor haura d'accuar d'acord amb la interpretaci6 que en faci: 

per exemple, si es una invitacio donara les grades i seura, o amablement decli-

nara la invitaci6; si 6s una ordre seura sense agrair res o, segons els rols, refusara 

el mandat sense gaire amabilitat. 

D'altra banda, tot i que, en principi, les donacions de be"ns i serveis es ran amb 

la intencio que 1'interlocutor accepti l'oferiment fet, existeixen una serie de for-

mules ritualitzades o de cortesia en que els b6ns o serveis no s'ofereixen de veri-

tat. En son exemples la tfpica sicuaci6 en la qual es convida a compartir la 

menjada que s'esta fent o s'esta a punt de fer, o quan una persona s'ofereix per 

estar a disposici6 d'algii: 

[26] —Bon profit. 

—Grades, que en vol? 

[27] Em die Joan, per a servir-vos. 

En aquests casos, s'ha de saber interpretar la donacio com el que realment es: 

un oferiment que es fa per mera cortesia; per aquesta ra6, en les invitacions de cor 

tesia com [26], per exemple, 6s m6s cortes i adequat refusar-les que acceptar-les. 

En resum, podem dir que, com que no sempre s'explicita directament la 

demanda o donaci6 de bins i serveis, 6s molt important saber interpretar les 

intencions del parlant per poder comprendre textos amb que es duen a terme 

aquests tipus d'intercanvis: cartes, converses, notes, etc. Aixf, cal saber quan una 

interrogativa no 6s una demanda d'infbrmacio, o una declarativa no es fa unica-

ment amb el prop&sk de donar informacio, sin6 que s6n una demanda o dona-

ci6 de be*ns o serveis. Cal saber rec6rrer a l'analisi del context i als elements para 

linguistics i extralingiiistics (entonaci6, gestos, mirades...) per interpretar els 

enunciats quan no hi ha una coincidencia entre el contingut proposicional i la 

forca iMocutiva. 



210 Habilitats comunicatives 

2. Factors del context que intervenen en l'intercanvi 
de bens i serveis 

Fern que siguin molts els qui ens deuen favors, 

ipocs els qui hem ofis, car el record del favor is 

frhgil, mentre que el de I'ofensa perdura. 

SENECA 

Com hem pogut veure en els apartats anteriors, l'intercanvi de bins i serveis 

pot fer-se de maneres m^s o menys directes i m^s o menys impositives. Per6, de 

que depen que utilitzem unes formes m^s autoritaries o unes altres me"s corteses? 

De que depen que expressem les nostres incencions amb m^s o menys trans-

parencia? Que ha de saber un aprenent de la llengua —i un usuari— per dur a 

terme amb exit un intercanvi de be"ns o serveis? Quines estrategies lingiii'stiques 

es poden utilitzar per no envair l'espai intencional de 1'interlocutor? Intentarem 

tot seguit respondre aquestes questions. 

El context —entes en sentit ampli, tant d'entorn ffsic com d'experiencies, in-
tencions, coneixements compartits, etc.— 6s el que determina la utilitzact6 de 

modalitats m& o menys impositives en la demanda o donaci6 de be*ns i serveis. 

Els diferents elements del context que condicionen els parlants, perd, no actuen 

de manera aillada, ja que & fonamental la seva interrelaci6 i combinaci6: s6n fac 
tors interdependents. 

2.1. Desitjabilitat, benefici i cost dels bins i serveis 

Un dels factors que mes determina el parlant a 1'hora de fer un intercanvi d'a-

quest tipus 6s la classe de bens i serveis intercanviats i el tipus de benefici que 

proporcionen als interlocutors. Aixo ens porta a una analisi i dassificacid dels 
be"ns i serveis: 

- Segons la desitjabilitat (imph'cita o explfcita): 

. desitjats o no per l'emissor, 

. desitjables o no per al receptor. 

- Segons la demanda: 

. demanats o no pel receptor. 

- Segons els beneficis que poden produir: 

. positius o negatius per a l'emissor, 

. positius o negatius per al receptor. 

- Segons el cost: 

. alt cost per al receptor, 

. mfnim cost per al receptor. 
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Aixi, per exemple, cal tenir en compte si qui surt beneficiat per l'intercanvi es 

el parlant o l'interlocutor: 

[28] Podriesfer-me un favor? £s que a mi mis impossible: t'aniria bianar 
avui a correus a buscar-me quatre caixes que m'han enviat i que 

necessito per dema? 

[29] Perdona, et fa res deixar-me mil pessetes per comprar la targeta del 

metro? 

[30] Ti: Us 5.000pessetes que et dec. 

[31] Fes-me ntimeros. 

[32] Primer insereix el CD-ROM al lector de CD-ROM, despris busca a 

la unitat D elfitxer Instal.exe ifes-hi un doble die. 

Podem veure que els exemples de [28] i [29] s6n demandes de serveis que s6n 

beneficiosos per a l'emissor per6 que suposen una carrega per al receptor. Per 

aquesta ra6, pragmaticament, e"s molt adequat utilitzar formes indirectes com 

aquestes en que, en el cas de [28] per exemple, hi ha una justificaci6, una referen 

da explkita al fet que es demana un favor, i una pregunta que no demana l'acte 

sol-licitat sin6 la disponibilitat o no de fer-lo. Tot i que tambe* seria possible uti 

litzar formes directes, com Vis ara mateix a correus a buscar-me quatre caixes que 

m'han enviat, en casos de dara superioritat social. 

En canvi, en els casos en que passa al reve*s, que el be" o servei 6s demanat, 

desitjat o positiu per al receptor, 6s perfectament licit d'utilitzar formes directes 

com les de [30], [31] i [32]. Els dos primers exemples s6n, respectivament, la 

donacio d'un be1 i la demanda d'un servei, en que qui surt beneficiat & el recep 

tor, no pas l'emissor, ja que comporta que cobrara uns diners —probablement 
en el cas de [30] sol-licitats mes d'una vegada. En l'enunciat de [32], que es l'o-

feriment d'un servei demanat previament, la persona beneficiada en I'intercanvi 

6s tambe" el receptor, per aix6 despres haura de donar les grades per les instruc-

cions donades. 

Aixf, quan els be*ns o serveis s6n positius per a l'interlocutor, les formes direc 

tes s6n adequades perque al cap i a la fi el receptor e*s la persona que surt bene 

ficiada per I'intercanvi. I quan els be"ns o serveis s6n demanats pel receptor expli-

citament o implicitament, 6s a dir, desitjats, aquestes formes mes autoritaries 

tambd s6n Ucites perque no hi ha una intromissi6 real en el seu camp intencio-

nal, ja que 6s una intromissi6 autoritzada —de fet, en el cas de les donacions pre 

viament demanades, la invasi6 de l'espai intencional la va fer l'altre interlocutor 

quan va soMicitar els b^ns o serveis. 

Ara be", quan I'intercanvi e*s positiu per a l'emissor per6 per al receptor no 

suposa cap tipus de benefici, ni positiu ni negatiu, ni un alt cost, sin6 que tan 

sols ha de fer un esforc. mfnim, tamb^ poden ser adequades les formes directes: 
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[33] Deixa'm un boli, si us plau. 

[34] Passa'm les setrilleres. 

Les demandes d'aquests be"ns no es poden considerar impositives perque l'ac-

ci6 sol-licitada requereix un esfor9 insignificant —hem de tenir en compte que 

es produeixen en contextos en que l'interlocutor t^ al costat el que se li dema-

na—, i normalment van acompanyades de formes de cortesia com si us plau. 

Seria diferent, per exemple, si en l'exemple [34] les setrilleres fossin Uuny del 

receptor i per poder-les-hi passar s'hague's d'aixecar per anar-les a buscar; en 

aquest cas 1'esforc sol-licitat seria me*s gran i, per tant, l'emissor hauria d'es-

mercar-se m& i utilitzar estrategies de cortesia: 

[35] Si us plau, pots anar a buscar les setrilleres? 

[36] Saps on s6n les setrilleres? 

D'altra banda, com indica Haverkate (1994, 39), en situacions d'emergencia 

en que hi ha un perill imminent per al receptor —i en les quals, Idgicament, surt 

beneflciat— 6s habitual utilitzar la forma m^s directa i me's impositiva d'inter-

canviar be"ns i serveis. Haverkate posa l'exemple de I'exclamaci6 que es fa per 

indicar a una persona que s'acosta un cotxe a tota velocitat: 

[37] Atari's! 

2.2. RoU estatus, actitudi relacio dels parlants 

Quan s'intercanvien be"ns o serveis, els parlants adopten uns rols comunica-

tius: d'una banda, uns rols d'interaccio, de donant i demandant; i de l'altra, uns 

rols socials.2 Els rols socials s'estableixen en funci6 de la situacid i dels interlocu 
tors i, al Uarg d'un acte comunicatiu, acostumen a mantenir-se fixos, al contrari 

del que passa amb els interactius. 

Quan el parlant utilitza una modalitat caracterfstica com ara la imperativa, 

que 6s la modalitat ripica per a Pintercanvi de be*ns i serveis, mostra clarament 

quin 6s el rol d'interacci6 que pren en aquell moment determinat. En canvi, si 

fa la demanda o donaci6 de be'ns i serveis amb un acte de parla indirecte, el seu 

paper de donant o demandant queda encobert: 

[38] Vine el cap de setmana amb nosaltres a Paris. 

[39] Etfaria grhcia anar a Paris aquest cap de setmana? 

2. Vegeu l'arcicle de F. Lozano (1994) sobre la tria de la modalitat segons els rols dels interlo 
cutors. 
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A [38] veiem que el parlant mostra el seu rol interactiu de donant d'un ser-

vei d'una manera directa; en canvi, a [39], mitjancant una pregunta que qiies-

riona la desitjabilitat de l'enunciat, l'emissor encobreix l'oferiment del servei. 

Per6, per que el parlant encobreix el rol d'interacci6? Moltes vegades, la res-

posta a aquesta pregunta la trobem en el paper que juguen l'estatus social dels 

interlocutors, el rol social que prenen en aquell intercanvi concret i la relaci6 que 

s'estableix entre ells, ja que 1* intercanvi no respon linicament al compliment d'u-

nes necessitats de demanda o donaci6 de be*ns i serveis, sind que entren tambe" 

en joe les relacions jerarquiques, socials i afectives que s'estableixen entre els par-

lants. Aixf, el parlant expressa les seves intencions d'una manera o d'una altra 

segons la relaci6 que s'estableix amb 1'interlocutor, i en funci6 de si vol o no refer-

mar aquesta relaci6.3 
Per exemple, si un parlant amb un estatus social superior al de l'interlocutor 

fa una demanda d'un servei, grades a aquesta superioritat social pot utilitzar una 

forma impositiva com e*s la modalitat caracterfstica imperativa: 

[40] Agafa aquestes caixes iporta-les al magatzem. 

D'aquesta manera l'emissor referma la superioritat enfront de l'interlocutor, 

que davant un enunciat com aquest no fora cap tipus de replica perque els rols 

estan molt ben definits. No obstant aixb, moltes vegades, com veurem me"s enda-

vant, aquestes relacions de poder es poden veure alterades si un parlant no vol fer 

explfcita la seva superioritat social, sigui per preservar la imatge de l'interlocutor, 

sigui per no mostrar-se com una persona autoritaria. 

Perd si una petici6 com la de [40], la fa una persona amb un estatus inferior 

al de Pinterlocutor, pot obtenir una resposta del tipus Qui ets tu per manar-me 
res? En aquests casos els enunciats han de ser menys impositius i, per tant, mes 

cortesos: 

[41] Oi que va cap al magatzem? Podria ajudar-me, si us plau, amb 

aquestes caixes? 

Quan els interlocutors tenen un estatus social similar, aquest factor no con-

diciona tant l'emissor a l'hora d'adoptar una forma mis o menys impositiva. 

Seran altres factors del context els que determinaran la peticid o donacio de be*ns 

i serveis. 

D'altra banda, i relacionat amb l'estatus, tenim el rol social dels interlocutors. 

Aquests rols s'estableixen en funci6 de la situaci6 i, alhora, fan que I'intercanvi 

quedi condicionat per aquest fet. Aixf, per exemple, les formes impositives de 

3. Recomanem l'article de R. Artigas (1994c) que versa sobre aquest tema. 
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demanar o donar bins i serveis s6n usuals en situacions en que els rois socials 

estan molt definits: 

[42] Prengui dues pastilles cada mattdespres d'esmorzar. 

[43] Dema arriba a classe a I'hora. 

[44] Contesti\ lespreguntes que liformuli la senyora fiscal que te laparau-

la\ (text num.15) 

[45] Acaba els deures i despris vis a buscar el diari. 

Aquestes frases s6n exemples d'enunciats emesos per persones en l'exercici 

d'un rol social determinal en una situaci6 de desequilibri jerarquic: metge-pa-

cient, professor-alumne, jutge-acusat i pare-fill, respectivament. No s6n enun-

ciats de persones que s<5n metges, professors, jutges o pares, sin6 que fan de met-

ges, professors, jutges o pares. Aquests rols s6n els que els permeten d'actuar de 

manera clara, directa i amb autoritat. Per6 a causa de la interdependencia dels 

diversos factors que estem comentant, un enunciat com el de [43] podria veure's 

alterat si l'estatus de l'interlocutor fos superior; per exemple, si es tractes d'una 

classe particular en que Talumne fos molt m6s gran que el professor i fos un alt 

carrec d'una empresa molt important. En una situaci6 aixf, el professor, tot i 

tenir aquest rol social, hauria d'actuar amb una mica de tacte: 

[46] Si no Ufa res, podriem comengar les classes a I'hora en punt? £s que 

despris tine altres classes i no voldriafer tard. 

Com diu Haverkate (1994, 40), a mesura que augmenten la distancia social 

entre el parlant i l'oient, el poder de l'oient sobre el parlant, i el grau d'imposi-

cio de l'acte de parla, cal que hi hagi mes estrategies de cortesia. 

D'altra banda, com ja hem comentat anteriorment, hi ha ocasions en que 

aquestes diferencies d'estatus i rols socials no queden reflectides en I'actuaci6 dels 

parlants. Pero, que mou un parlant a utilitzar unes formes mes corteses quan la 

situaci6 li permet l'us d'altres de me*s impositives? Els motius que poden dur a 

actuar aixf s6n d'origen actitudinal: 

— preservar la imatge de l'interlocutor; 

— preservar la pr6pia imatge; 

— reduir distancia social... 

En aquest punt, entren en joe el principi de cortesia i el concepte d'imatge —-fa 

ce— com a reguladors dels intercanvis comunicatius. 

De la mateixa manera, el fet de servir-se de formes que trasllueixen les dife 

rencies socials existents entre els parlants pot tenir diverses causes: 
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- reforcar la prbpia imatge; 

- demostrar superioritat; 

- demostrar autoritat; 

- mantenir o augmentar la distancia social... 

Aixf, per exemple, una manera d'atenuar l'acte impositiu i preservar la imat 

ge de l'interlocutor is deixar que sigui ell qui decideixi que vol fer: 

[47] Si vols, vine dema a dinar. 

Aquestes formes menys impositives d'intercanviar be"ns i serveis tamb^ poden 

tenir l'origen en la intenci6 de l'emissor de quedar be* amb 1'interlocutor, es a dir, 

de preservar la prdpia imatge i no mostrar-se com una persona autoritaria i 

impositiva. 

Ara be\ algunes vegades, preservar la imatge de l'altre comporta no mantenir 

la prdpia, i al reve's, mantenir la pr6pia imatge implica no preservar la de l'inter-

locutor. En aquests casos, cal saber determinar, d'acord amb el rol i 1'estatus dels 

parlants, quines s6n les estrategies mis convenients: 

[48] Torna a fer aquests comptes perque t'bas equivocal 

[49] Potser hauHem de revisar aquests comptes. 

[50] Potser m'equivoco, perb crec que aquests comptes no estan bi. 

En aquests tres exemples 1'emissor prete*n el mateix: fer que l'interlocutor 

repeteixi uns comptes que ha fet malament; is a dir, no tan sols li diu que ha de 
fer, sin6 tambe" que el que havia fet amb anterioritat no estava be\ Per tant, segons 

l'estatus i el rol dels interlocutors, l'emissor ha d'utilitzar estrategies diferents. 

L'exemple de [48] podria correspondre a un parlant amb un rol social superior al 

del receptor, que no protegeix la imatge de l'interlocutor perque vol mantenir 

aquesta superioritat —tot i que tambe* podria donar-se en una situaci6 amb rols 
d'intimitat en que la confianca dels parlants fa que no calgui preservar la imatge 

de l'altre. A [49] l'emissor podria tenir tamb^ una superioritat social; per6, per 

preservar la imatge del receptor, posaria en qiiesti6 la validesa de l'enunciat que 

emet i s'inclouria com a participant de I'acci6 que ha de fer l'altre. A l'exemple 

[50], l'emissor tindria un rol social igual o inferior al del receptor, i per mante 
nir la imatge de l'interlocutor minimitzaria la seva: d'una banda, qiiestionaria la 

validesa de l'enunciat i, de l'altra, es presentaria com una persona que pot equi-

vocar-se, i a m6s, faria una referenda indirecta a I'equivocaci6 de l'interlocutor. 

Aixf, veiem que, segons el rol social i l'estatus dels parlants, es important saber 

protegir la imatge de 1'interlocutor en situacions en que l'acte impositiu implica 

una crftica d'aquesta persona. 
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Per ultim, voldrfem comentar la importancia de la relaci6 personal existent 
entre els interlocutors, ja que tambe" pot condicionar aquests tipus d'intercanvis: 

- relacions entre coneguts o desconeguts; 

- relacions entre amics o «enemics»; 

- relacions entre companys o fntims... 

Analitzem els exemples seguents: 

[51] Deixa'm passar, tu! 

[52] Em deixes passar? 

[53] Perdoni, podria deixar-me passar, si us plan? 

Veient aquestes frases, podem deduir el tipus de relaci6 que hi ha entre l'emis-

sor i el receptor: a [51], hi ha molta familiaritat; a [52], certa coneixenca —tot i 
que tambe" es possible, per exemple, entre joves de la mateixa edat que no es 
coneixen de res—, i a [53] la relaci6 6s entre desconeguts o amb persones que 
inspiren respecte. 

Per exemple, si demanem cine mil pessetes a una persona amb qui tenim una 
relaci6 personal molt estreta, ho podem fer d'una manera directa: 

[54] Deixa'm cine milpeles. 

Per6 si la relaci6 que mantenim amb el demandat es distant, haurem de bus-
car estrategies per fer-ho indirectament: 

[55] Em sap molt de greu molestar-lo, perb ultimament he tingut molts 
problemes econbmics: em podria deixar, si us plait, cine mil pessetes? 

A l'exemple [55], hi ha una justificaci6 de l'acte de park perque I'interlocu-
tor sapiga quina es la ra<5 que motiva 1'amenaca del seu espai intencional, un cir-

cumloqui fins arribar a fer la demanda i una pregunta que literalment demana la 
capacitat de l'interlocutor per fer una acci6, no T'acci6 en si. 

Aixi, podem veure que en les relacions d'intimitat ens podem trobar amb for 

mes directes de demanar i donar be*ns i serveis. Aix6 es deu al fet que, quan hi 
ha molta confianca, en principi, no cal utilitzar estrategies per tal de mostrar cor-

t 

tesia: 

[56] Marta, vis a comprarpa. 

Peri, tot i que en les relacions d'intimitat l'tis de les formes directes de dema 
nar i donar be*ns i serveis s6n molt habituals, nome"s s6n adequades quan es 

donen les condicions necessaries per no caure en un excessiu autoritarisme. Per 
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exemple, si un home esta fent el sopar i s'adona que no hi ha pa, i la dona no 

esta fent res d'important, pot utilitzar perfectament Pimperatiu de l'exemple 
[56]. Per6 si la dona, per exemple, esta banyant els nens, seria me*s adequat que 

utilities una forma menys impositiva: 

[57] Marta, quart puguis vis a comprarpa. 

[58] Marta, que pots anara comprarpa? 

Per tant, una vegada me"s veiem la importancia de saber tenir en compte tots 

els factors de la situaci6 en que es produeix la comunicaci6 per tal de tenir exit 

en Pintercanvi de be"ns i serveis, i perque les relacions entre les persones no es 

deteriorin. 

2.3. Intencionatitat de l'emissor 

Un altre dels factors que te" molt de pes en la tria de formes mis o menys 

directes i impositives de demanar i donar be"ns i serveis es el prop6sit de l'emis-

sor en fer l'intercanvi. £s evident que, com ja hem comentat en apartats ante-

riors, no & el mateix manar que suggerir, o coaccionar que incitar. Les diferen-

cies parteixen del grau d'imposici6 que el parlant d6na a 1'intercanvi. Aixf, d'una 
banda, tenim per exemple una ordre com la de [59] en que l'emissor imposa a 

l'interlocutor el contingut proposicional de forma dara i rotunda. I d'altra 
banda, podem trobar un suggeriment com el de [60] en que l'emissor no preten 

pas imposar la seva voluntat, sin6 que deixa oberta la possibilitat perque sigui 

l'interlocutor en ultima instancia qui decideixi que vol fer: 

[59] Surt de classe ara mateix. 

[60] Jodetu canviaria I'ordre de presentacio dels femes. 

En aquest primer exemple el parlant es mostra com la persona que diu que ha 

de fer l'altre i no deixa cap opci6 de decisi6 a l'interlocutor. En canvi, en el segon 
exemple l'emissor no es autoritari i tan sols suggereix o aconsella una possibilitat 
d'actuaci6 sense imposar-la. Aixf, d'una banda, tenim intencions impositives 

com ordenar, prohibir, coaccionar, i de l'altra, prop6sits menys impositius que 
no envaeixen de forma tan flagrant el camp d'accio de l'interlocutor, com pro-

posar, suggerir, recomanar, incitar. 

Ara be*, com anem repetint al llarg d'aquest capftol, la intencionalitat de l'e 

missor moltes vegades queda interferida per altres factors del context que fan que 
no hi hagi cap correspondencia entre funci6 pragmatica i forma lingiiistica, tot i 

que el prop6sit del parlant sigui, per exemple, donar una ordre o fer una prohi-

bici6. 
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2.4. Tipus d'intercanvt comunicatiu: individual, social i institutional 

Un dels factors que te" me*s influencia a 1'hora d'intercanviar be"ns i serveis 6s 
el tipus d'intercanvi comunicatiu en que es dugui a terme la comunicacio —in 

dividual, social o institucional. Recordem que en Pintercanvi individual l'e-

missor actua a titol personal sense exercir cap rol social public; en el social, 

actua segons un rol social determinat i, en l'institucional, el parlant esta total 

ment condicionat pel marc d'una instituci6 publica o perque actua en nom 

d'aquesta institucio. Per tant, veiem que hi ha una gradaci6 pel que fa a l'es-
pontanei'tat i llibertat d'acci6 dels parlants segons quin sigui el context en que 
es troben, ja que en alguns casos estan totalment subjectes a normes socials i 
lingiiistiques. 

Aixf, l'intercanvi comunicatiu te* una dimensi6 diferent a tots els factors que 

hem vist fins ara: es la variable que determina i condiciona la importancia de la 
resta de factors que intervenen en l'intercanvi de bens i serveis. I, d'altra banda, 

te* un caracter me"s general, ja que integra els diversos condicionants del context: 

el be* o servei intercanviat; la desitjabilitat, benefici o cost del be" o servei; el rol, 
l'estatus, l'actitud i la relaci6 dels parlants, i la intencionalitat de l'emissor. 

Amb les dades de l'estudi Tipotext podem treure algunes conclusions pel que 
fa a 1'iis de modalitats m6s impositives o m6s corteses segons els intercanvis co-
municatius: 
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Podem veure que 1'iis de formes directes i de formes exhortatives esta forca 
igualat en els intercanvis individual i social; en canvi, en l'institucional, s'utilit-

zen molt mis les formes impositives. 

Aixf, generalitzant, podem dir que en els intercanvis individuals, a causa de la 
manca de regulaci6 social i lingufstica, el parlant pot expressar les seves inten-

cions amb total transparencia. L'us d'unes formes mis o menys directes dependra 
d'altres factors del context, com la desitjabilitat, el cost i el benefici dels b<*ns o 
serveis, el tipus de relaci6 mes o menys propera entre els interlocutors, i les inten-
cions de l'emissor. En l'intercanvi social tambe" podem trobar per un igual for 
mes mes o menys corteses, per6 la confluencia dels factors que fan triar unes for 
mes o unes altres es diferent. Els factors que determinen basicament la tria s6n 

el rol i l'estatus social dels parlants, per6 tambe" hi influeixen altres factors, com 
el tipus de relaci6 entre els interlocutors, la imatge que vol projectar el parlant o 
les seves intencions. Per liltim, en els intercanvis institucionals, pel fet que els rols 
socials estan molt marcats i les intencions, en estar estipulades per la instituckS 
publica, han de ser dares, precises i directes, s'utilitzen molt mes formes imposi 
tives d'intercanviar be"ns i serveis. Aixi, s6n fonamentals els rols socials i els objec-

tius ultims de l'intercanvi de bens i serveis. 

Per tant, tot i que es molt diffcil generalitzar, perque s6n molts —com ja hem 
vist els elements que cal tenir en compte, podem dir que la confluencia de fac 
tors que intervenen en la comunicaci6 pot dependre forca del tipus d'intercanvi. 

Com a exemple, ens pot anar be" un fragment de la Llei d'enjudiciament cri 

minal i normes complementaries (text num. 19): 

[61] El processat que hagi d'estar en llibertat provisional, ambfianca o 
sense, constituira apud acta I'obligacid de compareixer els dies que li 
siguin assenyalats en I'auto respectiu, i a mis tantes vegades com sigui 

cridat davant eljutge o Tribunal que conegui de la causa. 

En aquest text, propi de l'intercanvi institucional —recordem que es una 

llei i que, per tant, emana del poder legislatiu—, veiem com el legislador a 
l'hora de fer la regulaci6 no ha tingut en compte ni cap tipus de relacions per 
sonals, ni la desitjabilitat, benefici o cost que pot suposar aquesta comparei-

xenc.a, ni tan sols actituds personals de demostraci6 de superioritat ni d'auto-
ritat, unicament ha fet valer el rol de legislador i la seva intenci6 de regular una 
situaci6 concreta. D'altra banda, lambe" podrfem pensar que el receptor d'a-
questa llei —i de qualsevol altra— no es directament 1'afectat per la regulaci6, 
sin6 jutges, advocats o fiscals; per6 hem de pensar que si rAdministraci6 de 
justicia hagues de notificar aquesta compareixenc.a a 1'afectat, ho faria exacta-
ment en els mateixos termes i tenint en compte els mateixos factors que hem 

comentat. 
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Un altre exemple d'un text de I'intercanvi institutional que tamb^ il-lustra tot 
aix6 que comentem 6s el segiient: 

[62] ContestA lespreguntes que lifbrmuli la senyora fiscal que te laparau-
la\ (text num. 15) 

El context d'aquest enunciat —un judici—, el rol de l'emissor —el jutge i 
el del receptor —l'acusat— fan que sigui adequat 1'iis de la modalitat caracterfs-
tica de demanda de be"ns i serveis. 

2.5. Mode de produccid: directe i diferit 

Un altre factor que pot determinar la manera com els parlants intercanvien 
bins i serveis es el mode de produccid. Aquest condicionament ve determinat per 
les caracterfstiques que adopten les comunicacions segons si I'emissi6 i la recep-
ci6 coincideixen o no en l'espai i en el temps. Aixi per exemple, en els textos pro-

duits en directe, es a dir, en que es donen simultaniament I'emissi6 i la recepci6 
del missatge, els parlants van construint el text en funci6 del desenvolupament 
de la comunicaci6 i poden anar copsant les reaccions de l'interlocutor —que 
moltes vegades provenen d'elements no verbals com la mirada o els gestos i 
procedir en consequencia. Per tant, a me"s de poder temptejar la situaci6 abans 
de fer segons quins tipus de demandes i preparar el terreny per poder dur a terme 
la transacci6 satisfact6riament, es pot veure si el receptor ha entes o no el mis 
satge i quina reacci<S ha tingut. 

D'altra banda, quan la comunicaci6 is en directe per6 a wave's d'un mitja, 
com ara el telefon o via Internet, es a dir, quan els interlocutors no compartei-
xen un mateix espai flsic per6 I'emissi6 i recepci6 s6n simultanies, molts d'a-

quests elements que ens poden ajudar a determinar la situacid i fer-la evolucio-
nar es perden —especialment si la comunicacio is via Internet, per6 no a wave's 
d'un micr6fon sin6 de text escrit, ja que es perd la informaci6 proporcionada per 
l'entonacid, el timbre de la veu, etc. 

Quant als textos diferits, com que no hi ha manera de captar molts elements 
del context de recepci6, ni si es el moment adequat de fer segons quines trans-
accions, ni la reacci6 del receptor, ni si ente*n les nostres intencions, pot ser una 
mica mis complex fer alguns intercanvis de be"ns i serveis. Per aixd, perque es 

puguin dur a bon terme s'hauran de fer d'una manera molt clara, precisa i ente-
nedora. 

Relacionat amb tot aix6 que acabem de comentar, tenim el fet que el text 
sigui monogestionat o poligestionat; es a dir, que la gesti6 textual sigui obra d'un 

sol parlant o de mis d'un, ja que la construcci6 i I'evoluci6 de la comunicaci6 es 
molt diferent. 
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Pel que fa als usos de les modalitats oracionals segons el mode de producci6, 

es fa m6s us de la imperativa caracten'stica i de la interrogativa no caractenstica 

per exhortar en el mode directe que en el diferit. L'lis de la resta de modalitats 6s 

forca similar. 

Quadre resum dels factors que intervenen en la transaccio de bens i serveis 

sigui en intercanvi individual, social o institucional 
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3. L'intercanvi de bens i serveis i les modalitats oracionals 

Sies cortis e no seras reprh. 

Ramon LLULL 

En l'intercanvi de be"ns i serveis s'usen diferents tipus de modalitats oracio 

nals; ara be*, encara que totes acompleixen la macrofuncio comunicativa d'inter-
canviar be*ns i serveis, algunes tenen aquesta funci6 per naturalesa —utilitzades 

amb un us caracten'stic— i, en canvi, altres l'adopten —tenen un lis no caracte-
rfstic. 

Amb finalitats pedagdgiques, establirem una relaci6 entre les modalitats ora 

cionals i el grau d'imposici6 que l'emissor imprimeix a l'enunciat. Aixi, les das-

sificarem en modalitats impositives i modalitats m^s corteses: 

- modalitats impositives: 

. imperatives 

. declaratives per donar ordres 

. interrogatives per manar o reptar 

- modalitats no impositives: 

. exhortatives 

. declaratives per exhortar 

. interrogatives per exhortar 

D'aquestes modalitats impositives, la modalitat utilitzada amb un us caracte-

rfstic & la imperativa; i de les no impositives, l'exhortativa. 

3.1. Formes impositives de demanar i donar bins i serveis 

3.1.1. Modalitat imperativa caracteristica 

En parlar de la realitzacio de l'intercanvi de be"ns i serveis, la modalitat ora-
cional que rapidament hi associem e*s la imperativa.4 Ara be", aquesta relaci6 no 
is pas biunfvoca, ja que no sempre aquests intercanvis es fan amb aquesta moda 

litat, ni aquesta modalitat, com s'ha vist en els capftols precedents, serveix exdu-

4. En I'estudi Tipotext, s'ha considerac la modalitat imperativa com una modalitat difercnc de 
l'exhortativa, a diferencia de gramatiques com la de Badia i Margarit (1994), que considera I'im-

pcratiu com el mode verbal caracterfstic de les exhortatives, que cxpressen un prec o una ordre, i 

que agrupa les optatives, que expressen desig, dins de les oracions volitives. 
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sivament per a intercanviar be*ns i serveis. I d'altra banda, 1'iis del mode impera-

tiu no 6s pas exdusiu de la modalitat imperativa, ja que, com veurem me"s enda-

vant, la modalitat exhortativa tamW pot utilitzar aquest mode verbal. 
Aquesta modalitat es, de totes les modalitats que es poden emprar per fer el 

tipus d'intercanvi que ens ocupa en aquest capftol, la menys marcada des del 
punt de vista de l'emissor. Amb la utilitzaci6 d'aquesta estructura sintactica —i 

tambe" tonal—, el parlant fa evidents les seves intencions: tant respecte al que vol 
fer amb I'emissi6 de l'enunciat —donar ordres, coaccionar, prohibir...— com pel 
que prete"n que faci el receptor —dur a terme I'acci6 indicada en el contingut 

proposicional de l'enunciat. Vegem-ne un exemple: 

[63] Deixa'm les claus del cotxe sobre la taula. 

En una frase com la de [63], ens trobem amb un acte de parla directe, en que 

hi ha una correspondencia entre la funci6 lingiii'stica i la funcio pragmatica. 

L'emissor, mitjan9ant 1'iis del mode imperatiu, manifesta la seva intenci6 comu-

nicativa: donar una ordre amb el prop6sit que el destinatari faci I'acci6 indicada. 

Com ja se sap, en el cas dels enunciats en que el que es preten 6s impedir o evi-

tar que el destinatari faci una accio determinada, l'imperatiu e*s reemplacat pel 

mode subjuntiu: 

[64] No mengis mis caramels. 

La modalitat imperativa es caracteritza pel fet que, tant en les ordres afirma-

tives com en les negatives, l'emissor fa una referenda explicita al destinatari de 

la demanda i a I'acte mateix. Normalment, com en els exemples [63] i [64], el 

destinatari de la demanda coincideix amb l'interlocutor de la comunicaci6, ja 

que es la persona que ha de dur a terme l'accio sol-licitada. Aixf, el subjecte de 
l'enunciat coincideix amb l'interlocutor. Altres vegades, perd, el receptor de la 

comunicaci6 no es el destinatari ultim de la demanda: 

[65] Quan vingui el teu pare que em trttqui. 

[66] Que la Marta no em destorbi mentre estudio. 

Tant a [65] com a [66], les persones que han de fer les accions explicitades 
trucar i no destorbar, respectivament— no s6n pas els interlocutors, sin6 unes 

terceres persones. Ara be", implfcitament, el receptor tambe* es veu involucrat en 

I'acci6 perque 6s el responsable de fer arribar l'ordre al destinatari o fer que la 
compleixi: a [65] ha de dir al seu pare que telefoni a l'emissor de la frase, i a [66] 

ha de fer o ha de procurar que la Marta no el destorbi. De fet, l'ordre es doble, 
perque hi ha una ordre directa adrecada a una tercera persona, i una d'indirecta 

dirigida a l'interlocutor. 
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pot donar-se el cas que l'emissor s'indogui com a destinatari de 1'or-
dre; aleshores, utilitza la primera persona del plural de l'imperatiu: 

[67] Traiem d'una vegada tots els trastos del mig. 

A [67], el parlant no linicament adreca aquesta ordre a 1'interlocutor sino 
tambe" a si mateix, amb la qual cosa s'obliga a acatar-la. 

Quan les ordres s6n negatives i l'emissor 6s tzmb6 destinatari de la prohibi-
ci6, 6s normal utilitzar la primera persona del plural del present de subjuntiu: 

[68] No beguem mis, que despris tenim una reunio important. 

Tot i aix6, eventualment la segona persona de l'imperatiu o del subjuntiu pot 
substituir-se per la primera persona del plural encara que l'emissor no s'indogui 
com a destinatari de l'ordre o prohibici6. S6n els anomenats plurals de mitiga-
ci6: 

[69] Callem d'una vegada! 

[70] No fern mis tonteriesl 

Aquests enunciats, adrecats, per exemple, per un professor als seus alumnes, 

continuen sent una ordre i una prohibici6, respectivament, dirigits unicament als 

interlocutors, per6 s6n me's mitigades. fis un recurs utilitzat per treure una mica 
de forca impositiva a Pacte de parla. 

Per finalitzar aquest punt, voldrfem remarcar la importancia que te" en la llen-
gua oral I'entonaci6 per determinar si un enunciat 6s una ordre o un prec; dit 
amb altres parades, per distingir una modalitat imperativa d'una exhortativa, 
que, com veurem me's endavant, tambe pot tenir un patr6 estructural basat en el 

mode imperatiu. No cal dir, per6, que si I'entonaci6 no 6s molt marcada pot 
haver-hi interpretacions equivocades de les intencions del parlant pel que fa a la 
imposicid de 1 acte. 

Cal precisar, per6, que tot i que la modalitat imperativa 6s per naturalesa 
impositiva, pot no tenir un caracter impositiu, com hem vist en comentar els fac 

tors desitjabilitat i benefici dels be"ns i serveis: 

[71] Porta tot aixb al meu despatx. 

[72] Agafa les claus delcotxe i vis afer un volt. 

Tenint en compte que el destinatari de [72] es un jove que s'acaba de treure 
el carnet de conduir i te* moltes ganes que li deixin el cotxe per anar a practicar, 
podem veure la diferencia amb [71]: en un cas el parlant imposa la seva volun-
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tat mitjancant una ordre; en canvi, en l'altre, l'oient aconsegueix una acci6 desit-

jada i surt, per tant, beneficiat per Pintercanvi. Per aquesta ra6, tan sols [71] pot 

tenir I'afegit6 si us plau, i nomes a [72] cal que el receptor doni les grades. 
Uns casos similars en que s'utilitzen modalitats imperatives no impositives 

s6n el de les instruccions donades en benefici dels receptors, especialment si s6n 
demanades: instruccions d'us d'aparells, indicacions per poder arribar a algun 

Hoc concret, receptes de cuina, etc.; els requeriments que suposen un minim 

esforq per al destinatari, i en intercanvis rutinaris del tipus venedor-comprador, 

en que els rols de donant i demandant estan molt definits: 

[73] Posi'm tres quilos de pomes i dos de peres. 

En aquest punt volem recordar tambe* altres usos de l'imperatiu, com en cas 

de perill imminent, [74], o d'enruriment de Pemissor envers el receptor, [75]: 

[74] Atari's! 

[75] Dona-m'ho d'una vegada! 

En resum, podem dir que la modalitat imperativa per demanar o donar be"ns 

i serveis, & a dir, usada en la seva forma tfpica, te" les caracterfstiques seguents: 

- Hi ha una relaci6 directa entre la funci6 lingiifstica i la pragmatica —per 

aix6 es una modalitat caracten'stica. 

- T^ la funci6 d'incidir en Pactuado de Pinterlocutor: funci6 conativa de fer. 
- Cemissor fa una referenda explfcita tant a Pacte demanat com al destinata 

ri —que pot coincidir o no amb el subjecte de Penunciat. 
- El mode verbal de les ordres afirmatives 6s Pimperatiu, i el de les negatives, 

el subjuntiu. 

- En el canal oral, Pentonacio te un final descendent. 

- En general, te" un caracter impositiu; per6 pot no tenir-lo si el receptor surt 

beneficiat per Pacte o li suposa un minim cost, o en intercanvis ritualitzats 

del tipus venedor-comprador. 

- La forca impositiva de Pacte de park pot rebaixar-se amb Piis del plural de 

mitigaci6. 

Quant a Piis d'aquesta modalitat, podem esquematitzar el que s'ha dit fins ara 

en set punts que resumeixen quan s'utilitza la imperativa caracterfstica: 

- En donacions de be"ns o serveis demanats pel receptor o que el beneficien. 
- En situacions en que els rols de donant i demandant estan darament esta-

blerts: relacions venedor-comprador. 
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- Quan l'accid requerida comporta un esforc minim de Pinterlocutor. 
- Quan el parlant ti superioritat social o autoritat —i vol manifestar-la— per 
imposar la seva voluntat. 

- En relacions d'intimitat i confianca en que es poden dir les coses directa-
ment. 

- En casos d'enfuriment o enuig de l'emissor envers l'interlocutor. 

- Quan hi ha la necessitat que el receptor actui de manera immediata: en 
casos de perill imminent. 

3.1.2. Modalitat declarativa no caracterktica per donar ordres 

Com s'ha pogut veure en el capi'tol segon, tot i que la funci6 caracterfstica de 
la modalitat declarativa & la de donar informaci6, aquesta modalitat pot tenir 
uns usos no caracterfstics i acomplir altres funcions que, en principi, no s6n les 

seves especffiques. Una d'aquestes funcions es la d'intercanviar be*ns i serveis: 

[76] A la primera pagina de laprova, heu d'escriure els vostres noms i cog-
noms. 

En una frase com la de [76], el parlant utilitza l'estructura de la modalitat 
declarativa, per6 no te* unicament el prop&sit de transmetre informaci6, sin6 que 
prete*n tambe* induir l'interlocutor perque faci una acci6 determinada. Te\ per 
tant, dues forces il-locutives: Tuna corresponent a la modalitat declarativa, i l'al-
tra, a 1'iis caracteristic d'una altra modalitat, en aquest cas la imperativa. Aixf, 
mitjancant una asserci6, l'emissor duu a terme la funci6 pragmatica de donar 
una ordre. 

Aquestes declaratives no caracterfstiques poden acomplir diverses funcions: 

— Regular la conducta: 

[77] Siusplau, us demanem que durant la prova escrita nofiimeu per res-
pecte a les persones a qui molesta. 

[78] Convi que prenguis mis el sol. 

— Donar ordres: 

[79] PotseureXW [...] (text num. 15) 

[80] Cal que dema vinguis una mica mis d'hora. 

— Fer retrets: 

[81] Alguna cosa deveu haver fet. 

[82]Doncs elspodrieu haver acompanyata comprar. 
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- Amenacar: 

[83] Si no vins, hi sortiras perdent. 

- Modificar la realitat: 

[84] Certifico: que Anna Sierra Charola ha assistit durant el curs 1991-

92 a Us classes de llengua catalana, nivellAl, i n'ha assolit eh objec-

tius. (text num. 18) 

- Comprometre's a una acci6: 

[85] Un altre dia que connectem et trucarem, d'acord? 

- Reglamentar: 

[86] La presd provisional durara Home's el temps durant el qual subsistei-

xin els motius que I'han ocasionada. (text num. 19) 

[87] [...] d'acord\ amb I'article U9\ del reglament de la cambra\ i del que 
esta\ convingut amb elsportaveus delsgrups\ eldebat\ tindra lloc\ de 
la seguentformaW un representant de coda grup parlamentari\ podra 

intervenir\ durant\ trenta minutsW I'ordre en que intervindran els 

grups\ sera de menor a majorW [...] (text num. 14) 

La determinaci6 de les fixncions d'algunes d'aquestes declaratives no tfpiques 

a vegades depen del context en que es produeixen i, en la comunicacio oral, de 
I'entonaci6 emprada per 1'emissor. Dit en altres parades, el context i I'entonaci6 
s6n els elements que fan que el receptor pugui descodificar les intencions del par-

lant. Aixf, per exemple, a la frase [79] el receptor ha de tenir en compte que la 
comunicaci6 es produeix en un judici i que l'emissor d'aquest enunciat 6s un 

jutge; per tant, no pot tractar-se d'una exhortaci6 sin6 d'una ordre. 
Quant a l'us d'aquesta modalitat dedarativa no tfpica, cal dir que les que 

tenen les funcions de donar ordres, fer retrets, amenacar, regular la conducta o 
similars s6n adequades en situacions en que el parlant vol i pot manifestar aques-

tes intencions: quan t6 un estatus o un rol social superior, o quan hi ha un equi-

libri jerarquic i una relaci6 d'intimitat en que la confianca permeti Tiis de formes 

impositives. 

Pel que fa a la funci6 de comprometre's a una acci6, en principi sembla que 
es «d6na un servei» que no suposa la invasi6 de l'espai intencional del receptor i 

que no implica cap efecte negatiu sobre l'interlocutor, com si que ho fa, per 
exemple, la funci6 de fer retrets. Per tant, d'entrada, qualsevol persona pot com 

prometre's a una acci6 perque no implica l'interlocutor. Despr&, el fet de poder-
la dur a terme o no afectara tan sols la seva pr6pia imatge: de persona de parau-

la, compromesa amb el que diu..., o no. Per6 el fet que no acomplir una acci6 a 



228 Habilitats comunicatives 

la qual s'havia compromes un parlant pot ser negatiu per a l'interlocutor, perque 
hi comptava, perque haura de canviar plans..., fa que el context i factors com el 
rol, l'estatus i la relaci6 dels parlants tambe* s'hagin de tenir en compte perque 
pot haver-hi una invasio del seu espai intencional. 

Quant a les reglamentacions, es I6gic que nomes les poden fer persones que 
tenen aquesta potestat. Els exemples anteriors, [86] i [87], s6n uns fragments 

d'una llei i de la sessi6 d'investidura del president de la Generalitat, respectiva-
ment. S6n, per tant, textos de 1'intercanvi institucional; tot i que tambe podrf-

em trobar declaratives no caracterfstiques amb aquesta funcio en textos pertan-
yents a l'intercanvi social i fins i tot a I'individual si entenem reglamentar en el 
sentit ampli de regular conductes i organitzacions; pensem, per exemple, en l'es-
tabliment i I'organitzaci6 d'una tasca col-lectiva: preparaci6 d'una festa, d'un 
sopar, d'una inauguracio, etc. 

Per ultim, comentarem les declaratives no caracterfstiques que modifiquen la 
realitat: aquests enunciats es caracteritzen perque, en emetre Is, es duu a terme 

l'acci<5 representada pel verb. S6n, seguint Austin, enunciats performatius, que fan 
que canviin els estats de les coses. Ara be\ cal que es compleixin determinats requi-

sits, que varien segons Tacte que es dugui a terme. En l'exemple [84], per exem 

ple, cal que la persona que emet el certificat tingui potestat per fer-ho i, a mes, fa 

ralta que digui la veritat. Si no es produeixen aquestes condicions, el certificat 
deixa de tenir validesa. Quan aquests requisits impliquen actes formals en que son 

necessaries una serie de condicions pel que fa al procediment, els participants, les 

circumstancies, etc., com ara expedir un certificat, interposar una denuncia o fer 

una sol-licitud, ens trobem amb textos propis de l'intercanvi social o institucional. 
En canvi, actes com prometre, apostar o jurar, en que la condicio necessaria per 

que es duguin a terme es la veracitat pel que fa als pensaments, intencions o sen 
timents de l'emissor, podem trobar-los en qualsevol intercanvi comunicatiu. 

Com hem pogut veure en els exemples d'aquestes declaratives no caracterfsti 
ques, l'estructura basica d'aquesta modalitat & la mateixa que la de les declarati 
ves caracterfstiques. Ara be", a me's, contenen uns elements modalitzadors que les 

transformen en no caracterfstiques. Basicament s6n els segiients: 

- Temps verbals amb valor d'obligaci6: present o futur d'obligaci6 

[88] Avui compres tu eldiari. 

[89] L'oficial major de la Secretaria del Parlament rebra les credentials 

que trametin o Burin eh diputats i enformarh una Uistaper I'ordre 
de presentacid. 

- Verbs modais d'obligaci6 

[90] Cal saber administrar la victbria si volem que el poble es reintegri 
plenament a la normalitat. 
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[91] £s absolutament necessari afinar els sentits. 

[92] M'has d'explicar moltes coses. 

[93] Doncs li pot donar si usplau alsenyor agent judicial. 

- Verbs performacius 

[94] Es repren la sessic\\\ [...] (text ntim.14) 

[95] Aixis done vos designem desde ara com a mantenedor, en vos felici-

tant coralment pel triomfd'enguany. 

[96] Decreto: Article 1. S'autoritza la creacid de I'Escola Universitaria 

d'Informatica Tomas Cerda, amb sen a la bcalitat de Santa Coloma 

de Gramenet i sota la titularitat de I'entitat Centre Docent Santa 

Coloma, que queda adscrita a la Universitat Autbnoma de 

Barcelona, (text num.17) 

- Frases introduct6ries 

[97] [...] detnano que es suspengui el—present judicA es: faci_ I'o—I'o-
feriment d'accions al: propietarA i que es torni a convocar judici de 

faltesper veure\ les responsabilitats\ (text num. 15) 

3.1.3. Modalitat interrogativa no caracteristica per manar o reptar 

L'ultima modalitat dins d'aquest grup de modalitats impositives e*s la interro 

gativa no caracteristica que te la (undo de manar. Amb aquests enunciats el par-

lant es proposa alguna cosa mes que omplir un buit d>informaci6: vol donar 

ordres, amenacar, for retrets o recordar una obligaci6.5 I els efectes que produeix 
s6n, per rant, altres que els propis de les interrogatives. Cal dir, per6, que el grau 

d'imposici6 d'aquests enunciats dependra molt de I'entonaci6 emprada, en el 

canal oral, i de la situacio concreta en que es produeixin. Vegem-ne uns exem-

ples: 

- Donar ordres: 

[98] Voleu deixar de barallar-vos d'una vegada? 

- Amenacar: 

[99] Us voleu quedar sense anar d'excursid? 

- Fer retrets: 

[100] Ja esteu mirant la tele? 

5. Vegcu I'estudi sobre els usos no caracterfstics de la modalitat interrogativa de J. Belles 

(1995). 
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- Recordar una obligaci6: 

[101] Ja hasfet els deures? 

Les tres primeres frases, tot i ser interrogatives, no tenen l'objectiu de dema-

nar cap informaci6. El que realment prerin el parlant is una actuaci6 de l'inter-

locutor, que en alguns casos comporta una modificacid de la conducta. 

En l'enunciat [98], per exemple, l'emissor no vol pas saber si els interlocutors 
estan disposats a deixar de barallar-se, el que realment prete"n es que deixin de 
fer-ho. Per tant, no demana una resposta verbal sin6 un canvi de comportament: 

la funci6 comunicativa e"s conativa de fer en Hoc de conativa de dir. Un cas simi 

lar en que s'utilitza el verb modal volerpetb on no es qiiestiona la voluntat d'ac-
tuar 6s, a mis de l'exemple [99], una frase com la segiient: 

[102] Vob sortir del mig? 

En aquest exemple es pot veure darament la voluntat del parlant d'obtenir 

una resposta no verbal del receptor. No desitja saber si esta disposat a fer-ho o 

no, sin6 que «demana» de manera forca impositiva una accio determinada —el 

grau d'imposici6 vindra determinat per I'entonaci6. Si l'interlocutor respon de 

forma afirmativa, la resposta ha d'anar acompanyada d'una actuaci6; i si respon 

negativament, pot haver-hi una mena de conflicte entre les dues persones. No cal 

dir que el receptor pot dur a terme I'acci6 sense acompanyar-la de cap tipus de 
resposta verbal. 

Dels exemples anteriors, unicament [101] admet una resposta verbal, ja que 

la frase te* dues forces il-locutives: una d'explfcita, la interrogativa, i una altra 

d'implfcita, l'ordre; si la resposta verbal es afirmativa, s'esvaeix la forca il-locuti-
va associada, ja que no te" cap sentit manar fer un acte que ja s'ha fet; en canvi, 

si is negativa, el receptor pot respondre a la pregunta literal: no; o a l'ordre implf-

cita: ara elsfaig,ja elsfari mis tard...\ o simplement no dir res i fer el que li diuen. 

El caracter mis o menys impositiu de frases com aquesta vindra donat per la 

intenci6 del parlant de saber realment la resposta o de recordar I'obligacid; tot i 

que la utilitzaci6 de Padverbi ja contribueix a una interpretaci6 mis aviat impe-
rativa. 

D'altra banda, aquest tipus d'oracions interrogatives que tenen la fiinci6 

generica de manar o reptar solen formular-se des d'un rol i un estatus de supe-

rioritat o en casos en que els rols i els estatus s6n similars i hi ha entre els inter 

locutors forca confianca o coneixenca, ja que tenen un grau d'imposici6 molt alt. 

Potser dins d'aquest grup les que s6n menys impositives s6n les que recorden una 

obligacio, perque a mis de sol-licitar una acci6 poden ser una demanda real d'in-
formaci6. 
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3.2. Formes corteses de demanar i donar bins i serveis 

3.2.1. Modalitat exhortativa 

L'exhortativa 6s una modalitat que sol tenir un us caracterfstic perque, com 

en la imperativa, hi ha una coincidencia entre la funci6 lingiifstica i la funci6 

pragmatica; perd 6s m6s modalitzada que la imperativa. Aixd 6s degut al caracter 

m6s cortes d'aquesta modalitat, que fa que sigui una forma educada d'intercan-

viar be*ns i serveis. 

La utilitzaci6 de 1'exhortativa parteix de la intencio del parlant d'instar de 

manera persuasiva a I'acci6 de I'interlocutor. Aixf, la principal diferencia amb la 

imperativa rau en el prop&sit de I'emissor de no imposar la seva voluntat en 

forma d'ordre, sin6 d'induir persuasivament mitjanc.ant un prec, un suggeri-

ment, una recomanacid, etc. Observem els enunciats segiients: 

[103] Deixa'm anar de colbnies... (Amb entonaci6 afectiva i allargament 

de sons) 

[104] Acompanydm a la reunid... (Amb entonaci6 afectiva i allargament 

de sons) 

[105] Anem a fer un volt... (Amb entonacio afectiva i allargament de 

sons) 

[106] Si us voleufregir Us salsitxes per amanir el llegum, feu-bo. 

[ 107] Ens agradaria que et quedessis a sopar. 

[108] Aquesta tarda aniria a la platja. 

Totes aquestes frases pretenen el mateix: aconseguir una actuaci6 de I'interlo 

cutor, per6 demanada de manera cortesa mitjancant estrategies lingiifstiques per 

no envair obertament el camp d'actuaci6 del receptor. I quines s6n aquestes es 

trategies? Les tres primeres frases veiem que s6n molt directes i tenen una estruc-

tura identica a les de modalitat imperativa: mode verbal imperatiu i referenda 

explfcita a l'acte demanat i al destinatari —o destinataris, com a [105], en que el 

parlant s'indou com a receptor del suggeriment. L'unica diferencia e*s la que hem 

indicat entre parentesis: Tentonaci6. Aquesta diferencia, encara que pot semblar 

insignificant, fa que la funci6 pragmatica no sigui la d'una ordre sin6 la d'un 

prec. 

L'exemple de [106] 6s el fragment d'una nota que deixa una mare als fills per 

dir-los qu£ es poden fer per dinar. Aquest enunciat 6s similar als que acabem de 
comentar perque, tot i ser en mode imperatiu, grades a la ucilitzaci6 d'una ora-

ci6 subordinada conditional, el parlant no imposa la seva voluntat, 6s a dir, no 

ordena, sin6 que fa una recomanacio que no envaeix el camp intencional dels 

destinataris: 6s una exhortaci6 a actuar d'una manera determinada sense impo 

sar, per&, aquesta actuaci6 malgrat l'lis del mode imperatiu. 
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Els dos tiltims enunciats utilitzen com a tret modalitzador l'anomenat condi-

cional de cortesia. Aquesta forma verbal situa l'acte demanat en un pla d'irreali-

tat que fa que quedi atenuada la petici6 de l'emissor. A [107], a m6s, el signifi-

cat lexic del verb de la frase introduct6ria contribueix a interpretar l'enunciat 

com a cortes. D'altra banda, [107] fa una referenda explfcita tant a l'acte sol-lici-

tat com al destinatari de la demanda, que coincideix amb l'interlocutor; per6 

[108] 6s una demanda mis indirecta perque nom& es refereix al servei demanat. 

Per aix6, aquesta ultima frase podria ser interpretada linicament com I'expressi6 

d'un desig, no d'un suggeriment; hauran de ser els elements del context els que 

duguin l'interlocutor a interpretar-la com una exhortaci6 que te com a destina-
taris l'emissor i tambe el receptor. 

Ara be\ quan 6s convenient aplicar aquestes estrategies modalitzadores? Doncs 
en casos com els segiients: 

- Quan, tot i tenir superioritat social, es vol preservar la imatge del receptor 

o reduir la distancia social existent. 

- Quan entre els interlocutors hi ha igualtat jerarquica i una relacio de poca 
o nul-la coneixen^a. 

- Quan l'emissor t^ un estatus o un rol inferior i no pot imposar res a l'in-

terlocutor. 

- Quan el parlant no vol manar o prohibir cap acci6 de manera autoritaria, 

encara que per rol, estatus o tipus de relaci6 ho podria fer. 

- Quan el be* o servei no ha estat demanat, no 6s desitjable o suposa un cost 

alt per al receptor. 

3.2.2. Modalitat declarativa no caracteristica per exhortar 

Com ja hem pogut veure anteriorment en parlar de la modalitat declarativa 

no caracteristica per donar ordres, les declaratives poden acomplir altres funcions 

a m€s de la de donar informaci6: en aquests casos ens trobem davant de les 

modalitats declaratives no caracteristiques. Pel que fa a Tintercanvi de bins i ser-

veis, unes d'aquestes funcions poden ser les de donar ordres, modificar la realitat 

o regular la conducta; i d'altres, menys impositives, les d'exhortar, fer suggeri-
ments o fer propostes. Aixi doncs, dins d'aquesta dassificaci6 que hem establert 

de formes me's i menys impositives d'intercanviar be*ns i serveis, tenim la moda 

litat declarativa no caracterfstica per exhortar. Tot seguit podem veure'n uns 

exemples: 

[109] Avui tine el cotxe al mechnic. 

[110] Estic congelada. 

[Ill] Niiria, aquestsinformess6n urgents. 
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Aquestes frases podrien ser exemples de modalitats declaratives caracten'stiques, 

es a dir, per donar informaci6; per6 si tenim en compte les situacions en que es 

produeixen, la interpretaci6 que en fern es una altra. La situaci6 de [109] es la 
d'uns companys de feina a l'hora de plegar; per tant, l'interlocutor hauria d'inter-
pretar aquest enunciat com un acte de park indirecte en que, sense fer cap referen 
da explfcita a cap exhortaci6, el que en realitat esta fent el parlant, a mes de donar 
una informacio, es soUicitar que algu el porti a casa. A [110], els interlocutors es 

troben en una habitacio en que la finestra 6s oberta de bat a bat. Aquest element 
del context e"s el que permet la interpretacio exhortativa indirecta d'aquesta frase: 
pots tancar la finestra? Per liltim, a l'exemple de [111] el receptor es la persona que 
ha de fer aquests informes, per la qual cosa se li diu alguna cosa mes que una sim 

ple informacio: que els faci i els trameti de pressa. D'aquests tres exemples, aquest 

ultim es el mes directe, perque hi ha una referenda a l'objecte de l'acte demanat 
imph'citament i a la rao per la qual s'ha de fer amb celeritat. 

Aquests actes de parla indirectes s6n molt utilitzats en el m6n de la publici-
tat, ja que mitjanc.ant aquesta modalitat s'especifiquen les caracten'stiques del 

producte o servei presentat i s'addueixen les raons per les quals els receptors Than 

de comprar. Aixf, son frequents esldgans del tipus segiient: 

[112] Nou Nissan Micra diesel: is tan perfecte, que corre sense gasolina. 

[113] Peldia del pare Amena li regain 20.000 ptes. en trucades. 

En aquests enunciats, e"s evident que, a mes de donar una informacio, s'esta 

exhortant perque els receptors dels missatges adquireixin uns productes deter-

minats. 

D'altra banda, aquesta modalitat no tfpica ti la particularitat que, com que 

no es fa cap tipus de referenda a l'acte exhortat implfcitament, pot dur amb faci-
litat a un fracas comunicatiu. En aquests casos, per6, el parlant ha de tenir recur-
sos per aconseguir el seu propfcsit, ja sigui utilitzant aquest mateix tipus de 
modalitat o una altra que tambe sigui persuasiva perd una mica mes directa. Ara 
be", aquest fracas comunicatiu pot ser degut al fet que l'interlocutor no capti l'ex-
hortaci6 implicita o no vulgui o no l'interessi captar-la. En aquests liltims casos, 

la persona que ha estat exhortada no necessita haver de justificar-se pel fet de 

negar-se a fer l'acte demanat, ja que is creible que no s'hagi sentit al-ludida. 
Aquest possible fracas demostra que aquesta modalitat 6s una de les menys inva-
sores del camp intencional dels interlocutors, ja que fins i tot el receptor pot real-

ment no sentir-se exhortat a dur a terme una acci6. 

Algunes vegades, pero, aquests actes de parla indirectes poden ser copsats com 

si fossin molt directes. En un dels textos analitzats en el projecte Tipotext, en que 

dos joves que no es coneixen de res fa estona que parlen en directe i per escrit a 

traves d'un xat d'Internet, trobem l'exemple segiient: 
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[114] NORIA: doncs explicam alguna cosa 

JAUME: hi ha un problema i is elsegiient... 
NORIA: digues que t'escolto 

JAUME: resulta que he de trucar a la meva mare que no viu amb mi 
ija esfa tard i tine la Unia ocupada. 

NORIA: ara si que is una indirectapel directa 

JAUME: no, em sap greu perque sou molt divertides 

En aquest exemple, podem veure com la noia capta 1'acte de parla indirecte 

com a tal, per6 alhora com una invitaci6 extremadament directa a deixar la con-
versa, i aixf ho explicita. 

En resum, podem dir que aquesta modalitat permet al parlant d'induir una 
altra persona a I'acci6 de manera persuasiva i sense tenir la sensacio de penetrar 
en el seu camp d'acci6. Per tant, 6s ideal per a totes aquelles situacions en que el 
parlant no t^ prou autoritat ni superioritat per demanar que l'interlocutor faci 
alguna cosa d'una manera mes directa i autoritaria, o simplement perque vol ser 
respectuos amb I'actuaci6 de l'altre. 

3.2.3. Modalitat interrogativa no caracteristicaper exhortar 

L'liltima modalitat oracional que ens queda per comentar dins dels intercan-
vis de be*ns i serveis es la interrogativa no tipica per exhortar. Aquesta modalitat 
es no caracterfstica perque, tot i ser una interrogativa, no te" linicament la funci6 

de demanar informaci6, sin6 que tambe" en t6 d'altres: donar bens o serveis, 
exhortar a fer una acci6... Aixf, a diferencia de les interrogatives no caracterfsti-
ques per manar que hem vist anteriorment, aquestes tenen, a mes d'altres fun-
cions, la funci6 caracterfstica de la modalitat interrogativa, tot i que a vegades es 

una demanda d'infbrmacid ret6rica perque ja se sap la resposta. Vegem-ne a con-
tinuaci6 uns exemples: 

[115] Vols beure alguna cosa? 

[116] Em permet passar? 

[117] Pots anar a buscar el pa? 

Podem veure que aquests exemples tenen dues forces il-locutives: una d'ex-
plicita, la interpeUaci6, i una altra d'implfcita, I'exhortaci6. A [115] hi ha una 
demanda d'informaci6 i alhora un oferiment d'un servei que inclou una exhor-
taci6 perque sigui acceptat. A [116], tenint en compte que aquesta pregunta la 

fa un vianant a un altre que obstaculitza el pas, veiem que la pregunta & me"s 
aviat per cortesia, perque no tindria cap sentit que la resposta fos negativa. Aixf, 

la resposta sera del tipus sio naturalment, acompanyada d'un moviment perque 
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la persona pugui passar. Per tant, aquesta interrogativa 6s realment una forma 
cortesa de demanar que l'interlocutor dugui a terme una acci6. A l'ultim exem-
ple, la demanda d'informaci6 simultania a I'exhortaci6 6s per coneixer la dispo-
nibilitat per dur a terme Pacci6 sol-licitada: 6s una demanda que fa que l'inter 
locutor tingui 1'ultima paraula per decidir si fa o no fa l'acte demanat. En tot cas, 
si la resposta es negativa, haura de justificar la seva decisi6 si no vol tenir un «con-

flicteo amb l'interlocutor. 

D'altra banda, podem comprovar algunes diferencies entre all6 que es qiies-

tiona en aquestes interrogatives no caracterfstiques. Aixf, algunes, com [115], fan 
una demanda de la desitjabilitat de l'acte soMicitat, o, com a [117], de la possi-
bilitat de fer una acci6; d'altres no fan cap referencia a Interlocutor i qiiestionen 

l'objecte de l'accio, com [118], o si es d6na una situaci6 determinada o no, com 

[119]. 

[118] Quedacaft? 

[119] Estan totes Usjoguines recollides? 

En aquest primer exemple, el parlant a me's de demanar l'existencia d'un pro-

ducte determinat esta exhortant per tal que li sigui servit, tot i que aquesta exhor-
taci6 la fa indirectament, perque no fa cap tipus de referencia a l'acte que pret^n 
que dugui a terme l'interlocutor. Tant si la resposta a la sol-licitud feta 6s afir-
mativa com negativa, s activa l'acte exhortatiu implfcit; ara be", si 6s negativa l'ac-
ci6 que haura de fer l'interlocutor per satisfer la demanda sol-licitada suposara un 

cost me's alt, ja que haura de fer m<£s cafe. 
En el segon exemple, la forca il-locutiva explkita te" l'objectiu de coneixer l'es-

tat d'una situaci6 concreta; tot i que pot donar-se el cas que el parlant ja cone-
gui la resposta, per6 utilitzi aquesta modalitat per no manar impositivament. 

L'interlocutor ha d'interpretar que, en cas de resposta negativa, hi ha una exhor-
taci6 implfcita a fer que aquell fet sol-licitat sigui una reaJitat. 

Ara b6, modalitats interrogatives com les que acabem de veure a [118] i 
[119] podrien ser simples interrogatives caracterfstiques per demanar informa-
ci6 sense cap altre tipus de funci6 implfcita. La interpretaci6 com a demanda de 
be*ns o serveis quedara determinada pels elements del context i factors com Ten-
tonaci6. L'exemple de [120] ^s una altra frase que pot tenir diverses interpreta-

cions: una com a modalitat interrogativa caracterfstica per demanar informaci6 
i una altra com a no caracterfstica per oferir un be*. 

[120] T'agradaria anar a Paris? 

Com a conclusi6, podem dir que aquesta modalitat permet al parlant d'in-
tercanviar b^ns i serveis d'una manera indirecta, ja que tamb^ hi ha una deman-
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da d'informaci6 sobre la desitjabilitat, la disponibilitat, la possibilitat o 1'existen-
cia de l'acte o de l'objecte en qiiesti6. Aixf, e"s una de les maneres m6s corteses de 
fer aquests tipus d'intercanvis i, per tant, una de les m&> convenients en els casos 
segiients: 

- quan els b^ns i serveis no s6n desitjats o demanats; 

- quan 1'estatus o el rol del parlant 6s inferior al de l'interlocutor; 
- quan l'intercanvi 6s entre persones desconegudes; 

- quan es vol reduir la distancia social existent entre els interlocutors; 
- o, simplement, quan no es vol imposar 1'acte i es desconeix la possibilitat o 

la voluntat de realitzar I'acci6. 

Us de les modalitats oracionals utilitzades en l'intercanvi de bins i serveis 
segons dades del projecte Tipotext 

6. Cal tenir en compte que en 1'estudi Tipotext la modalitat cxhortativa s'ha computat con-
juntament amb la desiderativa, que no sempre td la funcid de demanar o donar b6ns i serveis. 
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. 4. Les funcions comunicatives del llenguatge i 
l'intercanvi de bdns i serveis 

Tot i que es evident que les funcions que realitza la llengua en els intercanvis 

comunicatius poden ser multiples i molt diverses, les funcions comunicatives 

adoptades en l'estudi textual Tipotext es basen en les conegudes funcions esta-

blertes per Jakobson: la referencial, la conativa, la interlocutiva7 (abans fatica), la 
psfquica (abans emotiva), la metalingiustica, la poeticoretdrica (abans poetica) i, 

incorporada en aquest estudi, la factiva.8 
Quant a la relaci6 d'aquestes set funcions amb els intercanvis de be"ns i ser 

veis, la qiiestid principal es determinar quines funcions duu a terme la llengua 

quan els parlants fan aquest tipus d'intercanvis comunicatius. fis evident que, pel 
fet que en aquests intercanvis el que basicament pretin el parlant es fer que l'in-
terlocutor actuT d'una determinada manera, la funci6 basica es la conativa. Ara 

be", aix6 no treu que hi hagi altres funcions que tambe" puguin tenir una 

importancia cabdal, ja que les funcions del llenguatge no s'exdouen pas les unes 

a les altres. Ben al contrari, algunes les podem trobar en qualsevol tipus d'acte 

comunicatiu: es el cas, especialment, de la funci6 referencial.9 Aixl, cal determi 
nar quines s6n les funcions basiques i predominants en els intercanvis de be"ns i 

serveis. 

D'altra banda, tambe" voldriem comentar que, a 1'hora d'establir les funcions 

comunicatives de la llengua en aquests tipus d'intercanvis, podem fer-ho des de 

dues 6ptiques diferents: l'una seria analitzant les diverses modalitats que servei-

xen per fer aquests intercanvis, i Paltra, fixant-nos en els textos amb que es duen 

a terme els intercanvis de be"ns i serveis vistos globalment. En el primer dels 
casos, podem obtenir una analisi mes detallada de les funcions que acompleixen 

les diverses modalitats que s'empren per fer aquests intercanvis; es a dir, coneixer 
quines son les funcions predominants en aquesta macrofunci6 comunicativa. Un 

7. Aquesta funci6 incerlocutiva s'assemblaria mes a la funci6 interpersonal que planteja 

Halliday, que reflecteix la relaci6 o la interacci6 entre els interlocutors. Recordem que aquest autor 

estableix tres grans funcions del llenguatge: la ideativa, la interpersonal i la textual. 
8. Remetem als comentaris sobre les funcions comunicatives fets per Rosa Artigas en el capf-

tol primer. 

9. Voldriem recordar que tots els textos en que s'ha basat l'estudi Tipotext han estat marcats 

amb variables com ara les funcions comunicatives, i que, en aquest cas, la variable es obligatoria 

i, a mes, pot ser repetitiva, ja que poden haver-hi marcades fins a quatre funcions diferents. Aquest 

marcatge tambe" reflecteix la prioritat o la igualtat de les diferents funcions en un text, ja que cada 
funcid duu una referenda numerica que marca l'ordre d'importancia. Aixf, per exemple, un text 
pot estar marcat amb conativa 1 i referencial 2; i un altre, amb referencial 1, conativa 1, interlo 

cutiva 1 i psfquica 2. 
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estudi des d'una perspectiva global, en canvi, permet una vis'16 general de les fun-

cions comunicatives que acompleixen els textos en que, entre d'altres possibles 
intercanvis, es fa alguna demanda o donaci6 de bins i serveis.10 

Tot seguit farem alguns comentaris de les funcions del Uenguatge en relaci6 
amb l'intercanvi de be*ns i serveis des d'aquestes dues perspectives: comentant 
les modalitats oracionals i alguns textos on hi ha algun intercanvi d'aquest 
tipus. 

4.1. Lafiincid conativa i l'intercanvi de bins i serveis 

Com ja hem comentat al Uarg de tot aquest capftol, fer un intercanvi de be*ns 

i serveis comporta necessariament una influencia del parlant sobre actuacions o 
comportaments aliens; e*s una caracterfstica intrfnseca d'aquesta macrofunci6 
comunicativa. Per tant, com que tots aquests intercanvis estan orientats cap al 

destinatari, la funci6 basica que acompleixen es la conativa. 

Ara be\ cal tenir en compte que ia funci6 conativa pot orientar-se cap a I'in-
terlocutor a diferents nivells: a nivell cogniriu, 6s a dir, incidint en el pensament, 
a nivell verbal o a nivell de la resta d'accions.1' Aixi, l'intercanvi de bins i serveis 
quedaria englobat dins de l'tiltim nivell, ja que prete"n incidir en 1'interlocutor 
perque dugui a terme una acci6. 

La frontera entre modalitats amb les funcions conativa de fer i conativa de dir, 
la podem trobar en enunciats com els seguents: 

[121] Digues mama, mama. 

[122] Escolta, mira, baixar, digues baixai, vull baixar, vull baixar, digue-
ho. 

Aquests exemples s6n extrets d'un text oral en que uns adults parlen amb un 

nen petit que encara no parla. D'entrada, podrfem pensar que tenen una funci6 

conativa de dir, ja que la intenci6 de l'emissor & que el receptor, el nen en aquest 

cas, parli. Per6 de fet el que volen no is una informacio, sin6 que dugui a terme 
una acrid, que demostri que ente"n el que li diuen; seria similar al fet que li 
diguessin que es toqu& l'orella o el nas. 

10. Volem subratllar que en l'estudi Tipotext la variable funci6 comunicativa no ha estat mar-
cada per modalitats sin6 per textos. 

11. Tot i que fer dir es tambe' fer fer una accid, la distincio entre funcio conativa de dir i de 
fer parteix del fet que parlar 6s una acci<5 molt especffica i peculiar que implica una transmissi6 
d'informaci6 que es fa amb el Uenguatge. De fet, aquesta diferenciact6 6s paraMela a la d'inter-
canvi d'informacid i intercanvi de bdns i serveis en general. 
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Quant a la relaci6 de les diferents modalitats oracionals que serveixen per 

demanar i donar be*ns i serveis amb la fiinci6 conativa de fer, podem dir que, si 
be" totes les modalitats acompleixen aquesta funci6 comunicativa, unes ho fan 
d'una manera molt directa i dara, i altres, de forma tan indirecta que tan sols la 
situaci6 comunicativa concreta pot fer que hi hagi una interpretaci6 conativa de 

fer. Fixem-nos en aquestes modalitats: 

[123] Imperativa caracterfstica: Renta els plats. 
[124] Exhortativa: Renta tu avui els plats... (Amb allargament de sons) 

[125] Dedarativa per donar ordres: Avui rentes tu els plats. 

[126] Dedarativa per exhortar: No hi ha ni un sol plat net. 
[127] Interrogativa per manar: Vols rentar els plats d'una vegada? 

[128] Interrogativa per exhortar: Els plats s6n nets? 

Comparant aquests exemples, podem observar que n hi ha alguns on l'apel-la-
ci6 a l'interlocutor perque actui es directa: es el cas de la imperativa caracterfsti 
ca, l'exhortativa, la dedarativa per donar ordres i la interrogativa per manar. En 
aquests exemples veiem darament la referenda explfcita tant a l'acte que ha de 
dur a terme el receptor com a l'interlocutor mateix. Aix6 es pot veure especial-
ment en l'expressio gramatical Die's pura de la funci6 conativa —l'imperatiu— i 

tamb^ en els vocatius: 

[129] Josep, renta els plats. 

En canvi, la funci6 conativa de fer de les altres dues modalitats —la dedara 
tiva i la interrogativa per exhortar— depen basicament de la interpretaci6 de la 
situaci6 comunicativa. Aixf, la frase de [126] podria ser simplement una deda 
rativa per donar informaci6 dita per una persona a la seva parella com a critica 

quan visiten la casa d'uns amics. En aquest context, no seria pas una indirecta 
perque l'interlocutor rente's els plats. I el mateix pot passar amb la frase de [128] 
si es diu en un context en que no es pugui interpretar la intenci6 conativa de 
fer: pot ser una simple demanda d'informaci6 quan, per exemple, dues perso-
nes revisen un apartament despre*s d'haver tingut llogaters durant un mes d'es-

tiu, i Tunica intenci6 del parlant 6s saber si han marxat deixant els plats nets o 

bruts. 
Per tant, el valor conatiu del Uenguatge, si be" en alguns casos es intrmsec a 

alguna forma linguistica —principalment l'imperatiu i els vocatius—, mokes 
vegades depen de factors pragmatics, com ara el context en que es produeix l'in-

tercanvi comunicatiu. 
D'altra banda, quan fem una visi6 global dels textos 6s quan darament ens 

adonem que la llengua duu a terme diferents funcions comunicatives d'una 
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manera simultania. Els textos, tot i que la finalitat ultima del parlant o dels 
parlants sigui una de molt concreta, acostumen a tenir m6s d'una funcio, ja 
que, pensant per exemple en l'intercanvi de be'ns i serveis, encara que es pre-

tengui aconseguir que 1'interlocutor faci una acci6 determinada, la conversa o 

el text poden derivar en altres funcions, perque tambe* caldra donar informa-
ci6 o mantenir oberta una bona comunicaci6 i relaci6 entre els parlants, etc. 
De fet, pot ser que la conversa derivi cap a altres temes i es produeixi un inter-
canvi d'informaci6 que en realitat no 6s necessari per aconseguir la transaccio 
de be'ns o serveis, o be* que per poder assolir uns determinats efectes perlocu-
tius calgui donar una determinada informaci6 o mostrar-se sociable amb l'in-
terlocutor. 

En l'estudi Tipotext, la gran majoria dels 102 textos analitzats tenen me's 
d'una funci6 comunicativa. Quant als textos on hi ha un intercanvi de bens i ser 
veis, la majoria tenen com a funci6 predominant la conativa juntament amb 
alguna altra fund6, que normalment es la referencial o la interlocutiva, i, en 
molts casos, altres de secundaries. Dels textos presentats a l'annex, tan sols n'hi 
ha un en que es produeixi un intercanvi de be'ns i serveis i tingui una unica fun-
ci6 principal —tot i que en t6 dues de secundaries. Ens referim a l'anunci insti-
tucional sobre 1'tis del cintur6 de seguretat (text num. 16), que t6 com a funci6 
predominant la conativa, i com a secundaries, la referencial i la poeticoret6rica. 
Aquest text 6s darament conatiu perque ha estat pensat i produi't amb la inten-
ci6 d'incidir en els espectadors i fer que modifiquin les actituds. 

4.2. Les funcions referencial, interlocutiva, psiquica, metalinguistica, 
poeticoretbrica ifactiva i l'intercanvi de bins i serveis 

Com ja hem comentat anteriorment, tot i que en els intercanvis de be'ns i ser 
veis la funci6 basica es la conativa, la resta de funcions tambe" hi poden tenir un 
paper determinant, si be* algunes amb m6s claredat i freqiiencia que d'altres. 

Pel que fa a la funcio referencial, 6s evident que aquesta es la funci6 que, des-
pr& de la conativa, m^s acompleixen les modalitats utilitzades en els intercanvis 
de be'ns i serveis. Aix6 es aixf perque en totes les instruccions, ordres, suggeri-
ments, exhortacions, etc. hi ha sempre alguna referenda al m6n. El que cal deter-
minar 6s la importancia i necessitat d'aquesta referenda: 

[130] Primer desplega I'opcio Fitxer, despris selecciona Executar /, per 
tiltim, escriuD:\ Instal iprem el boto Acceptar. 

[131] Vis a buscar el diari. 

Aquests dos exemples s6n demandes de serveis —l'enundat de [130] tamb^ 
podria ser una donaci6 si es tractes, per exemple, d'una instrucci6 demanada 
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; per tant, tenen una funci6 conativa molt dara. Ara be, a [130] hi ha, a me's, 

una transmissio d'informaci6 necessaria per poder dur a terme I'acci6 sol-licita-

da, que fa que la funcio referencial sigui tan important com la conativa. Si el 

receptor ja sabes els passos que ha de seguir per fer la instal-lacio del fitxer, l'e-

missor nome*s hauria de dir que I'instal-le's. En canvi, a [131] tot i que hi ha una 

referenda a elements del m6n, no hi ha una transmissio d'informacid prou 

important per dir que el llenguatge acompleix una funcio referencial amb carac-

ter predominant. 

D'altra banda, podem trobar casos en que, tot i que d'entrada sembla que 

nomes hi ha una funcio referencial, la intenci6 del parlant & servir-se de la trans 

missio d'informaci6 per aconseguir fer fer alguna acci6 i, per tant, tenen tambe 

una funci6 conativa de fer. En serien exemples les declaratives no caracteristiques 

per exhortar: 

[132] Avui tine molt de fired. 

Com ja hem dit anteriorment, per poder interpretar aquests exemples com a 

conatius de fer, l'interlocutor ha de fer una inferencia a partir d'elements del con 

text: que la finestra 6s oberta de bat a bat o l'aire condicionat esta molt fort. 

Pel que fa a una funci6 molt relacionada amb la referencial, la funci6 meta-

lingiii'stica, podem dir que els exemples en que es relacionen els intercanvis de 

be"ns i serveis i aquesta funci6 lingiiistica s6n forca limitats. Son enunciats pro-

pis de situacions d'ensenyament-aprenentatge en que es diu com s'ha de dir una 

paraula o construcci6 lingiiistica, com s'ha d'escriure, etc. L'objecte protagonista 

de la transacci6 seria un element de la llengua: 

[133] No has de dir tine que marxar, sin6 he de marxar. 

Enunciats com aquest, per tant, acompleixen una funci6 conativa de fer i, a 

mis a me's, una funci6 metalingiifstica a causa de l'objecte especific del mon al 

qual fan referenda. 

D'altra banda, les modalitats que serveixen per intercanviar be*ns i serveis 

tambe" poden tenir una funcio interlocutiva, ja que 6s una funci6 que va fonja 

associada amb la funci6 conativa. De fet, no 6s que I'intercanvi de bens i ser 

veis en si tingui un valor interlocutiu, sino que pot anar acompanyat d'ele 

ments que fan que el tingui, amb l'objectiu d'afavorir la relaci6 existent entre 

els interlocutors i fer me's viable la transacci6 de bens i serveis. Vegem-ne uns 

exemples: 

[134] Fa temps que no quedemperfer un cafeto i parlar una estoneta, a 

veure si ho fern ben aviat i ens expliquem les nostres penes i alegries. 
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[135] Aquest vestit isprecidslNo si com t'hofasperb sempre m'enamoro de 

la roba que portes: haurem de quedar un dia perque m'ensenyis on 
te la compres. 

[136] Ferran, tu que saps tant d'informatica, pots ajudar-me a installar 
aquest programa? 

[137] Aixb que t'estic dient ara no ho diguis a ningu. 

[138] Merce, recorda bi aixb que t'estic dient. 

En els dos primers enunciats trobem que hi ha una incitaci6 a trobar-se un 

dia i, a fine's, una voluntat de mantenir i millorar la relaci6 existent entre les dues 

persones, que fa que la modalitat acompleixi tambe* una funci6 interlocutiva. En 

l'exemple de [136], el valor metacomunicatiu ve donat per la utilitzaci6 del voca-

tiu i per una apel-laci6 als coneixements del receptor per tal d'afavorir la relacio 
existent entre els parlants i aconseguir l'acte soMicitat. 

Per ultim, les darreres frases s6n exemples d'actes de parla que es refereixen a 

la mateixa comunicaci6 en curs i en que hi ha una demanda d'un servei; per tant, 

acompleixen tant una funci6 interlocutiva com conativa. 

Ara be", aquesta relaci6 entre la funci6 conativa de fer i la interlocutiva is mis 

clara i frequent en els textos vistos com a globalitat que no pas en les modalitats 

especffiques amb que s'intercanvien be*ns i serveis. £s a dir que, com veurem m^s 

endavant, pot haver-hi textos en que hi ha una transacci6 de be'ns i serveis i, a 

m^s, una voluntat d'establir o mantenir unes bones relacions amb l'interlocutor 
per tal, moltes vegades, d'aconseguir el que es vol. 

Una altra ftinci6 que tambd pot estar vinculada amb l'intercanvi de be'ns i ser 

veis 6s la funcio psiquica, tant en el vessant m6s expressiu com en el que reflec-

teix l'activitat raonadora de l'emissor. Observem els exemples segiients: 

[139] Esticfarta de repetir-t'ho!: volsfer el favor de deixar dejugar ifer els 

deures d'una vegada? 

[140] Crec que avuipodries anar a buscar els papers de la dedaracio de la 

renda perque sortiras de lafeina mitja horn abans, i la setmana que 

ve ens sera del tot impossible d'anar-hi. 

Si imaginem una situaci6 en que una mare fa estona que li diu al fill que faci 

els deures perque han de marxar a comprar i, al final, cansada i enfadada diu amb 

un to energic una frase com la de [139], veiem amb daredat que el parlant esta 

donant una ordre i tambe* esta expressant els seus sentiments, que en aquest cas 
s6n de descontentament. I, d'altra banda, a [140], a 1'hora de fer la demanda 

d'un servei, el parlant raona i justifica el perque de la seva petici6; per tant, el 

Uenguatge acompleix tambe* una funcio psiquica perque expressa els raonaments 
que Than dut a demanar aquest servei. 
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Pel que fa a la funci6 poeticoret&rica del Uenguatge, d'entrada, pot semblar 

que no te" cap tipus de relaci6 amb els intercanvis de bins i serveis; per6 no 6s 

aixi: nom& hem de pensar en els anuncis publicitaris. Aquests textos tenen una 

finalitat ben concreta: fer que els receptors comprin un producte o servei; per 

tant, tenen una funci6 darament conariva. Per6, moltes vegades, a mis de no ser-

vir-se de les formes tipicament conatives, com rimperatiu, sin6 d'altres modali-

tats indirectes, tambe* juguen amb el llenguatge amb el fi de ser creatius per tal 

de seduir, sorprendre i, en definitiva, convencer els receptors. Per aquesta ra6, 

sovint la publicitat utilitza recursos linguistics propis de la literatura, com ara 

al-literacions, homofonies, joes de parades, etc., i tamb^ recursos grafics, tipo-

grafics, sonors, etc. 

El fragment segiient, extret del text numero 16 de Pannex, 6s un exemple de 

modalitat que intercanvia serveis i que ti, a m6s d'una runci6 conativa, una fun-

ci6 poeticoret&rica: 

[141] Sigues viu\ corda't sempre\ elcinturd de seguretat\ 

Aquest anunci institucional vol convencer els receptors perque es cordin el 

cintur6 de seguretat quan circulin amb cotxe i, per fer-ho, juga amb l'impacte de 

les imatges presentades, que mostren que pot passar si no ha estat utilitzat, i amb 

la doble interpretaci6 de l'adjectiu viu del missatge de [141]: com a sin&nim de 
llest, i com a contraposat a mort, que 6s el que il-lustren les imatges i el que es 

prete*n evitar amb l'anunci; 6s a dir, sigues llest i continua viu. Per tant, aquest 

enunciat te* com a predominant una funci6 conativa i com a secundaria una fun-

ci6 poeticoretbrica. 

L'ultima funci6 que ens queda per comentar 6s la funci6 fectiva que, com 

hem dit abans, l'estudi Tipotext ha incorporat a les funcions comunicatives del 

llenguatge. Aquesta funci6, pel fet que te* la facultat de modificar el context, la 

podrfem trobar en molts intercanvis de be*ns i serveis, ja que forija vegades pel fet 
de dir o fer alguna cosa modifiquem la relaci6 amb els interlocutors, la relacio 

amb terceres persones, en una paraula, el m6n en general. Ara be*, pensant con-

cretament en les modalitats que serveixen per intercanviar b^ns i serveis i en el 

fet que aquesta funci6 es caracteritza per convertir en un fet I'acci6 que repre-

senta un verb, podem dir que acompleixen aquesta funci6 de la llengua les moda 

litats declaratives no caracteristiques que modifiquen la realitat. Vegem-ne un 

exemple: 

[142] S'autoritza la creaciode I'Escola Universitaria d'Informhtica Tomhs 

Cerda, amb sen a la localitat de Santa Coloma de Gramenet i sota 

la titularitat de I'entitat Centre Docent de Santa Coloma, que 

queda adscrita a la Universitat Autbnoma de Barcelona. 
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Aquest fragment pertany a un decret de la Generalitat, que podeu trobar 
complet a I'annex (text num. 17), i amb el qual, pel fet d'haver estat ernes, i en 
unes determinades condicions (emissors adequats, publicat en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya...), la realitat ha quedat modificada. A partir de 1'e-
missid del text, aquesta escola universitaria esta legalment consrituida i pot dur 
a terme la seva tasca educativa. Per tant, la llengua acompleix una funci6 factiva 
que fa que la realitat que envolta aquesta creaci6 hagi quedat transformada per 
una altra realitat. 

Per finalitzar aquest apartat, voldrfem comentar la relacio que hi ha entre les 

funcions comunicatives i els intercanvis de be'ns i serveis per6 d'una manera m^s 
general: fixant-nos en els textos sencers i veient la coexistencia de funcions. 

Aixi, per exemple, dels textos que figuren a l'annex, el text numero 1, que es 

un text oral en que els amos de la casa on es produeix la conversa parlen amb el 
paleta que els ha fet unes obres, comenca amb una demanda d'un be", perque un 
dels parlants vol que el paleta li proporcioni una soca, i continua amb intercan 
vis d'informaci6, tant demandes com donacions, i amb expressions d'emotivitat. 
Les funcions comunicatives d'aquest text s6n, com a predominants, la conativa i 
la interlocutiva, i com a secundaries, la referencial i la psfquica. Les dues prime-
res funcions s6n les predominants perque la conversa te com a objectius princi 
pals aconseguir que el paleta els proporcioni una soca i, alhora, mantenir actiu el 
contacte amb aquesta persona. 

Un altre text de l'annex que en conjunt acompleix mds d'una funci6 comu 
nicativa & el de l'esquela mortu6ria (text num. 10), en que trobem la funci6 

conativa i la referencial: la funci6 referencial, pel fet que fa saber una determina-

da informaci6, i la conativa perque demana al lector —concretament als amics o 
coneguts de la persona morta— unes accions concretes, com s6n encomanar l'a-
nima del difunt a De'u amb una oraci6 i assistir als funerals. D'altra banda, en 

aquest text, a causa de la curta extensi6 i del fet que is un text estereotipat, les 
funcions no queden barrejades ni s6n indestriables. 

Ara be\ la concurrencia de moltes funcions comunicatives del Ilenguatge no 
s'ha d'associar necessariament amb textos molt llargs i complexos. A vegades els 

textos curts poden acomplir m6s de dues funcions comunicatives: 6s el cas del 

text numero 11, que 6s una nota molt curta entre companys de feina, i que 

acompleix fins a quatre funcions. Les dues predominants s<5n la conativa i la refe 

rencial, i les secundaries, la interlocutiva i la psfquica. En aquest text la funci6 
conativa i la referencial estan forca barrejades, ja que es produeix un intercanvi 

de be'ns i serveis juntament amb un traspas d'informacio. 

Un altre exemple dels textos presentats a l'annex en que hi ha un intercanvi dc 
be'ns i serveis i una relaci6 molt estreta entre diferents funcions & el manifest a 

favor de I'objecci6 fiscal (text num. 12). En aquest text, la funcio conativa es fona-
mental perque pretdn convencer els ciutadans que actui'n d'una manera determi-
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nada: fent objecci6 fiscal; per6 alhora se serveix de la funcid psfquica —en el ves-

sant d'activitat raonadora de l'emissor— per aconseguir l'objectiu de modificar 

les idees dels receptors, per tant, d'acomplir la funcid conativa de fer pensar, que 

en aquest cas is un pas previ per aconseguir la funcid conativa de fer. I per 

ultim, com a funcid secundaria, pero no pas menys important, trobem la fun-

ci6 referencial, que en aquest manifest tambe" esta estretament lligada a les altres 

dues funcions. 

5. Relaci6 dels intercanvis de bens i serveis amb els patrons 
discursius i els generes textuals 

Com ja hem comentat, els 102 textos que han servit de base per a l'estudi 

Tipotext han estat caracteritzats amb una serie de trets segons les propietats 

intrfnseques i extrfnseques: I'intercanvi comunicatiu —individual, social o ins-

titucional—, el mode de producci6 —directe, diferit o complex—, el genere 

textual —carta, conversa, entrevista, certificat, etc.—, 1'iis de la llengua —pri-

vat, publicoprivat o public—, l'esfera de participaci6 social —privada, cultu 

ral, socioecon6mica, polftica o d'estat—, o, entre d'altres, els patrons discur 

sius —descriptiu, narratiu, argumentatiu, directiu o expressiu. A continuacid 

comentarem breument la relacid entre l'intercanvi de be"ns i serveis i dues d'a-

questes variables: els patrons discursius i els generes textuals. 

Pel que fa als patrons discursius, primer de tot volem comentar que s6n for 

mes arquetfpiques d'organitzaci6 del discurs que poden presentar-se ailladament 

o de manera combinada; per tant, s6n considerats no com la base per establir una 

tipologia textual, sin6 com a formes de que disposa el parlant per organitzar el 

discurs. Com acabem de dir, I'estudi Tipotext ha considerat cine superestructu-

res de representacid lingiiistiques —la descriptiva, la narrativa, I'argumentativa, 

la directiva i l'expressiva— i, a mis, un suport no linguistic —I'ic6nic. Pocs tex 

tos de I'estudi tenen linicament un patrd discursiu, la majoria combinen dos, tres 

o, fins i tot, quatre patrons diferents. Aquestes combinatorics han estat marca-

des, com es pot veure en els textos de l'annex, tenint en compte el tipus de rela-

ci6 existent: per juxtaposici6 (amb el signe +), indusi6 (amb >) o intersecci6 

(amb el sfmbol &). 

Quant a la relaci6 de I'intercanvi de be"ns i serveis amb els patrons discursius, 

es relaciona sobretot amb el patr6 directiu. Aix6 es deu al fet que els patrons 
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basicament es defineixen per les subfuncions que duen a terme i per caracterfsti-

ques lingufstiques, i en aquest cas coincideixen amb les essentials dels intercan-

vis de be'ns i serveis: la subfunci6 principal 6s ordenar, conduir una altra persona 

a actuar d'una determinada manera, i la forma linguistica arquetfpica 6s Pimpe-

ratiu. Els textos directius responen a les preguntes que calfer'i com s'ha defer. Un 

exemple tfpic de text amb patr6 discursiu directiu seria el segiient: 

[143] Autoproteccio. Cornells en cas d'incendi a casa seva. 

— Si I'incendi is a casa seva, miri d'apagar-lo, si no ho aconsegueix 

truqui als bombers (080), abandoni la vivenda, tanqui laporta 

i emporti's les clans. 

— No fact servir I'ascensor, les evacuacions esfan setnpre per I'esca-
la cap al carrer. 

— 5/ el foe no is a casa seva i elfum puja per I'escala, no surti de 
casa, tanqui laporta i truqui als bombers (080). 

— Per la seva seguretat tingui sempre a ma un extintor, i com a 

minim un detector defitm installat. 

Ara b6, encara que la forma linguistica basica del patr6 directiu sigui la impe-

rativa, hem pogut veure en apartats precedents que hi ha altres formes gramati-

cals amb les quals el parlant tambe* prete*n d'una forma directa que 1'interlocutor 

actuf: modalitats interrogatives no caracterfstiques per manar o modalitats decla 

ratives no caracterfstiques per donar ordres (amb operadors modals d'obligaci6: 

perffrasis d'obligacid, temps verbals amb altre valor que l'estrictament temporal, 

com presents o futurs d'obligaci6, etc.). S6n altres formes lingii/stiques d'obliga-

ci6 que tambe* podem trobar en textos directius, i que el parlant pot utilitzar en 

Hoc de la forma basica del patr6 directiu. Aix6 si, sempre porten associades algu-
na subfuncid conativa: ordenar, regular, manar, instruir... 

Per6 aquests intercanvis no es relacionen exdusivament amb el patr6 direc 

tiu: trobem textos en que hi ha una combinaci6 d'aquest patr6 amb qualsevol dels 

altres; i textos en que es fan aquests tipus de transaccions mitjancant qualsevol 
altra forma d'organitzaci6 textual que no 6s la directive. 

Aixf, com ja hem comentat al llarg d'aquest capi'tol, segons el context i les cir-

cumstancies, els intercanvis de be'ns i serveis no s'han pas de fer sempre de mane 

ra directa i autoritaria, sin6 que cal convencer l'interlocutor perque actu'i com 

nosaltres volem. Aleshores, entra en joe el patr6 argumentadu, que t^, entre d'al-

tres subfuncions, les de convencer i persuadir. Per fer-ho, cal exposar els motius 

o arguments pels quals l'interlocutor ha de modificar la seva actuaci6 o conduc-

ta. En aquests intercanvis de be'ns i serveis pot haver-hi una combinaci6 de patr6 

directiu amb argumentatiu, o simplement una organitzaci6 del text amb patr6 
argumentadu. 
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En el text niimero 12 de l'annex, el manifest a favor de I'objecci6 fiscal, po-

dem veure un exemple de text en que s'utilitza el patr6 discursiu argumentatiu, 

juntament amb el directiu i el descriptiu, per fer un intercanvi de bins i serveis, 
concretament per demanar que es faci objecci6 fiscal. 

D'altra banda, a vegades alguns arguments no es presenten com a tals argu 

ments, sin6 com a fets que han passat o com una caracteritzaci6 d'un estat. En 

aquests casos ens trobem amb enunciats que tambe" volen convencer o persuadir, 

per6 que ho fan d'una manera encara mis indirecta: el patr6 discursiu triat 6s el 
patro descriptiu o el patr6 narratiu. Tan sols mitjancant el context i la situaci6 

podra l'interlocutor esbrinar les veritables intencions del parlant. En s6n exem-

ples molts anuncis publicitaris, com ara el seguent: 

[144] MONT-FERRANT 

Una Histbria de Segle i Mig 

Un segle i mig d'histbria, de silenci, d'aroma, de tradicid i bon gust. 

MONT-FERRANT s'ha fet sempre de la mateixa manera, vigilant 

constantment el prods d'envelliment, seguint el «Mithode Cham-

penoise» de forma absolutatnent artesanal. Bona mostra n'is el lacre 

segellat amb I'anyada que continua fent-se manualment com esfeia 

cent cinquanta anys enrera. No hi ha pressa, al nostre cava It espe-

ren mis de tres anys defoscor, de tranquillitat, de silenci. 

Acomodat en el seu pupitre se'l destorbara nomis per donar-li un 

quart de volta de tant en tant. 

L'acurada seleccid de raims i mostos el convertiran en el Senyor dels 

vins, capac de vestir i acompanyar qualsevolplat, des de I'inicifins 

al final del millor i mis refinat dpat. El viatge is llarg, perbfinal-

ment la meta is d'allb mis satisfactbria. MONT-FERRANT arriba 

a les taules conservant tota la qualitat, la tradicid i I'amor, fent d'ell 

un cava link iple, d'una esplendor que iilumina qualsevol moment 

enfamilia o amb els amics. 

CAVES DES DE 1848 

MONT-FERRANT 

El Primer Cava 

Podem veure com, mitjancant una descripci6 del process d'elaboraci6 d'aquest 

cava i de les seves qualitats, l'emissor del text vol vendre el producte perque els 
lectors de la revista on s'insereix l'anunci comprin aquesta marca de cava; per 

tant, la funci6 conativa de fer ve donada, no pel patr6 discursiu utilitzat, sin6 pel 

marc on es troba el text i per la funci6 que sabem que t^ la publicitat. 
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El patro narratiu, tamb^ el podem trobar en textos en que hi ha un intercan-

vi de be'ns i serveis i en que la llengua acompleix una (undo factiva: es el cas de 

les modalitats declaratives no caracceristiques que modifiquen la realitac, del tipus 

Quedes en Uibertat o S'autoritza la creacid de I'Escola Universithria d'Informatica 

Tomas Cerdh (text num. 17). En seria un exemple el certificat que hi ha a l'annex 

(text num. 18), en que el patr6 discursiu basic is el narratiu —tot i que tambd 

hi ha el descriptiu. 

Quant al patr6 expressiu, que & la forma prototlpica de representaci6 de la 

part me's afectiva, valorativa o apreciativa del m6n segons la visi6 de l'emissor, 

tamb^ pot servir de base per fer un intercanvi de bens i serveis: 

[145] Dia 6d'octubrede 1963 

Un nadd acaba de niixer!!! 

Dia 6d'octubre de 1993 

UAngeh en fa 30!!!!! 

I per celebrar-ho hem organitzat una gran botifarrada en la qual 

poden participar tots els seus amics! 

Voleu venir a felicitar-la el dia 16? 

Veniu-hi! Ens divertirem!! 

Esprega confirmacid abans del dia 13. 

Per talfelic esdeveniment cal: 

-portar tmafoto teva 

—pensar una dedicatbria 

— no oblidar els CALERONS per col-laborar en les despeses. 

En aquesta invitaci6 informal podem veure com s'organitza el text combinant 

el patr6 expressiu amb el directiu —i alhora com es relacionen aquests patrons 

amb les funcions psiquica i conativa de fer. 

Per acabar amb els patrons discursius, voldr/em comentar breument el suport 

iconic que poden tenir aquestes formes de representacio de la materia lingiiisti-

ca. Aquest suport ha d'anar acompanyat d'enunciats verbals, el significat dels 

quals s'interpreta grades a aquest element no linguistic. De fet, es com un com 

plement dels patrons discursius. En serien exemples molts anuncis publicitaris 

que se serveixen d'elements iconics per configurar el significat textual: com ara 

el text de l'anunci institucional de l'annex (text num. 16), que no s'interpretaria 

adequadament sense les imatges que l'il-lustren. 

Quant als generes textuals, entesos en sentit ampli com a formes prototipi-

ques reconegudes socialment i culturalment pels parlants i amb unes caracterfsti-

ques convencionals, podem dir que, si be* no sempre hi ha una relacio biunfvoca 
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entre generes concrets i intercanvis de be"ns i serveis, de vegades sf que es pot esta-

blir aquesta relacid —pel fee que alguns generes s6n molt estereotipats. De la 

mateixa manera, alguns generes es poden relacionar amb patrons discursius con 

crets. 

Per exemple, la carta e*s un tipus de genere que pot versar sobre continguts 

molt diversos: des de 1'expressio de sentiments, el manteniment de relacions per 

sonals, la demanda o donacio d'informaci6 personal o professional, fins a l'in-

tercanvi de b6ns i serveis. £s a dir, algunes vegades la carta pot servir per fer 

aquest tipus d'intercanvi, pero tambe s'utilitza en intercanvis d'informaci6 i en 

la transmissid de I'estat emocional del parlant. Per exemple, de les dues cartes in 

closes a l'annex (textos num. 6 i 13), no n'hi ha cap que sigui un intercanvi de 

be*ns i serveis; per6 6s facil d'imaginar-ne alguna en que es faci, per exemple, una 

transacci6 comercial o es demani l'assistencia d'algii a una reunid. De manera 

semblant, aquest genere no es pot relacionar amb cap patr6 discursiu concret, ja 

que, tot i que 6s forc.a estereotipat quant a l'estructura (dades del destinatari, 

salutaci6, cos, comiat, signatura), no ho 6s pel que fa a les funcions pragmatiques 

ni a les formes de gramaticalitzaci6 emprades. Un cas similar al de la carta seria 

el de la conversa, ja que tambe" 6s un genere de contingut molt variat i en que les 

intencions dels parlants poden ser de tot tipus. 

En canvi, hi ha altres generes que quasi sempre van associats amb I'intercan-

vi de be"ns i serveis; 6s el cas dels anuncis publicitaris, les receptes de cuina —les 

instruccions en general—, les lleis, els reglaments, les citacions del jutjat, els con-

tractes, etc. Aix6 6s degut al fet que en aquests tipus de generes els objectius van 

sempre vinculats a la transaccid de be*ns o serveis; aixf, per exemple, els anuncis 

ja siguin de radio, televisi6, premsa o tanques publicities— pretenen per-

suadir i aconseguir una acci6 molt determinada dels receptors: comprar; les lleis 

i els reglaments s6n reguladors dels actes de la societat en general; les citacions 

del jutjat s6n ordres de compareixenca que emanen d'una autoritat; i els con-

tractes son documents amb que s'obliguen les parts redprocament a determina-

des accions. Per tant, s6n textos que pretenen —o fins i tot obliguen— que l'in-

terlocutor actu'f d'una manera concreta. 

Tots aquests generes es relacionen basicament amb el patrd discursiu directiu. 

La causa 6s la coincidencia de la forma lingufstica basica —o altres formes d'o-

bligacid— i de les subfuncions principals que caracteritzen aquest patr6 amb les 

d'aquests generes textuals. D'aquests generes, per6, els anuncis publicitaris s6n 

els me's oberts i variats, ja que hi ha molta tendencia a utilitzar tambe" altres 

patrons, per tal de no ser tan directes i ser me's creatius. 
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en donar-los les Uagrimes; i aquesta tendresa is 

la part millor de nosaltres. 

Juvenal 



Introducci6 

L'activitat psfquica de la persona humana is un fenomen complex. Davant 

la complexitat, les reaccions s6n molt diverses, tant a nivell individual com 

coUectiu. Potser un dels trets rellevants de la cultura occidental is la tenden-

cia, convertida ja en habit, a situar-se fora d'all6 que is complex, a posar-s'hi al 

davant i considerar-ho objecte d'estudi reduint-ho a unitats mes simples per 

facilitar-ne la comprensid. Sovint no ens limitem a separar els elements, sin6 

que els presentem en relacio de contrast o de contraposicio, encara que nonce's 

sigui com a recurs metodologic. Per aix6 els nostres tractats de psicologia enca 

ra avui, malgrat reconeixer la unitat essencial del psiquisme huma, solen bastir 

les explicacions partint de divisions, com ara activitat cognoscitiva i activitat 

afectiva, activitat sensorial i activitat intellectual, racionalitat i irracionalitat, o 

be" d'aquella dicotomia que en el llenguatge popular horn anomena el cap i el 

cor. 

Sigui com sigui, i s'expliqui com s'expliqui, 6s un fet que el psiquisme huma 

esta dotat d'una emotivitat que, de manera conscient o inconscient, sol impreg-

nar la majoria dels actes. Des del punt de vista etimol6gic, les paraules emotivi-

tati emoci6\vaxi suggerit sempre la idea de moviment, d'afeccio de la ment huma 

na en el sentit que aquesta experimenta una mena de modificaci<5 (positiva o 

negativa) en els processos cognoscitius, tant racionals com sensorials, i en els pro-

cessos expressius; aquesta alteracio es tradueix sovint en unes determinades mani-

festacions somatiques. 

En el decurs de la nostra exposicio emprarem I'expressi6 trets paralinguistics o 

recursosparalinguistics p>er referir-nos a aquells elements que son inherents a la dic-

cio en el llenguatge oral (com el to de la veu, el timbre, el quequeig, les pauses, 

etc.) o be* a la grafia en el llenguatge escrit (com el tipus de lletra, la distribucio 

de l'espai, els signes de puntuaci6, etc.), i I'expressi6 manifestacions somatiques o 

manifestations corporals per referir-nos a aquelles actuacions de Porganisme que 
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acompanyen l'activitat verbal per6 que s6n aut6nomes (com la gesticulacio, els 

moviments facials, la ruboritzaci6, la suor, les llagrimes, etc.). 

Vegem, a tall d'exemple, la presencia d'elements emotius en una frase ben sim 
ple com la segiient: 

[ 1 ] Quanta gent que hi havia! 

Qualsevol pot reconeixer en aquesta frase uns elements cognitius, que son fruit 

d'una experiencia sensorial i d'una activitat de 1'inteMecte, pero tambe' hi pot per-
cebre uns trets emotius, que poden ser d'fndole molt diversa segons la situacio 
comunicativa. 

La presencia de quanta i l'estructura sintactica que comporta, aixf com el signe 

d'admiraci6 en la plasmaci6 escrita de la frase, configuren una oracid amb moda-

litat exclamativa. Si la frase fos proferida oralment, hi hauria uns elements pros6-
dics i, probablement, una determinada expressi6 corporal, sobretot del rostre, que 
revelarien quina dasse d'emoci6 acompanya I'emissi6 de la frase. 

Sense pretendre donar una llista exhaustiva d'emocions ni fer-ne cap dassifi-
caci6, amb Tunica Hnalitat de clarificar el nostre camp, direm que, quan parlem 
d'emotivitat, ens referim a aquelles afeccions que en el llenguatge quotidia solem 

anomenar alegria, tristesa, sorpresa, admiraci6, desig, refus, por, ira, c6lera, com-
plaenca, desengany, etc. 

Qualsevol reflexi6 sobre la comunicaci6 humana i, doncs, tambd sobre la 
comunicaci6 verbal, ha de tractar de I'expressi6 de Temotivitat. En un estudi 

de la llengua centrat en el paper de l'emissor els estats d'anim s6n una questi6 
crucial: la modalitzaci6 6s el procediment linguistic que manifesta els aspectes 
subjectius de l'emissor, entre els quals cal comptar els estats d'anim. Per aix6 
dediquem a l'emotivitat un capftol del present volum. I is adient que sigui el 

darrer, ja que els components emotius s6n compatibles amb les diferents habi 
litats comunicatives, com saber demanar i donar informacid, o saber demanar 
i donar be*ns i serveis en general, que han ocupat els capftols segon, tercer i quart, 

i d'altra banda completen la visi6 global de la comunicacid, exposada en el capf-
tol primer. 
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1. Presencia de l'emotivitat en la comunicaci6 verbal 

De I'abundancia del cor parla la boca. 

SENTENCIA D'ORIGEN BlBLIC 

Quan parlem de la presencia de l'emotivitat en la comunicaci6 verbal, sor-

geixen d'entrada dues grans questions: 

- Fins a quin punt, i amb quins mitjans, l'emotivitat, pr6pia o aliena, pot esde-

venir l'objecte de la comunicacid i pot ser transmesa com a principal con-

tingut referencial d'un acte de parla. 
- Fins a quin punt l'emotivitat & present en els actes de parla com a element 

concomitant d'altres valors il-locutius, com informar, preguntar, manar, 

exhortar, etc., i amb quins elements es fa perceptible com a part integrant 

del missatge que es transmet. 

Cadascuna d'aquestes questions sera tractada al llarg d'aquest capftol, sobre-
tot en l'apartat dedicat a les formes elaborades de I'expressi6 de l'emotivitat. Aquf 
farem algunes observacions de caracter preliminar, en les quals avan^arem ja una 

resposta a les dues preguntes. Hi afegirem, a me's, unes remarques sobre la dife-
rent manera de manifestar-se les emocions en el llenguatge oral i el llenguatge 

escrit, sobretot pel que fa al caracter conscient o inconscient, voluntari o invo-

luntari d'aquestes manifestacions, i a la presencia o absencia d'elements no ver 

bals. 

/./. Fer saber Us emocions, prbpies o alienes 

Si se'ns permet fer una analogia, tots sabem les diflcultats que solem experi-

mentar quan hem d'explicar un dolor fisic, per exemple en una revisi6 medica; 
sovint no estem gaire segurs que l'interlocutor ens hagi entes del tot, i & recon-

fortant que el metge ens digui que hem descrit molt be" el nostre dolor. 
Sembla que normalment estem forca segurs que les nostres paraules transme-

ten adequadament els nostres processos racionals, els pensaments, i tamb^ l'acti-
vitat dels nostres sentits externs. En canvi, no sempre tenim la mateixa seguretat 

quan les paraules volen fer saber uns sentiments; per aix6 6s frequent el recurs a 

frases introduct6ries, com en les expressions no si com dir-te la pena que em fa, 
no saps com em vaig enrabiar, no etpots imaginar la sorpresa que..., etc. 

Vegem la manifestaci6 d'alguns estats d'anim en uns fragments de la carta que 

un noi que esta fent el servei militar escriu a un amic que des de fa poc es pare 

d'una nena: 
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[2] M'hauries d'escriure mis sovintperque les teves cartes sempre m'han 

diverttt i ja saps que a la «mili» s'agraeixen. A mis, m'ha sorpres I'ex-

tensid d'aquesta. Aixi magrada, que siguis treballador! [...] No saps com 

t'agraeixo els Cornells per a la «mili». Ja m'imagino la cara que furies si 

mho diguessis deparaula. [...] Araparlem de la tevafamilia. Com estan 

eh tetts pares? Espero i desitjo de tot cor que estiguin bi. Em sap molt 

de greu que elteu germa estigui passant una temporada dolenta; espe 

ro que la superi aviat. [...] Bi, Antoni, nomis em resta donar-te la 

ENHORABONA V.I per haver tingut una nena que segur que ispre-

ciosa. Ddna molts records a la Roser. Dona tambi records als teuspares, 

sogres, germans i cunyat. I fes un peto molt gros a la Clara i digues-li 

que I'aniri a veure aixi que arribi. 

En el text, a mes de la funcio interlocutiva, el llenguatge hi compleix tambe" 

la funcio psiquica, evidenciada amb un seguit d'elements modalitzadors. fis patent 

que Pemissor vol verbalitzar alguns dels seus sentiments, sigui en el moment d'es 

criure la carta, sigui amb un abast temporal mes ampli, i aquests sentiments s6n 

el nudi del dictum de moltes de les oracions. Poden servir d'exemple algunes 

expressions com t'agraeixo, espero i desitjo, em sap molt de greu. Encara que pugui 

ser una formula fatica, remarquem I'expressi6 no saps com referida a t'agraeixo, que 

ja hem esmentat abans. 

Com que l'emissor nomes ha parlat de les seves vivencies internes, s'ha basat 

exclusivament en la introspecci6. Hi ha, perd, altres camins per a fer saber uns 

determinats estats d'anim. Si les afeccions de l'emissor s'haguessin traduit en 

manifestacions externes de la seva conducta, hauria pogut partir de l'extrospec-

ci6 sobre ell mateix i explicar aixf la seva conducta. Expressions com «m'he posat 

a riure, m'he posat a plorar, he fet a crossos la teva carta», servirien tambe* per a 

expressar un estat d'anim. L'extrospeccid i la descripci6 de la conducta externa 

s6n un recurs habitual per a fer saber l'emotivitat dels altres, per6 tambd la pr6-
pia. 

Si be solem exemplificar les nostres explicacions amb fragments extrets Je 

textos de no ficcio, creiem que, seruatis seruandis, aquf lambe" pot ajudar-nos un 

fragment de l'obra Del canto de Germantes, de Marcel Proust. Aquf farem abs-

tracci6 del fet que els dos personatges que apareixen en el fragment, el narra-

dor i M. de Charlus, s6n personatges literaris, ja que els recursos amb que l'un 

i l'altre manifesten la pr6pia emotivitat podrien ser emprats per dos personat 

ges reals en un text de no ficci6. Encara que sabem que el comportament ver 

bal dels dos personatges es degut a la ma de l'autor, Proust, ens permetrem de 

referir-nos al narrador com a emissor en els fragments que s6n monogestio-

nats, i tant ell com M. de Charlus seran considerats interlocutors en els passat-
ges poligestionats. 
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[3] —«Senyor, usjuro que no he dit res que us poguis ofetidre». —«I qui 

us ha dit que me m'hagi sentit ofes?», s'escridassava amb furor, drecant-

se violentament damunt la gandula on havia restat immbbilfins aquell 

moment, alhora que, mentre es crispaven els pal-lids serpents delseu ros-

tre, la seva veti esdevenia alternativament aguda i greu com una tem-

pesta eixordadora i desfermada (lafbrca amb que soliaparlar i que solia 

fer girar els desconeguts s'havia centtiplicat, talment com si un forte en 

Hoc de ser tocat per un piano hofos per una orquestra i a mis es con-

vertls en un fortissimo: M. de Charlus udolava). — «Us creieu que is 

al vostre abast poder-me ofendre? £s que no sabeu amb qui esteu par-
lant? Creieu que la saliva enverinada de cine-cents homenets dels vos-

tres enfilats els uns sobre els altres arribarien ni tan sols a bavallar els 

meus atigustos dits delspeus?» Al cap d'un moment, eldesig de conven-

cer M. de Charlus que jo mat no havia dit ni sentit dir res de mal 

sobre ell queda substituit per una rabia folia, causada per les paraules 

que segons el meuparer venien dictades unicament pel seu orgull. 

Aquesta rabia (en el moment en que M. de Charlus parava d'udolar 

per parlar dels seus augustos dits dels pens amb una majestat acom-

panyada de ganyotes i d'un vbmit de disgust respecte als seus obscurs 

blastomadors), aquestfuror, ja no espoguicontenir. Amb un moviment 

impulsiu, tenia ganes de trencar alguna cosa i, com que un residu de 

seny emfeia respectar aquell home talment mis gran que jo, com tambi, 

per la seva dignitat artistica, les porcellanes alemanyes que Venvoltaven, 

em vaigprecipitar damunt del barret de copa, d'un nou model, del bard; 

el Uencava per terra, el trepitjava, m'acarnissava a desfer-lo del tot, 

n'arrencava les ales, feia en dos trossos la copa, sense escoltar les vocife-

racions de M. de Charlus, que no cessaven, i, despris de travessar I'es-

tanca per anar-me'n, vaig obrir la porta. 

El text ens sembla il-lustratiu perque hi podem veure alhora la manifestacio 

de l'emotivitat del narrador (fruit de la introspecci6 i de I'extrospecci6) i la de 

l'altre personatge, M. de Charlus, (fruit de I'extrospecci6). A mes, ens permet de 

veure altres recursos amb que es transmet l'emotivitat quan els dos personatges 

dialoguen entre ells. Vegem de quina manera ens 6s donat a coneixer l'estat emo-

cional d'aquests dos personatges en una escena que podn'em qualiflcar d'indig-

nad6, de cdlera. 

Vegem primer com & descrit l'estat emocional deM.de Charlus. Qualsevol 

emissor-narrador pot fer coneixer als receptors I'emotivitat d'una altra persona 

prenent aquesta emotivitat com a referent dels seus enunciats, que en molts casos 
prendran la forma d'oracions declaratives, si be* els recursos poden ser molt diver-

sos. El nostre narrador hauria pogut proferir frases com: 
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[4] M. de Charlus estava molt indignat. 

[5] La cblera s'estava apoderant de I'anim de M. de Charlus. 

Per6 no ha estat aquest el procediment. El recurs, com passa sovint quan el 
narrador es basa en I'extrospecci6, ha estat descriure uns signes externs, unes trans-
formacions corporals, uns gests, unes modifications en la veu, que un observa-
dor extern podria percebre sensorialment i que denoten una experiencia emo 
tional: 

[6] S'escridassava amb juror. 

[7] Dregant-se violentament damunt la gandula on havia restat immdbil 
fins aquell moment. 

[8] La veu esdevenia aguda i greu alternativament. 

Tant les frases hipotetiques [4] i [5] com les reals [6], [7] i [8] tenen una moda 
litat orational dedarativa amb us caracteristic. Efectivament, per informar-nos de 
l'estat d'anim del personatge, l'emissor s'ha limitat a descriure all6 que li ha vist 
fer. Aix6 e"s possible mentre es compleixi la conditi6 que l'emissor i el receptor 
coincideixin a interpretar uns comportaments externs com a signes d'uns deter-
minats estats emocionals interns. 

D'altra banda, veiem que s'ha fet servir tambe1 un altre recurs, que 6s repro-
duir enestil directe unes frases de M. de Charlus, que d'aquesta manera assumeix 
el rol d'emissor i actualitza un seguit d'elements modalitzadors que transmeten 
directament el seu estat emotional. Qualsevol lector pot imaginar que les frases 
que reproduim s6n pronunciades amb vehemencia, tant pel context en que les 
presenta el narrador com per la modalitat oracional emprada, que es la modali-
tat interrogativa amb valor retdric, i, per tant, amb un us no caracten'stic. 

[9] Us creieu que is al vostre abast poder-me ofendrA 
[10] ^r que no sabeu amb qui esteu parlant? 

En el text que hem reproduTt el narrador fa saber tambe* el seu estat emotio 
nal durant l'escena descrita. Vegem ara amb quins recursos. 

Si un narrador-emissor pot parlar de les afeccions emocionals dels altres, amb 

igual o mes ra6 pot parlar de les seves. En primer Hoc, pot prendre-les directa 
ment com a tema d'unes afirmacions que es materialitzen en una oraci6 amb 

modalitat declarativa. A116 que el nostre narrador, com hem dit, no ha fet res-
pecte a M. de Charlus, sf que ho fa amb ell mateix. 

[11] Al cap dun moment, eldesig de convencer M. de Charlus [...] fou des-
plafatper una rabia folia. 
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En segon Hoc, pot descriure o narrar un comportament extern, com altera-

cions somatiques, accions no habituals o inadequacies a la situaci6, etc., que 

convencionalment s6n interpretades com a signes d'una alteraci6 de l'estat ani-

mic d'una persona, o sigui, com a signes externs d'unes emocions internes. 

[12] Em vaig precipitar damunt del barret de copa, d'un nou model, del 

bard; el llengava per terra, el trepitjava, m'acarnissava a desfer-lo del 

tot, n'arrencava les ales... 

La tecnica es la mateixa que per a expressar les emocions de M. de Charlus, 

nome"s que en el primer cas l'emissor 6s darrere la camera —i a vegades fa parlar 

l'actor que es al davant—, i en el segon cas I'emissor es alhora al darrere i al davant 

de la camera —i tambe pot parlar en el seu paper d'actor: 

[13] Senyor, jo usjuro que no he dit res que us poguis ofendre. 

La frase [13] pronunciada pel narrador-actor pot transmetre una certa emo-

tivitat a travel d'alguns elements modalitzadors com s6n la forma solemne usjuro 

(que te* un valor performatiu), la presencia explfcita del ytonom jo, el verb modal 

poguis, etc. 

Aixl com la frase [12] es paral-lela a [6], [7] i [8], la frase [13] es paral-lela a 

[9] i [10]. 
Del que hem dit fins ara i de la contemplacio' de les frases aportades pot infe-

rir-se, com a resposta a la primera qiiesti6, el segiient: 

- En principi, l'emissor pot presentar-nos l'emotivitat dels altres sense que aix6 

condicioni la projecci6 de la prdpia emotivitat. £s a dir, l'emotivitat aliena 
es un fet del m6n, un referent qualsevol enfront del qual l'emissor pot actuar 

de manera completament indiferent o be" manifestar les seves afeccions de 

la mateixa manera que pot fer-ho en descriure el funcionament d'un apa-
rell. Voldrfem afegir-hi que, si hi projecta la seva emotivitat, aquesta pot 

esser completament diferent de les emocions descrites. Aixf, horn podria des 
criure la c6lera de M. de Charlus manifestant un sentiment de pena, d'ad-

miraci6, d'hilaritat, etc., no necessariament amb c6lera. Del fet que, en 

presentar l'emotivitat dels altres, l'emissor project! o no la pr6pia emotivi 

tat, en dependra que hi hagi un predomini de la funcio referential o de la 

funci6 psfquica. 

- En principi, I'emissor pot esmentar i descriure la seva emotivitat d'una mane 

ra distant o indiferent. £s m6s probable que sigui aixi quan es vegi constret 
a no manifestar els seus estats d'anim o quan intervingui un lapse de temps 

entre el moment de l'enunciacid i el moment en que es produeixen les emo-
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cions descrites. Si projecta la seva emotivitat en parlar d'emocions passades, 
les afeccions presents poden ser del maceix signe o de signe diferent respec-
te a les descrites. Aixf, horn pot descriure amb alegria les penes, la por, la 
colera experimentades en un moment passat. En canvi, es diffcil que l'e-

missor no projecti la seva emotivitat en el moment de l'enunciacio si esta 

parlant de les seves emocions presents. I en aquest cas les emocions seran 

normalment del mateix signe. Aixo fa que en els textos en que el referent 

s6n les afeccions animiques del mateix emissor, sobretot si s'estan produint 

en el mateix moment de l'enunciacio, el llenguatge hi compleixi sovint la 
fiinci6 psfquica, fins i tot quan hi hagi un predomini de la modalitat deda-
rativa, com ja s'ha dit en el capftol segon. 

1.2. Omnipresbicia de I'emotivitat en la comunicacio humana 

Hem dit que una altra qiiestio que es podria plantejar es si l'emotivitat inter-

ve" o no en tots els actes de comunicaci6 entre els humans. Creiem que el fet mateix 

de la unitat del psiquisme huma ja fa pressentir una resposta afirmativa, en ter-
mes generals. Ara be*, el mode de producci6 en la comunicaci6 verbal, aixf com 

l'esfera de producci6, el caracter public o privat i tots els factors que hi interve-
nen, pero d'una manera singular el tipus d'intercanvi comunicatiu, imposen unes 

normes que s6n compreses i admeses per tots els actants de cada acte de comu-
nicacio. 

Aquestes normes condicionen la presencia de l'emotivitat en la comunicacio 
verbal en molts sentits. A vegades actuen amb caracter restrictiu, de manera que 
l'emissor sap que no f6ra adequat deixar entreveure els seus sentiments. Aixf, 6s 

possible que a la majoria dels jutges els sapiga greu emetre una sentencia con-

demnatdria, com tambe* 6s possible que alguna vegada els produeixi alegria. Perd 
en cap cas no 6s correcte que el jutge manifesti aquests sentiments en emetre piibli-

cament la sentencia, que 6s un acte de parla tfpicament institucional; en canvi, 
si que pot manifestar-los parlant d'aquesta sentencia privadament. 

Altres vegades, el que les normes demanen no es una restricci6 sino una expan-
si6 de les manifestacions de i'emotivitat. Aixf, no & correcte que una persona doni 

el condol als familiars d'un difunt sense mostres d'afectaci6, encara que no se senti 
especialment afectat per aquella mort. 

Els dos exemples que acabem de posar no han de portar a pensar que en els 

intercanvis institucionals l'emotivitat hagi de ser necessariament reprimida i que 

en els intercanvis individuals hagi de ser potenciada. Un emissor, en l'exercici d'un 
elevat rol institucional, pot estar obligat, en determinades circumstancies, a mos-
trar el seu estat emocional. Imaginem, per exemple, un cap d'Estat que s'adreca 
a tot el pafs per comunicar una bona noticia. Per contra, en una conversa intrans-

cendent, la salvaguarda de la imatge dels interlocutors pot obligar a reprimir la 
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manifestaci6 d'uns sentiments. El tipus d'intercanvi comunicatiu, per ell sol, no 

marca la direcci6 (restrictiva o expansiva) en que actuen les normes, sin6 que la 

direcci6 trie's aviat esta relacionada amb els diferents graus de rigidesa d'aquestes 

normes. 

D'altra banda, les normes socials de la comunicaci6 regulen no sols els aspec-

tes quantitatius sin6 tambe" els aspectes qualitatius respecte a I'expressi6 de I'e 

motivitat, is a dir, sovint assenyalen quins estats d'anim poden ser manifestats, o 

han de ser-ho, i quins no, d'acord amb la situaci6 comunicativa, fins al punt que 

l'emissor pot veure's obligat a falsejar la naturalesa dels sentiments que manifes-

ta. Aixi, ningu no pot felicitar un altre sense mostres d'alegria, encara que el fet 

pel qual el felicita suposi per a ell una contrarietat, com la victoria del rival en 

unes eleccions o la concessi6 d'un premi al qual tambe* aspirava. Semblantment, 

un venedor, en virtut del seu rol social, ha de manifestar externament un deter-

minat estat d'anim que potser no is precisament el que li produeix un client con-

cret o be* la feina que esta fent en aquell moment. 

Remarquem, encara, que la restricci6 de I'emotivitat tampoc no vol pas dir 

una eliminaci6 total. I e*s que aix6 f6ra molt diffcil. Segurament nom& is possi 

ble en aquells casos en que, en un acte de comunicaci6 institucionalitzat, el rol 

de l'emissor eclipsa totalment la seva privacitat (Ueis, decrets, sentencies, etc.), o 

en aquells intercanvis de tipus social en que la figura de l'emissor queda desdi-

buixada (reglaments, circulars, etc.). En la resta dels casos en que l'emissor figu 

ra com a persona humana, sobretot en els intercanvis de tipus individual, per6 

tambe' en els de tipus social, is molt diffcil de no trobar un bri d'emotivitat en 

els enunciats, sobretot si el canal & oral. Per6, fins i tot quan el canal is escrit, i 

en temes que a priori sembla que han de ser molt neutres, com els llibres cientf-

fics, la hist6ria, els noticiaris, etc. is habitual de trobar-hi elements modalitzadors 

que denoten emotivitat. 

1,3. Remarques sobre I'expressid de I'emotivitat en el mode oral i 

en el mode escrit 

L'expressi6 de I'emotivitat esta condicionada per molts factors. En les pagines 

precedents sovint s'ha fet esment de la diferent manera de produir-se l'emissor 

segpns el tipus d'intercanvi comunicatiu. Creiem que cal referir-nos expressament 

a algunes diferencies relacionades amb el mode de produccio, sobretot pel que fa 

al caracter conscient o inconscient de les manifestacions emotives, al caracter 

voluntari o involuntari, i a la presencia d'elements no verbals. 

El Uenguatge oral is, en general, mis espontani, menys subjecte al control 

conscient de l'emissor, tot i que no s'ha d'oblidar que tambe' hi ha un oral pla-

nificat, que comparteix algunes caracteristiques amb l'escrit quant a I'elaboraci6. 
Ara, pel que fa a I'emissi6, el mode oral sempre ti una aparenca mis Uiure i, en 



262 Habilitats comunicatives 

principi, es presta mis a I'expressi6 de l'emotivitat i facilita una major varietat de 

matisos; a m6s, I'emissi6 oral sol anar acompanyada de manifestacions corporals 

que subratllen els components emotius. En la descodificaci6 dels missatges orals 
el receptor no pot prescindir dels components no verbals. 

El flenguatge escrit permet un major control de l'emotivitat, facilita la dosifl-
caci6 del grau d'emocio que es vol transmetre, per6 tambe"<:omporta*unes limi-

tacions, ja que a vegades pot ser que no trobi e^s recursos suficients per a una 

comunicacio adequada dels sentiments, quan potser 1'emissor voldria expressar-
los amb tota la seva plenitud. 

Cada canal te* els seus avantatges i els seus desavantatges respecte a aquest punt. 

Com es dira me*s endavant a tall d'exemple, pensem per un moment en el fet 

que moltes persones al llarg de la histdria han dedarat el seu amor per carta. I, 

quants amors d'adolescent no han trobat una primera plasmaci6 verbal en una 

nota escrita? Ja deia Cicer6 que les cartes no es ruboritzen. Perd alhora, en quan-

tes cartes no s'haura dit mis impossible manifestar-teper escrit tot allb que sentdi 

A part que el llenguatge escrit a vegades ens permet d'ordenar millor les idees 

i, en general, de distanciar-nos de les vivencies, preferim aquest mode quan no 

estem segurs de regular les manifestacions somatiques de la nostra emotivitat o 
de controlar les reaccions emocionals que es poden anar produint en nosaltres 

durant la comunicaci6, tant pels efectes mateixos que produeix en 1'emissor la 
verbalitzaci6 del missatge com per la percepci6 dels efectes que produeix en el 
receptor. 

Potser tambe" per aix6 es tan frequent el recurs del telefon, un mode directe a 

wave's d'un mitja, quan hem de manifestar uns sentiments, com donar el con-

dol, felicitar una persona o be" esbravar la nostra indignaci6. Segurament no is 

una simple qiiestio de comoditat material, en tant que ens estalvia I'esfor9 d'es-

criure o d'anar a trobar la persona. El telefon ens permet tots els matisos del 

llenguatge oral i, si be" pot encloure qualsevol dels elements paralinguistics que li 
s6n propis, com el titubeig, el trencament de la veu o el to rialler, ens serveix de 

filtre i ens preserva de 1'espectacle d'unes manifestacions corporals que sovint 

volem evitar, com la gesticulacid, els moviments facials, la pell de gallina o les 
llagrimes. 

En el llenguatge directe cara a cara, la majoria de manifestacions somatiques 
(com la coloraci6 de la cara, el moviment dels ulls, els gests de les mans), molts 

dels elements paralinguistics (com I'alteraci6 del to o del timbre), i fins i tot Pus 

d'alguns elements linguistics (lexic, sintaxi) que vehiculen l'emotivitat, es pro-

dueixen de manera inconscient. Altres vegades, aquestes manifestacions, sobre-
tot les d'ordre somatic, tot i ser conscients, s6n involuntaries, en el sentit de mani 

festacions no volgudes. Aixl, la tremolor com a exterioritzaci6 de la por, la 

gesticulaci6 desmesurada o la destrossa d'objectes com a manifestaci6 de c6lera, 
poden ser conscients per6 no volgudes. El mateix podrfem dir d'alguns elements 
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paralinguistics, com la veu escanyada, osciUant, nerviosa, etc. 

En el llenguatge escrit tambe" pot haver-hi manifcstacions inconscients (qua-

litat del tracat, rectitud de les lfnies, distribucio dels espais, els anomenats lapsus 

calami, aixf com els casos fallits respecte al lexic, o be* altres elements modalitza-

dors estrictament linguistics). Aixd e"s me*s frequent en l'escriptura hol6grafa, 

menys en la tipografica. Ara, el control sempre is molt m6s gran. 
Sovint l'acte de corregir un escrit no es limka a esmenar errors ortografics o 

gramaticals i a precisar millor els continguts conceptuals, sin6 que t^ com a fun-

cio controlar la modalirzaci6 que reflecteix uns estats emotius; alguns dels errors 

que hem d'eliminar potser son fruit de l'estat anfmic de 1'emissor en el moment 

d'escriure i precisament el delatarien. A vegades aquest control no 6s per a rebai-

xar l'emotivitat sin6 per a intensificar-la quan no ha quedat reflectida en el grau 

desitjat. 

Recordem que en el projecte Tipotext es considera el procediment de trans-

gressi6 com un dels factors de modalitzaci6 textual. 

La majoria de les observations que hem fet fins ara, sigui en la Introducci6, 

sigui sota aquest primer epfgraf, «Presencia de l'emotivitat en la comunicacid ver-

bal», tenen un cert caracter preliminar i generic. Algunes seran ampliades de mane-

ra especffica sota els epi'grafs segiients. 

D'altra banda, ens hem estes una mica a remarcar aquelles manifestacions de 

caracter somatic que acompanyen I'expressi6 de l'emotivitat en el llenguatge oral, 

ja que no entraran de manera sistematica en les diverses analisis que seguiran. 

Ens centrarem, doncs, a analitzar, des de punts de vista diferents, aquells ele 

ments modalitzadors de caracter linguistic o paralingiifstic que trobem en l'ex-

pressi6 de l'emotivitat, tant si aquesta constitueix el centre de la comunicaci6 com 

si es vehicula juntament amb altres valors il-locutius dels actes de parla, com infor-

mar, preguntar, manar, etc. En aquest darrer cas, tindrem en compte tant aque 

lles manifestacions que es produeixen de manera conscient com inconscient; tant 

si s6n de caracter involuntari com voluntari. I aix6, tant en el llenguatge oral com 

en el llenguatge escrit. 
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2. L'expressio de l'emotivitat segons les finalitats de l'emissor 

Riuen amb els que riuen iploren amb aquells 

que ploren, els rostres humans; si vols que jo 

plori, cat que primer ploris tu. 

HORACI 

La majoria dels lingiiistes que s'ocupen de l'analisi del discurs coincideixen a 

remarcar el caracter intencional que te" tot acte de parla i, en general, tot acte de 

comunicaci6. Acabem de veure que l'expressid de l'emotivitat de l'emissor sol 

ser present en un grau o altre (el grau zero tambe* podria ser significatiu) en 

qualsevol acte de comunicacio verbal. £s )6gic, doncs, que ens preguntem de quina 
manera els components emotius van lligats a les finalitats del missatge. 

Ara be\ la globalitat del missatge, que enclou els valors il-locutius i perlocutius 

de l'acte de parla, queda configurada per la manera concreta com e*s rebut per 

cada receptor en una situacid comunicativa determinada. Ates que en la meto-

dologia del projecte Tipotext s'ha partit sempre de la modalitzaci6 dels enun-

ciats des del punt de vista de l'emissor, tamb^ aqui seguirem el mateix enfoca-

ment i parlarem de l'expressid de les emocions segons les finalitats de l'emissor. 

Vegem dos textos que, si be* amb proportions desiguals, contenen clarament 

expressions d'emotivitat: 

[14] ISABEL: Puis mira\ que treballa tan bil'Anthony Quinnl 

AviA: Be\ aixd- aixo:_ 

ISABEL: £s que escolta\ [nomis veient-lo treballar] [(j)a disfrutes] 
AviA: [£s:_\ [Nome's veient-lo treballar_ i (j)a tine xX\ 
JOANA: [mira surt ell\ [t'oblides] 

JOANA: [is quepenses] t'oblides [que is una pel'lkula\] etpenses que 

is l'Onassis\ 

AviA: 5A sisA vtt(ll) dir que e— is [com si veiessis] aquella persona_ 

que representa\ 

ISABEL: [Treballa tan bib] 

AviA: Molt macoh molth (text num. 2) 

[15] Malgrat que la Constitucid reconeix el dret a I'objeccio de conscien-

cia, la interpretacid que esfa d'aquest dret pels poders de I'Estat ebper-

met elaborar una legislacid tan restrictiva que, per exemple, a qualse 

vol jove que volfer objeccio de consciencia se li obre un expedient per 

«reconeixer-li» la quaiitat dobjector. Com si algti ens haguis de reconei-
xer i atorgar un a un els drets que son nostres per mandat constitu-

cional! (text num. 12) 
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L'exemple [14] ^s la transcripci6 d'un fragment de conversa entre tres senyo-

res, una d'elles ja gran, en una situaci6 totalment informal. Comenten les pel-lfcu-
les que han fet darrerament a la televisid. Observem primer de tot que el text 
conti quatre oracions amb modalitat exdamativa, que en el projecte Tipotext 6s 

caracteritzada com aquella que expressa 1'estat d'anim de 1'emissor ind6s en la 

informaci6. 

Cal assenyalar altres elements modalitzadors, sobretot I'entonaci6 (que en la 
transcripci6 ha estat representada amb el signe d'admiraci6). Sens dubte hi con-

tribueixen tambe" les frases introduct6ries com puis mira que, is que escolta. Cal 

remarcar, encara, l'adverbi ponderatiu tan. 
Quin es 1'estat emotiu que domina en Pemissi6 d'aquestes frases? Segurament 

podrfem definir-lo com un estat d'admiraci6 i de complaenca. Potser tamb^ el 
definiria be* el terme entusiasme. D'altra banda, i aix6 6s el que volem remarcar 
especfficament, no sembla que hi hagi altra finalitat que expressar els sentiments 

que en aquell moment experimenten les interlocutores. El text, doncs, a mis 

dels valors interlocutius, t6 una funci6 netament psfquica. El patro discursiu es 

basicament expressiu. 

L'exemple [15], un fragment d'un manifest a favor de I'objecci6 fiscal, publi-

cat en un diari, consta de dues frases de caracter ben diferent. La primera, nota-
blement Uarga, malgrat que come* diversos elements modalitzadors, es mante* en 

una h'nia basicament informativa i te* una modalitat declarativa, si b6 amb un us 
no caracterfstic. Es modalitzadora l'estructura sintactica amb una oraci6 conces-

siva introdui'da per malgrat que i ho s6n tambe1 les cometes de «reconeixer-li», i 
aquest tret prepara I'eclosi6 emotiva que es produeix en la frase seguent. 

Quant a aquesta segona frase, ens trobem davant una modalitat oracional exda 
mativa. I no is pas linicament el signe grafic d'admiraci6 el que li confereix aquest 
caracter, sin6 que altres elements, com I'expressi6 com si atgti i el verb modal haguis 
de, contribueixen a donar emfasi a la manifestaci6 de l'emotivitat. Dirfem que 

l'estat animic que s'hi manifesta es d'estupefacci6 i alhora d'indignaci6. El frag 
ment te" globalment un patr6 argumentatiu que, per a la segona frase, enclou 

tambe* el patr6 expressiu. 

A diferencia del text de [14], la finalitat no & unicament descarregar l'emoti 

vitat, sin6 que I'emissor pret^n incidir en la ment del receptor, tant a nivell cog-
noscitiu com a nivell emotiu. La funci6, doncs, es psfquica, pero tamb^ marca-
dament conativa. Me*s endavant veurem quins s6n els elements linguistics que 

vehiculen aquesta intencionalitat. 
La llambregada que acabem de fer a aquests dos textos ens ha permes de veure 

que un dels aspectes que es poden considerar en I'expressi6 de les emocions es el 
de la possible intencionalitat i, per tant, que l'expressid dels estats d'anim que va 

indosa en la informacio pot tenir dues grans finalitats: o be* immanent, o sigui, 

es una expressi6 que t^ com a finalitat I'expressi6 mateixa, o be" transcendent, o 
sigui, 6s una expressi6 que t^ altres finalitats. 
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2.1. L'expressid de les emotions sense finalitats ulterior* 

De la mateixa manera que l'activitat cognoscitiva 6s gairebe" permanent en Tho 
me mentre esta en estat de vedla, tambe* ho 6s el flux d'emocions que acompa-

nyen les perceptions dels seus sentits externs (all6 que veiem, sentim, toquem, 
etc.) o be" les perceptions de la sensibilitat interna (estat de I'organisme, dolor, 
etc.) o be* la imaginaci6, o be" el raonament. Qualsevol podria testimoniar l'ale-
gria creixent en el decurs de la soluci6 satisfactdria d'un problema de matemati-
ques o de l&gica, com tambe* la tristesa o la decepci6 en cas contrari. 

De la mateixa manera que nomes manifestem una part molt petita dels nos-
tres pensaments i de les nostres sensations, tambe" 6s molt petita la part de les nos-
tres emocions que arriba al coneixement dels altres. 

De la mateixa manera que hi ha persones que tendeixen al maxim i unes altres 
que tendeixen al mfnim en la manifestaci6 dels seus pensaments, tambe1 trobarf-
em una gradaci6 en la manifestaci6 de les emocions. 

Per que hem fet aquest paral-lelisme? Simplement per completar-lo afirmant 
que, en la transmissi6 d'un missatge, aixf com en el vessant cognoscitiu 6s possi 
ble que no hi hagi cap altra finalitat que exterioritzar all6 que hem pensat, que 
hem vist o que hem sentit dir, tambe* es possible que en el vessant emotiu no hi 
hagi cap altra finalitat que la simple manifestaci6 d'uns estats anfmics o d'uns 
sentiments. 

Ara ens referirem especfficament a aquelles afeccions emocionals que es trans-
meten juntament amb una informaci6, una ordre o una demanda. Aquestes si 
que solen tenir una intencionalitat, per6 no per aixd ha de ser tambe* intencional 
l'emotivitat que les acompanya. Hi ha molts casos en que si preguntessim a I'e-
missor: «Per que diu aix6 amb alegria, amb por, amb admiraci6 o amb enuig?», 

la resposta, reduida a un cert tecnicisme, potser seria simplement aquesta: «Perque 
all6 que ha provocat el meu acte de parla i en constitueix el contingut concep 
tual em causa tristesa, por, admiraci6 o enuig, i no me n'amago.» 

Si a la bona senyora que en la conversa de [14] ha proferit la frase 

[14a] Puis mira\ que treballa bil'Anthony Quinnh 

li deman&sim per que la profereix amb un sentiment d'admiraci6, diria simple 
ment que es perque I'actuaci6 d'Anthony Quinn li produeix admiraci6. — «I no 
ho fa amb alguna intenci6?» — «I ara!», contestaria estranyada. 

Sovint l'expressid de l'emotivitat sense cap finalitat ulterior 6s una manifesta-
ci6 de dpus espontani, com veurem en l'apartat seguent. Hem dit anteriorment 
que I'expressi6 dels estats anfmics podia ser conscient o inconscient. En moltes 
ocasions, l'emodvitat expressada sense cap finalitat determinada es de dpus incons 
cient, pero no necessariament 6s aixf. 
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Moltes vegades ens adonem perfectament que les nostres parades traspuen els 

nostres estats anfmics; 6s m6st potser a vegades deixem voluntariament que els 

traspui'n o, almenys, no fern res per amagar-Ios. Per6 aix6 no comporca pas necessa-

riament una finalitat ulterior. Diem una cosa contents i no ens fa res, o fins volem, 

que el receptor s'adoni que la diem contents. Potser diem una cosa en to coleric 

i ja ens esti be* que 1'aitre s'adoni de la nostra c6lera. 
Altres vegades aquesta manifestaci6 de les afeccions animiques 6s involunta-

ria, o sigui, no volguda. Aixl, pot ser que el qui esta secretament enamorat d'una 

persona no vulgui que, quan park d'ella, se li noti, per6 que no pugui evitar-ho. 

Si aquest 8esig d'ocultaci6 es produeix a nivell inconscient, no passa res; perd si 

l'emissor ri6s conscient, pot causar-li una pertorbaci6 que probablement afec-

tara la seva dicci6 en el llenguatge oral, i tambe" sera vehiculada a travel d'una 

multiplicaci6 d'elements modalitzadors. 

En aquest cas el que pot ser intencional e"s la voluntat de no manifestar les 

emocions. Per6 aquesta intencionalitat tambe" pot restar en un pla primari, & a 

dir, perque simplement no les vol manifestar. De la mateixa manera que no 

diem tot all6 que pensem perque considerem que els altres no n'han de fer res, 
per6 sense cap intenci6 secundaria en la nostra ocultaci6, tambe* podem intentar 

ocultar les emocions sense cap intencionalitat ulterior. 

2.2. L'expressid de les emocions amb altres finalitats 

Quan I'emissor expressa les emocions amb una finalitat concreta, s'ente*n que 

no 6s una expressi6 inconscient ni involuntaria. Ara be\ parlar de les intenciona-

litats de l'emissor 6s penetrar en el seu interior i intentar escrutar l'inescrutable. 

Fora de context 6s practicament impossible de saber si una manifestaci6 emoti-

va te" alguna finalitat i quina 6s aquesta finalitat. Imaginem una frase tfpicament 

exdamativa com la segiient: 

[16] Vindra la tieta Filomena! 

Per poder determinar si l'emotivitat que hi ha en la frase comporta o no algu 

na intencionalitat, primer caldria saber pels elements paralinguistics (sobretot 1'en-

tonaci6, si fos proferida oralment) i per la situaci6 comunicativa quin es l'estat 
d'anim que s'hi manifesta; pot ser d'alegria, de por, de llastima, d'enuig, de sor-

presa o de coses molt diverses. Quina intencionalitat pot haver-hi en cada cas? 

Impossible de determinar-ho a priori. Convidem el lector a imaginar situacions 

comunicatives diferents que donin a la frase anterior una intenci6 determinada. 

No farem sin6 insinuar, a tall d'exemple, que potser l'emissor volia dir: 
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- T'hauras de canviar de roba. 

- Podrfem beure xampany. 

- No et posis nerviosa. 

- Podrem anar al cinema, que ella es quedara amb els nens. 

- No tornis a convidar-la sense dir-m'ho. 

- Ho veus com ja no esta enfadada? 

- Li farem endur el canari. 

Quan el lector hagi imaginat totes les intencions i situacions possibles, caldria, 
tanmateix, reflexionar-hi, i potser ens adonarfem que algunes de les intencions 

que hem imaginat amb forca facilitat no provindrien especfficament o linicament 
de l'emotivitat (sigui del signe que sigui) expressada en la frase [16], sin6 de la 
interpretaci6 del dictum derivada del coneixement compartit per emissor i recep 
tor. Per imaginar intencionalitats diferents, hem hagut d'imaginar situacions comu 

nicatives diferents. Per tant, 1'analisi de I'expressi6 de 1'emotivitat no es pot des-
lligar dels factors pragmatics. 

Si volgu&sim saber la finalitat de I'emissor en expressar l'emotivitat pregun-
tant-li-ho directament, la pregunta no hauria de ser «per que (amb quina finali 
tat) dius aix6?», sin6 «per que ho dius enfadat, o trist, o content?» La primera pre 
gunta podria referir-se a la finalitat d'all6 que hi ha contingut fonamentalment 
en el dictttm i la podrfem fer davant de qualsevol oraci6 amb modalitat dedara-
tiva, interrogativa o imperativa. En sentit estricte, nomes la segona pregunta afec-

ta directament la finalitat de I'expressi6 de les emocions. 

En realitat, el dictum i el modus formen una unitat tan estreta que en la trans-
missi6 d'un missatge is molt diffcil de poder determinar en quina mesura aquest 
missatge ve determinat per un element o per l'altre. 

En la frase [16] que hem triat com a exemple hem fet expressament que hi 
hague's un mfnim d'elements modalitzadors, de manera que I'expresskS de l'emo-
tivitat i les seves possibles intencions no depenguessin del dictum, sin6 unicament 

de I'entonaci6 o del signe d'admiraci6. Pero en la majoria d'oracions exclamatives 
que proferim sol haver-hi diversos elements linguistics que juntament amb els altres 
vehiculen l'emotivitat i insinuen intencionalitats. El lector pot imaginar diverses 
oracions exclamatives que expressin un estat anfmic de l'emissor i comprovara quins 
elements lexics o quines construccions sintactiques li surten espontaniament. 

Vegem tres exemples, extrets de textos orals, com 

[17] Quin dia mis bonk que fa! 

[ 18] Hi ha molta gent! 

[19] Jo no hofaria mai! 

Si pensem en les moltes finalitats que poden tenir, ens adonarem que moltes 
depenen molt directament del contingut semantic d'alguns mots, potser m^s que 
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de l'entonaciri. Aixf, respecte a [17], si la finalitat fos suggerir a la parella que 

podria endur-se'n una estona els nens al pare, en part depen de bonk, ja que 

seria ben altrament si hague*s dit rtifoL Tambd hi contribueixen quin i mis. Si hom 

imagina que la finalitat de [18] fos suggerir oi que hem fit bi de venir?, aquesta 

dependria molt directament de molta. I en [19] la intencio de reprovar tindria 

molt a veure amb el mode condicional del verb, faria, i amb 1'adverbi mat. 

Vingui d'on vingui la finalitat de I'expressi6 de les emocions, podem agrupar 

les finalitats en grans lfnies com aquestes: 

- Comunicar els estats emocionals a un altre com una manera de distanciar-

se'n objectivant-los o com una manera de desfogar-se i obtenir el benefici 

de ser escoltat. 

- Modificar I'estat emocional del receptor, normalment fent que experimen-

ti les mateixes emocions que l'emissor. 

- Modificar les actituds mentals del receptor, sobretot respecte a la imatge que 

t6 de l'emissor. 

- Induir el receptor a fer alguna cosa: actuar, preguntar, oferir alguns be"ns o 

serveis. 

Aquestes finalitats poden ser cercades cada una per separat o be una en fun-

cio d'una altra. Aixf, l'emissor pot cercar simplement que el receptor participi de 

la seva alegria. Com tambe\ per posar un exemple topic, una persona pot fer 

gran ostentaci6 de sentiments davant d'un malalt amb la finalitat (ale's o menys 

conscient) que foci testament a favor seu. Una frase com Ens en sortirem!a\ final 

d'una nota deixada a un company de treball pot tenir la finalitat de transferir-li 

un estat d'anim i, consequentment, encoratjar-lo a continuar treballant en la causa. 

Si recordem la frase final de [15] Com si algti ens haguis de reconeixer i atorgar un 

a un els drets que s6n nostresper mandat constitttcionaU, ja comentada anteriorment, 

la indignac«6 que manifesta 1'emissor pot tenir com a finalitat que el receptor 

tambe s'indigni, que vagi modificant els seus conceptes sobre el tema proposat i 

que acabi fent objecci6 fiscal. 
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3. Tipus d'expressi6: espontania i elaborada 

Qiuilsevol sap enfadar-se i, de fit, no costa gain. 

Perb enfadar-se amb la persona adequada, en el 
grau exacte, en el moment oportti, amb un propb-

sitprecis i d'una manera correcta, aixd, certament, 
no es tan senzill. 

AristOtil 

Roman Jakobson conta una anecdota del director de teatre Stanislavski que, 
per a fer la prova d'un actor, li va demanar que obtingues quaranta missatges dife-
rents de I'expressi6 aquest vesprekm variar els matisos expressius. L'auditori havia 
de reconeixer les diferents situacions emocionals en que era emesa partint linica-
ment dels canvis en la configuraci6 fbnica d'aquestes dues parades. L'actor ho 
va aconseguir satisfact6riament. 

Un actor, normalment, fingeix una emotivitat d'acord amb la situaci6 comu-
nicativa que es representa. De la seva capacitat d'expressar uns estats d'anim depen 
que es crein damunt l'escenari les situacions comunicatives ideades per Pautor. 
Per6 la majoria de bons actors coincideixen a afirmar que, un cop assumida la 
situaci6 comunicativa que s'ha de representar, is bastant facil d'elaborar l'expres-
si6 d'uns estats d'anim determinats de manera que sembli espontania. 

Jakobson diu expl/citament que l'actor esmentat, per pronunciar aquest ves-
prede quaranta maneres diferents, imagina quaranta situacions emocionals, i que 
els oients foren capacos d'identificar aquestes situacions. Aix6 ens porta a remar-
car una vegada mes la interaccid que es produeix entre un acte de parla i la situa-
ci6 comunicativa. I el que es veritat per a la majoria dels elements que configu-
ren el missatge ho 6s tambe" especfficament per als elements emotius. 

S'ha dit mes d'una vegada que all6 que m^s s'assembla al que passa en un esce-
nari es all6 que s'esdeve' en la vida real. Tamb^ en els actes de parla reals Texpressi6 
de 1'emotivitat es produeix d'acord amb cada situaci6 comunicativa i alhora aques-
ta mateixa expressio contribueix a configurar la situacio. 

L'analisi d'una situaci6 comunicativoemotiva pot fer-se des de diversos angles. 
Pero aquf, persistint a centrar-nos en 1'actitud de 1'emissor, ens ha semblat espe-
cialment interessant des del punt de vista didactic fer algunes observacions sobre 
el fet que I'expressi6 de 1'emotivitat a vegades re" un caracter espontani i a vega-
des e^ fruit d'una elaboraci6. 

Sovint la lfnia divis6ria entre respontaneitat i l'artifici no es presenta nftida, 
ja que es tracta de dos conceptes que no s6n tancats i excloents sin6 que tots dos 
admeten una gradaci6 i poden combinar-se. Aixf, les dosis de patetisme amb 
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que un orador pronuncia un discurs poden haver estat calculades, perd aix6 no 

vol pas dir que no tinguin res d'espontani. Tanmateix, sobretot per raons meto-

dol6giques, podem cenyir-nos a dues maneres generals d'expressar remotivitat, 

que anomenarem espontania i elaborada. Aix6 no exdou que es doni un discurs 

de tipus intermedi, amb elements d'una i altra banda. 

3.1. Expressio espontania de I'emotivitat 

Potser en aquest punt no ens caldra allargar-nos gaire en explicacions, ja que 

el concepte 6s prou transparent en ell mateix i, d'altra banda, ja contribueixen a 

darificar-lo moltes de les coses que s'han dit en els apartats anteriors. Potser per 

via negativa podem acabar de caracteritzar I'expressi6 espontania com la mani-

festaci6 d'uns estats anfmics de l'emissor que es produeix de manera no preme-

ditada; aquests estats emocionals afloren en la comunicaci6 tal com han sorgit, i 

potser han madurat, a l'interior de l'emissor, sense transformacions substancials 

en funci6 del receptor o de la situaci6 comunicativa. Podriem considerar expres-

si6 espontania la que hem vist en el dialeg de [14]. 

£s evident que I'expressi6 espontania coincideix a vegades amb I'expressid 

inconscient, o be" amb 1 expressi6 involuntaria, per6 no hi ha una corresponden-
cia biunfvoca entre aquests conceptes. Tambe" sembla dar que I'expressi6 de I'e 

motivitat tendira a ser menys espontania en la mesura que pretengui algunes fina-

litats concretes que vagin me"s enlla de Texpressi6 mateixa. 

En pagines anteriors ja hem posat en relleu que en el Uenguatge escrit sol haver-

hi un control de les emocions mes gran que no pas en el Uenguatge oral. Ara, aix6 

no vol pas dir que I'expressi6 de I'emotivitat sigui sempre mes espontania en el 

Uenguatge oral i mes elaborada en l'escrit. 

Es espedalment important analitzar el grau d'espontaneitat o d'elaboraci6 en 

relaci6 amb els tipus d'intercanvi comunicatiu. Si la modalitzaci6 en general, com 

ja s'ha dit en el capftol primer, es molt lliure en els intercanvis individuals, menys 

en els intercanvis socials, i molt condicionada en els intercanvis institucionals, ja 

es pot comprendre que, en principi, I'expressi6 de I'emotivitat sera generalment 

m& espontania en el primer tipus d'intercanvi. De fet, en els textos analitzats en 

el projecte Tipotext, les oracions amb modalitat exdamativa que presenten una 

expressi6 mes espontania de I'emotivitat corresponen a textos del primer tipus. 
Posem com a exemple dues frases en que I'expressi6 de I'emotivitat pot conside-

rar-se espontania: 

[20] Puds jo estic ben tipa de fe(r)-n(e) tot eldia tot eld'ta\ i mospagaven 

a deu rah el quilo\ a deu rals! 

[21] /quinapostal!'.', (text num. 5) 
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La primera d'aquestes dues frases es de transmissi6 oral. La segona 6s una exda-
maci6 que 1'emissor deixa anar dintre del breu text d'una postal que escriu a una 

amiga; fins se li ha escapat la ma en els signes d'admiracio. 

Tanmateix, a priori no es poden establir uns criteris rfgids, ja que tots els tipus 

d'intercanvi admeten una gran varietat de matisos. Aixf, la frase final de [15], 

sobre I'objecci6 fiscal, pertany a un text d'intercanvi social, i sembla prou esponta-
nia. Tambe" correspon al tipus d'intercanvi social la frase del St. Brunchu que 

reproduim a continuaci6, extreta d'una entrevista radiofbnica feta a aquest expert 
en castells de foes. 

[22] PERIODISTA: /-- eliloc de: kplaqa de l'A(j)untament\ is bo:-\ is roinA 

Sr. BrunchO: No\ is boh is boh ha sigut bo sempre\ i am continua 
sigtient bo\ (text num. 9) 

El fet que el dialeg es fes per telefon i fos ernes en directe fa pensar que no hi 

havia cap tipus d'elaboracio en l'expressio de l'emotivitat, amb una oracio amb 
modalitat exdamativa. Cal assenyalar tambe1 com a signe d'espontaneitat la repe-
tici6, es bo!, is bo!, que e"s un dels procediments de modalitzacio analitzats en el 
projecte Tipotext. 

Per6 tambe" en els intercanvis de tipus institucional hi cap l'espontaneitat. 
Posarem com a exemple un fragment d'una intervenci6 parlamentaria: 

[23] (jo) tambi comprenc les circumstancies per les quals travessa elsenyor 
diputaA i queavnipuis tenia que eixir a dir-mos estes cosesW nopassa 
res\ ho comprencW 

Es cert que la frase sembla tenir una certa ironia, pero, ates que aquesta inter-
venci6 consisteix en una replica, podem pensar que els elements emotius que 

come" no comporten una elaboraci6, sino que s6n espontanis. 

Poden ser signes d'espontaneitat algunes manifestacions que ja hem esmentat 
anteriorment, com les irregularitats en el Uenguatge escrit. I potser els trobariem 

encara m6s abundosos en el Uenguatge oral, com la manca de fluTdesa, expres 

sions grolleres no habituals en el parlant, expressions somatiques incontrolades, 
etc. I no oblidem el valor dels silencis, que, quan les emocions son molt incen 

ses, a vegades tallen materialment el missatge, per6 en realitat lambe* ajuden a 
configurar-lo. 

3.2. Expressio elaborada de l'emotivitat 

Considerarem expressi6 elaborada aquella que passa per un proems de pro-
ducci6 en el qual s6n rellevants la planificaci6 previa i les revisions parcials o final. 
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La planificaci6 previa entra en la consideraci6 de la situaci6 comunicativa, una 

consideraci6 en la qual es valoren tots els elements que configuren l'intercanvi: 

l'emissor pren consciencia del rol comunicatiu i del posicionament que li conve' 

adoptar, perfila les intencions, es fa una imatge dels destinataris, constata tots els 
elements del context i la seva contribuci6 en l'acte comunicatiu i decideix la forma 

que vol donar al text. La revisi6, per la seva banda, s'adreca a comprovar si el mis-

satge s'ajusta a tots els elements que s'han valorat en la planificacio previa i la 
modifica o fa els canvis pertinents en el text per adaptar-s'hi. Dins d'aquests tex-

tos elaborats, hi trobem moltes produccions escrites, per6 tamb^ discursos orals 
planificats, com conferencies, discursos politics o missatges publicitaris, per citar 

nomds alguns exemples. 
Podriem pensar que en aquest tipus d'expressi6 I'emotivitat no hauria de sor-

gir d'una manera impulsiva i involuntaria, sin6 que el proce's de producci6 refle-
xiu i ponderat hauria de desembocar en un text on les emocions es trobessin sot-
meses al control de l'emissor, de la mateixa manera que aquest fiscalitza tots els 

altres ingredients que intervenen en la composici6.1 de vegades & certament aixi, 

l'emissor en fa un us conscient i volgut i s6n un instrument mis per aconseguir 

els seus prop&sits. En alguns casos, en aquest us conscient l'emissor fa passar les 
emocions pel sedas d'una ficci6 que les selecciona i les transforma. En d'altres, les 
emocions s6n una estrategia persuasiva que condueix a I'adhesi6 dels destinata 

ris. En d'altres, encara, les convencions socials converteixen I'expressi6 de les emo 

cions en unes f6rmules estereotipades que s'assignen com un ritu a cada situaci6. 

Per6 tamb^ en els textos elaborats trobem marques d'emotivitat que proba-
blement s'han escapat del control conscient de l'emissor. L'analisi de textos diver-

sos feta en el projecte Tipotext posa en evidencia que l'emissor deixa gairebe" sem-
pre les seves traces en all6 que diu o escriu i aquestes traces poden ser fruit d'un 
estat emotiu determinat. La modalitzaci6 dels enunciats es troba, en diferents 
graus, en textos ben diversos; entre ells, en els textos elaborats que no tenen pas 

intencio de reflectir la subjectivitat. L'lis d'un Uenguatge valoratiu o el recurs a 
unes determinades construccions que poden ser testimoni d'admiraci6, de rebuig, 
de condemna, o de qualsevol altre estat anfmic, s'introdueixen com un judici de 
valor en all6 que pretenia ser una simple informaci6. I no es tracta tant de saber 
si l'emissor ha emprat aquests recursos d'una manera conscient i volguda o si s'han 
esmunyit sense control del seu inconscient, com de constatar que hi son, que con 
figuren el missatge i que cal tenir-los presents a l'hora d'interpretar all6 que escol-

tem o llegim. 
D'entre els diferents aspectes que podriem analitzar en referenda al paper 

que juguen les emocions en els textos planificats, hem seleccionat els segiients: 

1. La utilitzaci6 de les emocions en el discurs literari. 

2. La presencia de I'emotivitat en textos de no ficci6. 
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3. L'expressi6 de les emotions que la societat ha convertit en f6rmules ritua-
litzades. 

3.2.1. La creacid Uterhria 

Si, deixant de banda discussions te6riques sobre la definici6 i 1'abast exactes del 
mot literature, pensem en quins textos, d'aquests que hem anomenat elaborats, 
ens han comunicat amb mds intensitat uns sentiments, ens han arribat m6s ple-

nament a commoure, 6s molt probable que concedim que han estat textos dels 

que etiquetem com de creacid literaria. I entre aquests, la poesia lfrica 6s el text 

que associem a Texpressid del m6n interior, subjectiu, de les emocions de 1'anima. 

Segons una de les accepcions del DIEC, la poesia l/rica es «la poesia en que predo-

mina el to afectiu, sentimental i emotiu». Ens centrarem, doncs, en la poesia per-
que de tots els generes literaris 6s el mes compromes en l'expressio de la subjecti-

vitat. Aix6 no obstant, 1'analisi succinta que ens proposem de fer sobre 1'iis de les 

emocions en la literatura es tambe* perfectament valida per a altres generes. 

La primera questi6 que cal abordar 6s la del t6pic que considera la poesia la 

forma literaria mes sincera i mes personal. Hi ha una tendencia dels lectors a iden-
tificar el jo poetic amb l'individu real que ha escrit aquells versos i a trobar-hi con 
nexions amb la seva biografia. En aquesta linia, el poeta seria una persona extre-
mament sensible, capac. d'experimentar els sentiments amb una gran intensitat, 
i a traves de la seva obra comunica aquesta experiencia. Per6 el poema es tambe" 
un joe, un drama fictici, la manifestaci6 d'una intel-ligencia fabuladora. 

A l'hora de determinar qui 6s la persona que escriu no hem d'oblidar que per 
sona etimol6gicament significa mascara. Aixf, fins i tot en els poemes on apareix 
unjo, aquestyo no es l'escriptor com a individu, sin6 la persona poetica. L'escriptor 

es la intelligencia que ho disposa tot amb la intenci6 de produir un determinat 

efecte expressiu. A la base d'un poema pot haver-hi una experiencia afectiva, evi-
dentment, per6 hi segueixen desprls una activitat imaginativa i una activitat 
intel-lectual que la transformen en materia poetica. A prop6sit d'aquesta qiies-
ti6, F. Pessoa diu: 

El poeta is un fingidor. / Fingeix tan completament / que arriba a fingir que 
& dolor / el dolor que de deb& sent. 

Les emocions mes vives i les experiencies sentimentals me's sinceres no s6n les 
que creen els millors poemes. Qui no ha escrit d'adolescent un poema d'amor 

abrandat? I, quants d'aquests poemes d'amor han passat a la hist6ria? L'efecte que 
produeix un text escrit des de la vehemencia d'un sentiment apassionat, per6 sense 
la labor afegida d'una reelaboraci6 intelligent, 6s el mateix que el d'una teleno-
vel-la que, a for?a d'acumular escenes passionals excessives, esdeve" c6mica quan 
pretenia commoure amb I'exposici6 d'uns esdeveniments tragics. 
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El que separa el poema que realment comunica sentiments del sentimentalis-

me d'un mal poema 6s la incapacitat que denota 1'autor d'aquest darrer per allu-

nyar-se de si mateix, la creenca que aquella experiencia 6s unica i que ningu mes 

no l'ha viscuda. El bon poeta no prete'n exposar d'una manera total i transparent 

una experiencia sentimental, perque I'evidencia li restaria forca expressiva. El bon 

poeta estilitza aquesta vivencia sentimental viscuda o imaginada i amb el proofs 

creatiu la fa accessible als receptors. 

Com que els sentiments, la realitat intima dels sentiments, son incomunica-

bles, el poeta converteix els seus sentiments en un sentiment universal, en una 

emoci6-tipus. Podem dir que els sentiments passen per un proc& d'empatia en el 

qual actua la inteMigencia que els ordena i els objectiva. El poeta utilitza analo 

gies, sfmbols, i aixi aconsegueix convertir les situacions individuals en universals. 

Ens diu Pessoa que el poeta 6s un fingidor. Per6 aquesta simulaci6 li permet 

d'anar m6s enlla del m6n que hi ha en ell mateix. Vegem com ho explica en un 

fragment del Llibre del desfici:x 

Suposem que, per una ra6 qualsevol, que pot ser el cansament de fer comptes 

o el tedi de no tenir que fer, cau sobre meu una tristesa vaga de la vida, una 

angoixa de mi que em percorba i inquieta. Si tradueixo aquesta emocid amb 

frases que la cenyeixin a prop, com mes a prop la cenyeixo, com mes la dono 

per propiament meva, menys, doncs, la comunico a d'altres. I, si no s'ha de 

comunicar a d'altres, is mes just i mes racil sentir-la sense escriure-la. 

Suposem, per6, que desitjo comunicar-la a d'altres, aixo 6s, fer-ne art, puix que 

I'art 6s la comunicacid als altres de la nostra identical fntima amb ells; sense 

aixo no hi ha comunicacid ni necessitat d'ella. Busco quina sera l'emocid huma-

na vulgar que tingui el to, el tipus, la forma d'aqucsta emocid en que estic 

ara, per les raons inhumanes i particulars de ser (un) comptable cansat o (un) 

lisboeta ensopit. I m'adono que el tipus d'emocid vulgar que produeix, en 1'a-

nima vulgar, aquesta mateixa emocid es l'enyoranca de la inrancia perduda. 

Tine la clau per a la porta del meu tema. Escric i ploro la meva infancia per 

duda [...] i aquesta evocacid, si es ben feta com a prosa i visions, despertara 

en el meu lector exactament l'emocid que jo he sentit, i que no tenia res a veure 

amb la infantcsa. He mentit? No, he compres. 

Diguem-ne mentida o diguem-ne elaboracid. El que fa aquesta especial mane 

ra de transmetre emocions que te* la poesia & constatar dues evidencies: que en 

la transmissid d'emocions no es pot perdre de vista que el llenguatge 6s un fet 

social i que en Phabilitat comunicativa necessaria per a aquesta transmissi6 hi 

juguen un paper rellevant tant les emocions com la intel-ligencia. 

1. F. PESSOA. Llibre del desfiei. Barcelona: Proa, 1990. 
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En la comunicacio literaria es posa en joe l'activitat psfquica en tota la seva 

complexitat i tot el dinamisme. Quan l'escriptor vol descriure emocions les ree-

labora amb la intel-ligencia i, aixf, les fa mis eloqiients. La tria de determinades 

imatges, I'adopci6 d'un lexic determinat, l'us de figures ret6riques, la metrica o 

el ritme serveixen per a aquesta reelaboracio. £s la forma que disposa la intel-ligen 
cia creadora la que d6na forca comunicativa al contingut. En el missatge poe 

tic, potser m6s que en cap altre, e*s la fusi6 del dictum i el modus la que confor-

ma el missatge. Per la seva banda, el lector que vol fer seu el poema actua tamb^ 

mogut per la intel-ligencia que li permet d'inferir tot all6 que el poema ha eli-

dit, ates que el poema 6s una forma d'expressi6 que es resisteix a ser explicita. I 
amb aquesta activitat intel-lectual podra esdevenir la consciencia que viu Pex-
periencia emotiva. 

La transmissi6 d'emocions i sentiments que fa la literatura acompleix la fun-

ci6 poeticoret6rica de ia Uengua en la mesura que juga amb el Uenguatge per pro-

duir uns efectes estetics. Per6, a la vegada, acompleix una funci6 conativa quan 

arriba a incidir en el destinatari a qui aconsegueix desvetllar uns sentiments. Ja 
hem parlat al llarg d'aquesta obra de la funci6 conativa de dir, de la de fer i de la 

de pensar; i tambe', quan hem parlat de les preguntes retdriques literaries, ens hem 
referit a la funci6 conativa de sentir. Doncs be1, manifestem de nou que el Uen 
guatge literari pot acomplir una funci<5 conativa de sentir. I per incidir d'aques 

ta manera en el destinatari, Pemissor ha de projectar en el missatge la seva emo-

tivitat i tambe" la seva activitat raonadora, un us del Uenguatge que en el projecte 

Tipotext hem anomenat funcio psfquica. El text literari acompleix la funci6 psi-

quica perque I'autor no transmet emocions des de l'experiencia de I'emoci6 matei-

xa, sin6 desprds de la manipulaci6 raonadora d'aquest estat emocional que el con-
verteix en comunicable. 

3.2.2. L'emotivitat en textos de noficcid 

Una de les dificultats trie's grans que acostumen a tenir els aprenents a l'hora 

de redactar un text es la de saber destriar de tots els enunciats que s'hi inclouen 

quins responen a una impressio emotiva, quins s6n vaioracions personals acom-

panyades d'una justificaci6 i quins s6n referencies objectives que es notifiquen 
sense implicar-s'hi. S6n tres nivells que correspondrien aproximadament a aquests 
exemples: 

[24] £s un llibre molt avorrit! 

[25] Trobo que is un llibre molt avorrit perque no hipassen coses, no expli-
ca una histbria. 

[26] £s un llibre que recull les reflexions fetes per una persona que viu sola 
en una gran ciutat. 
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L'exemple [24] es una oraci6 en modalitat exdamativa en que s'expressa 1'es-

tat d'anim de l'emissor despres de la lectura d'un Ilibre i en que, d'altra banda, 
s'ha fet un salt des de 1'estat d'anim particular, que s'hauria pogut expressar dient 

A mi aquest Ilibre m'ha resultat molt avorrit, a I'afirmaci6 que universalitza el sen 

timent i el converteix en £s un Ilibre molt avorrit. 
El [25] es una oraci6 declarativa no caracterfstica que comenca per una apre-

ciaci6 subjectiva encapcalada pel verb d'opinid trobo que i per la qualificacio del 
Hibre amb l'adjectiu axiol6gic avorrit, per6 el que segueix 6s un intent d'explicar 
per que a l'emissor li ha semblat avorrit: no hi passen coses, no explica una histb-

ria. Per tant, la projeccio de l'emotivitat s'intenta justificar amb una activitat rao-
nadora que come1 una relaci6 de causa-efecte. Els passos s6n els segiients: 1. 

M'avorreixen els Uibres on no hi passen coses, que no expliquen una hist6ria. 2. 
En aquest Ilibre no hi passen coses, no s'explica cap histdria. 3. Per tant, trobo 

que aquest Ilibre e"s avorrit. 
Finalment, el [26] es una oraci6 declarativa caracteristica que informa sobre 

el contingut del Ilibre i en que no hi ha cap element modalitzador que reveli emo-

tivitat. 

£s evident que el fet de situar-se en un o altre d'aquests nivells determina un 

tipus de text, li proporciona una fesomia pr6pia. La major o menor implicaci6 emo-
cional amb que es revesteix all6 que diem no es una questi6 lloable o condemna-
ble per ella mateixa. Podem construir un text impregnat de subjectivitat o exdou-
re del text qualsevol al-lusi6 als propis sentiments. Per6 la conducta que adoptem 

en aquest sentit pot ser escaient o inadequada segons la situacio comunicativa de 
que es tracti. De la mateixa manera que ni el Uenguatge colloquial 6s millor que 
el formal ni a la inversa, sin6 que hi ha un registre adequat per a cada tipus d'in-
tercanvi, aixf mateix el grau d'emotivitat o d'implicaci6 poden convenir a una deter-
minada situaci6 comunicativa o ser un obstacle en una circumstancia diferent. 

Hi ha situacions comunicatives en que conv6 posar el focus en l'emotivitat i 

d'altres en que I'objectiu del text demana un distanciament que obliga a expres-
sar-nos des d'una altra perspectiva. Per6 en molts dels textos que llegim a les 

classes de llengua es barregen enunciats darament expressius, on les emocions hi 
juguen un paper cabdal, amb altres de neutres, sense que aix6 respongui a un pla 
previ o a una intenci6 clara. £s com si la camera que ha de retransmetre un esde-
veniment esportiu que te Hoc en un estadi anes recollint llargulssims primers plans 
d'algun espectador que manifesta les seves emocions, no per il-lustrar l'ambient 
que regna a l'estadi, sin6 per distraccid de l'operador que perde"s de vista I'objec 

tiu de la retransmissi6. Si aquests primers plans impedissin de veure les jugades 
decisives o de seguir l'esdeveniment de manera fluida i intelligible, els receptors 

se sentirien defraudats. Tan defraudats com si en una entrevista on interessa veure 

I'expressi6 de la cara, el gest, l'actitud de 1'entrevistat, la camera s'entretingue"s a 

enfocar un rac6 qualsevol del plat6. 
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Ja hem vist que en el text planificat una de les questions que cal decidir d'en-

trada e*s la del posicionament de 1'emissor. A quina distancia ens hem de situar 

del contingut de l'enunciat? A quina distancia del receptor? Pot convenir a la 

intencionalitat de! text que es trasllueixin les emocions? Podem utilitzar el con 

tingut emocional o apellar a les emocions dels destinataris per aconseguir la 

seva adhesi6? O el contingut emocional pot desviar el text del seu prop6sit i, per 
tant, cal refrenar-ne la manifestaci6? 

Respondre adequadament a aquestes questions i, sobretot, portar a la practi-

ca all6 que hem decidit que convenia de fer & certament diflcil. I tambe" & diff-
cil de vegades, quan ens trobem davant d'un text, saber-ne valorar el contingut 
emocional i el paper que hi exerceix. 

De vegades, l'objectiu principal d'un text & precisament la transmissi6 d'uns 

sentiments. Escrivim a algii per fer-li saber que l'estimem, que l'enyorem, per 

comunicar-li alegries o tristeses, per fer-li sentir que compartim el seu dolor o que 

participem de la seva joia. En aquests textos, la presencia dels sentiments es 

troba en l'essencia de tot alld que es diu. El m6n es veu des de la subjectivitat i 
& aquesta visi6 subjectiva el que interessa transmetre. Podem citar com a exem-

ple, el text ntimero 6 que presentem a l'annex d'aquesta obra. Es tracta de la carta 
que escriu un noi a la seva xicota, de qui es troba allunyat per motius de feina. 

En aquest text, tot i que la relaci6 que hi ha entre els interlocutors & d'una gran 

proximitat i que el proce*s d'escriptura deu haver estat forca espontani, el sol fet 

d'expressar per escrit uns sentiments fa que l'acte de comunicacio es produeixi de 

manera diferent de com es produiria en una comunicaci6 directa cara a cara. 

Es tracta d'un escrit on la comunicaci6 dels sentiments e*s el nucli i actua 

com a forca centdpeta. Questions com el dinar, els contactes amb diferents per-
sones per raons de feina o la valoraci6 del Hoc on es troba 1'emissor, li serveixen 

d'excusa per dir i repetir la seva estimacid i la seva enyoranca: 

[27] Ara vine de dinar i he menjat «frixoles»; aixb m'ha fet pensar en tu. 

[28] Si, ja ho si. Hauria d'escriure a la Nuria de Salamanca perd jo et volia 
escriure a tu. 

[29] La Martina is una noia molt simpatica, tambi is petitona, perd no 
is la meva Peti. 

[30] En part aqui em trobo bi perque penso que sdc en un Hoc que is teu 

ipenso que tu vens d'aqul i per tant que estic a prop teu. 

Pel que fa a la tria lingiifstica, 1'emissor utilitza un nom propi que ell mateix 

ha creat, Peti, i que serveix per a fer notar a la noia que 6s singular, unica. Aquesta 
singularitat es reforca, a me"s, amb la presencia del possessiu: la meva Peti. Els 
diminutius petitona i petitoneta actuen com a elements que manifesten tendresa. 
Els verbs descriptius de sentiments o d'estats d'anim, com et trobo afaltar, t'esti-
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mo, em trobo bi, tenen el seu correlat en algun verb del mateix tipus, que l'emis-

sor posa en imperatiu, com no m'oblidis. Els adverbis actuen com a intensifica-

dors dels elements que expressen sentiments: et trobo a faltar, i molt..., t'estimo 

molt, constantmentpenso en tu. El mateix valor intensificador dels sentiments tenen 

alguns adjectius com ni un sol dia, cada dia. El pronom fort de segona persona, 

tu, apareix cine vegades, reformat, a mes, per la presencia del pronom eti del pos-

sessiu teu. Les relacions entre aquest tu i el jo de l'emissor de la cam son cons 

tants; fins i tot quan es parla de terceres persones hi ha un rapid retorn cap a 

aquest centre dfctic, com hem vist en l'exemple [29]. 

D'altra banda, hi ha un fragment introduit per una exclamativa que expressa 

l'estat d'anim de l'emissor, Si sabessis tot el que he pensat en tu en aquest dinar, i 

que va seguida d'enunciats que situen I'acci6 en un pla d'irrealitat, de desitjabi-

litat: deixaria I'empresa, podria treballar de missatger, aixi et podria veure. Es trac-

ta de descriure una realitat hipotetica on els sentiments podrien moures per camins 

me*s favorables; e*s una manera de dir que la separaci6 resulta desplaent. 

Tot en aquest escrit s'oricnta a expressar uns sentiments. Els estats d'anim 

apareixen de manera transparent tant en el dictum com en el modus. S6n l'ob-

jecte de que es parla i tambe* la configuraci6 d'all6 que es diu, la manera com 

se'n parla. 

Hi ha altres textos en que, tot i que l'objectiu principal & el de transmetre una 

informacio, els elements emotius impregnen el llenguatge. Aixl ho podem veure 

al text niimero 13 de l'annex, una carta escrita pel president d'una coral als excan-

taires en comencar el nou curs. La carta informa sobre la incorporaci6 d'un nou 

director, sobre les persones que integren un nou equip i sobre diverses activitats 

programades. Per6 totes aquestes informacions s'ofereixen en un dima de senti 

ments que es desitja compartir. Hi ha substantius i adjectius que denoten aques-

ta sensibilitat: emocions, il-lusid, ganes, goig, inoblidable, contents. Aquests subs 

tantius i adjectius es reforcen amb verbs i adverbis que contribueixen tambe' a 

descriure els sentiments o els estats d'anim: viure emocions, moltes ganes, estem molt 

contents, ens hafet molta il-lusid. D'altra banda, el centre dfctic is un nosaltres 

englobador d'un conjunt de persones que formen una comunitat que participa 

dels mateixos afectes: aixf es pot parlar de la nostra miisica i dels nostres pobles i 

ciutats o de Us emocions que varem viure tots plegats. 

En aquest text, per tant, al costat de la funci6 referencial, de la transmissi6 

d'uns continguts informatius, trobem una funci6 psfquica i una (unci6 interlo-

cutiva: es projecten unes emocions amb la intenci6 de compartir-les amb els 

destinataris i, d'aquesta manera, mantenir i fomentar les relacions entre ells. 

Per6 no sols trobem marques emotives en els textos que s'adrecen a uns des 

tinataris coneguts i propers, sin6 que I'expressi6 de les emocions o I'apel-laci6 a 

les emocions dels destinataris apareix tambe* en textos on la relaci6 entre emis-

sors i destinataris & me*s distant, com veurem tot seguit. 



280 Habilitats comunicatives 

Comencem per veure com 1'emotivitat es pot utilitzar per motivar els recep 

tors i per remarcar Tinteres d'un text. En els textos que tenen una finalitat didac-

tica, per exemple, al costat de tots els recursos que 1'autor utilitza per fer-se ente* 

nedor, acostumem a trobar-hi elements linguistics que s'adrecen a captar l'atencio 

i a mantenir-la fins al final, a comunicar entusiasme, a fer venir ganes de treba-

llar o d'esforcar-se en una determinada direcci6. I es que <fs ben sabut que l'es-

forc inteMectual es veu estimulat per una bona disposici6 afectiva cap a l'objec-

te de coneixement, o frenat, quan els sentiments prenen un caire negatiu. 

Els elements linguistics que pretenen aconseguir una determinada disposici6 

afectiva s6n m6s frequents en els textos didactics adrecats a un alumnat infantil 

0 molt jove que necessita ser motivat, estimulat, amb mis alt grau que I'alumnat 

adult. Aixf doncs, hi podem trobar expressions valoratives d'aquest tipus: Comencem 

ara un tema molt interessant, £s una situacid ben curiosa, Us quedareu ben sorpre-
sos quan vegeu... O preguntes ret6riques que pretenen estimular la curiositat, com 

ara: Us heupreguntat maiper que... Fins i tot trobem algunes d'aquestes expres 

sions precedides per una perifrasi d'obligaci6: Cal que aprengueu amb especial 

interes... 

Tambe* sovintegen aquests elements motivadors en textos escrits per a l'en-

senyament a distancia o per a l'autoaprenentatge on el text ha de suplir la funci6 

estimuladora d'una disposicio positiva que fa el professorat a 1'aula. El to cordial 

1 prdxim al lector e*s el que trobem sovint en aquests escrits, un to cordial i una 

proximitat que s'aconsegueixen amb una determinada tria lingiifstica i amb recur 

sos que afavoreixen I'apropament, com el que utilitzen alguns programes informa 

tics que demanen a l'usuari el nom abans de comencar els exercicis, de manera 

que mis endavant el poden felicitar, corregir o guiar utilitzant aquest nom en fra-

ses com Molt bi, Jaumel 

Les explicacions dels llibres de text, doncs, i tambe els textos que introduei-

xen les activitats d'ensenyament-aprenentatge, contenen elements linguistics 

que apellen a les emocions perqu& el psiquisme huma actua com un tot i els 

sentiments positius s6n una base favorable per a qualsevol tasca intellectual. 

Altres generes que utilitzen sobretot el patr6 explicatiu,2 com els informatius 

de la televisi6 o les notfcies dels diaris, tenen la seva forma particular d'expressar 

o ocultar la subjectivitat. 

Pel que fa als informatius de la nostra televisi6, els locutors i locutores apa-

reixen com a bustos parlants que es limiten a fer arribar el missatge sense mos-

trar que el seu contingut els afecti de cap manera. L'expressi6 no verbal de les 

emocions d'aquests professionals es limita a algun lleuger somriure si la noticia 

te* un caire divertit, mentre que el cas contrari, is a dir, una expressi6 compun-

2. En el projecte Tipotext hem considerac el patr6 explicatiu com un subtipus format bhsica-
ment per la combinaci6 dels tipus descriptiu i argumentatiu. 
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gida per acompanyar una notkia trista o dramatica, no es d6na gairebe" mai. En 

els elements linguistics que utilitzen, en canvi, sf que podem trobar-hi marques 

de subjectivitat que apareixen en formes diverses. 
En primer Hoc, podem parlar d'aquelles notkies en que all6 que es vol comu-

nicar es precisament un estat d'anim, de manera que els elements linguistics que 

expressen aquest estat emotiu s6n una part essencial del missatge. Vegem-ho en 

aquests exemples d'un telenotkies de TV3: 

[31] La cordialitat que s'apreciava quan han sortit de I'entrevista [...] 

[32] Aquest ambient de bon humor s'ha vist entre elsjugadors. 
[33] Aquesta tarda s'han viscut els moments de mis tensio per part de les 

persones concentrades. 

[34] Avui han aflorat les tensions. 

En segon Hoc, hi ha informacions que fan una valoraci6 dels protagonistes 

d'un fet o del fet mateix amb mots que transmeten una visi6 amable, positiva, 

burleta, dramatica..., is a dir, que en el modus de l'enunciat hi ha empremtes sub-
jectives de valors diversos. £s el cas dels exemples segiients: 

[35] Amb una eleganda i una discredd totals dintre ifora de lapista, Carles 
Moya va donar el primer avis del que era capac defer. 

[36] Acte simbblicperb esperangador aquest mad a I'entitat metropolitana 

de Barcelona. 
[37] L'empresari Ruiz Mateos ha tornat a protagonitzar un sarau impor 

tant. 

[38] Els kurds refiigiats a Turquia viuen un drama per sobreviure. 
[39] Ha estat una de Us nits mis mhgiques de la lleva del Mini. 

I en tercer Hoc, hi ha les notkies que indouen en el dictum una informaci6 

sobre els efectes emotius que ha produit un esdeveniment: 

[40] L'actualitat internacional, I'encapfalarem avui amb un prods judi 

cial que commociona Franca. 

[41] La notkia ha estat acollida amb resignacid per part de la plantilla 

espanyolista. 

[42] La baixada del tipus d'interes ha estat acollida molt favorablement des 

del govern central 

Quant a les notkies de premsa, hi ha un notable interes a esborrar les traces 

emotives en les notkies informatives, mentre que poden ser presents als editorials 
o als articles d'opini6. Ara be", com que a les notkies cal parlar de dedaracions, 
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de crftiques i de valoracions que si que contenen una carrega emocional, els dia-
ris han de fer un lis constant de la polifonia enunciativa i citar en estil indirecte 
o posar entre cometes alguns mots per deixar clar que han estat dits per una veu 

diferent de la del redactor de la notkia. Aixi es fa en els exemples que segueixen, 
extrets del diari Avui, on is precisament Pelement m& marcat emotivament el 
que ha estat escrit entre cometes: 

[43] El PSOEprotestava aixi per una recent nota de Delgado en que cri-
ticava la reaccid «irada» socialista per la sentencia del cos Marey. 

[44] El candidat va proposar un dialeg que superi «els anys de rancor». 
[45] Han manifestat que era unprojecte «massa seductor*. 

En els editorials o en els articles d'opini6, en canvi, no s'evita el recurs a l'e-
motivitat, sin6 que apareix de manera explfcita. Es fan valoracions dels esdeve-
niments i analisis, en la base de les quals trobem molt sovint una impressio, un 
sentiment. El Uenguatge modalitzat omple aquest tipus d'escrits: 

[46] La monstruositat abominable de la dictadura. 

[47] L'hostilitat mutua, I'odi col-lectiu, la irreconciliabilitat personal, el 
dolor sofert, sentiments tan intensos com antics. 

[48] Tants llibres infames que avui espubliquen. 

El fet que sigui en els editorials o en els articles d'opini6 on les traces d'emo-
tivitat s6n mes frequents es relaciona amb la utilitzacid de les emocions com a 
recurs ret6ric en els textos argumentatius. Aquest tipus de textos, que serveixen 
per a exposar opinions o rebatre les dels altres, per a convencer, persuadir, fer creu-
re alguna cosa a algii, utilitzen elements emocionals, al costat d'elements racio-
nals. De fet, haurfem de distingir entre argumentaci6 i persuasi6: la primera uti-
litza recursos de la intel-ligencia, mentre que la persuasi6 apel-la als sentiments i 
a les emocions. A la practica, per6, les dues activitats es combinen per aconse-
guir un mateix objectiu. La relacid entre emocions i cognicions & dara: una comu-

nicaci6 exdusivament cognitiva resulta freda, inexpressiva, escassament motiva-
dora i mobilitzadora; una comunicaci6 que inclou elements emotius aconsegueix 
moure la voluntat, de vegades de manera immediata. 

Arist6til, a la Retbrica, va distingir entre l'«ethos», persuasi6 basada en les carac-
terfstiques del comunicador, el «pathos», presentacid emocional del missatge, i el 
«logos», argumentaci6 I6gica o de caracter racional. En els discursos argumenta 
tius aquests procediments solen combinar-se, es dosifiquen d'acord amb els ele 
ments de la situaci6 comunicativa. Per6 els missatges de contingut emocional s6n 
molt frequents en situacions que requereixen un camf rapid per aconseguir l'ad-
hesi6. Les argumentacions I6giques de caracter racional demanen temps i una 
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bona predisposici6 per seguir-les. A m6s, el receptor ha d'acceptar la reflexi6 que 

se li proposa. Els missatges amb carrega emotiva, en canvi, condueixen rapida-
ment les persones cap a l'objecte, persona o idees atractives, o be* aconsegueixen 

que s'allunyi d'all6 que es presenta com a desagradable o perill6s. 
Les caracterfstiques del comunicador, tan importants per a aconseguir I'adhesi6 

dels destinataris, van Uigades tambe* a l'emotivitat. Es conven? perque les paraules 
s6n dites per algii que els receptors consideren respectable, algu que actua com a 

TOodel. Per6 aquesta qualificacio de model no sempre ha estat feta per procediments 
racionals, sin6 que en la creaci6 de la imatge positiva de l'emissor intervenen nom-

brosos elements emotius. Si els receptors experimenten simpatia o admiraci6 envers 

l'emissor, aquest pot arribar a convencer encara que no compti amb arguments racio 

nals ben fonamentats per a donar suport a la seva tesi. En cas contrari, & a dir, si 

la imatge que els receptors perceben de l'emissor els resulta negativa, els elements 
emotius poden aconseguir desqualificar les opinions que han estat exposades. 

No entrarem aqut a considerar tots els factors que intervenen en aquesta cre-

aci6 d'una imatge positiva o negativa de l'emissor ni discutirem fins a quin punt 

uns destinataris s6n me*s sensibles que altres a l'aureola d'un personatge. El que 
ens interessa destacar, per6, es que en la creaci6 d'aquesta imatge intervenen molts 
factors que no s6n de naturalesa verbal i que contribueixen a donar un valor al 
discurs argumentatiu que es troba trie's pr&xim de l'emotivitat que del caracter 

racional i 16gic. Quan l'emissor aconsegueix irradiar una imatge positiva, el seu 

discurs desvetlla uns sentiments que ja existeixen previament. Pot seduir i sug-
gestionar, no li calen demostracions ni proves. Pensem en alguns lfders politics o 
religiosos que arrosseguen els correligionaris, tot i que els seus discursos no sor-

tirien gaire ben parats d'una analisi I6gica. 
D'altra banda, la imatge de l'emissor no 6s pas 1'iinic element emocional que 

interve* en els discursos argumentatius. Molts missatges que tenen com a funci6 
principal modificar les creences i conviccions dels receptors, o portar-los a actuar 

d'una manera determinada, intenten induir a I'acceptaci6 d'una opini6 sense pro-

porcionar evidencia ni base I6gica per a aquesta acceptaci6. Apel-len a les emo-

cions dels destinataris, intenten crear un estat d'anim favorable per a la presa d'una 
decisid determinada. Amb la utilitzaci6 de les emocions com a recurs ret6ric, s'a-
consegueix que algti pensi o actui d'una manera determinada mogut per la llas-

tima, la por, el desig de venjanca, la rabia, l'entusiasme, etc. 

La publicitat es potser l'exemple mes paradigmatic de la persuasi6 per mitjk 

de recursos emotius, fins i tot si deixem de banda el paper rellevant de la imatge 
en aquest tipus de missatges per centrar-nos unicament en el component verbal. 
El contingut linguistic dels anuncis publicitaris 6s breu, emfatic. Ha d'obtenir l'a-

tenci6 espontania, aquella que no requereix esfor?, i ha de provocar el desig de 
comprar. La via utilitzada es la de fer que els destinataris relacionin instintiva-

ment uns sentiments positius amb un producte determinat. No hi ha temps per 
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a construir un discurs argumentatiu ben fonamentat; aixi doncs, les parades s6n 
una incitaci6 d'emocions. Algunes inclinacions basiques, com les ganes d'agra-

dar, rambici6, el desig de plaer o d'atracci6 sexual, es vinculen amb el producte 
anunciat, ja sigui un cotxe, una colonia o una beguda. 

Alguns missatges publicitaris del cipus Si I'estimes, compra-liX, es troben molt 
a prop del xantatge emocional, ja que la frase condicional come' una pressuposi-
ci6 que la converteix ineludiblement en una dedarativa (L'estimes) i, per tant, s'es-
tableix una relaci6 directa entre aquesta primera part del missatge i la segona, que 
conte' la modalitat imperativa i que expressa una obligaci6.3 

D'altres associen el missatge Per a gent com tua unes imatges que suggereixen 
dinamisme i felicitat. D'altres formulen una pregunta ret6rica que suggereix la 
urgencia d'actuar i que, per tant, equival a una ordre: Encara no I'hasprovat?Mo\ts 
anuncis confonen la solidaritat amb la compassio i volen obtenir un donatiu com 

a reacci6 immediata a uns sentiments de llastima, d'entendriment i potser de 
culpa. En tots els casos, els recursos utilitzats s6n emotius i volen suscitar emo-
cions positives o negatives. 

Els anuncis no sols no contenen discursos linguistics argumentats, sin6 que 
mokes vegades ni tan sols fen afirmacions. Els espectadors les infereixen. L'atractiu 
emocional 6s 1'arma m6s important. 

Una valoraci6 semblant es pot fer de molts recursos ret6rics utilitzats en els 
discursos argumentatius d'altres ambits. Des dels discursos ideol6gics fins als 
discursos de situacions quotidianes, en que es pretdn convencer l'interlocutor, 1'iis 
de 1'emotivitat i dels sentiments e"s una constant. Els infants utilitzen d'una mane-
ra gairebe* intuitiva 1'arma de 1'emotivitat per aconseguir els seus prop&sits i, a 
trie's, l'adapten al destinatari, ja que no utilitzen el mateix llenguatge quan volen 
convencer els avis, els pares, un germa o un company. 

Una vegada mes, veiem que 1'habilitat de 1'emissor consisteix a saber elaborar 
el missatge que conve" als seus proposits valorant tots els elements de la situaci6 
comunicativa. En el cas de I'lis dels recursos emotius per aconseguir I'adhesi6 dels 
destinataris, resulta basica la capabitat d'empatia: saber-se situar en el Hoc de 1'al-
tre per entendre que sent o que pot arribar a sentir en una circumstancia deter-
minada. Pel que ra al receptor de discursos argumentatius, la seva habilitat con 
sisteix a destriar els arguments racionals dels recursos afectius com una via per 
afayorir la comprensi6 del missatge; 6s a dir, mostrar una actitud atenta que uti-
litzi tamb^ l'empatia per entendre les intencions de 1'emissor. La necessitat de l'em-
patia posa de manifest que les actuacions lingiifstiques demanen unes habilitats 
intel-lectuals, per6 tambe actituds de comprensi6 dels sentiments propis i dels altres 
que formen part del nostre bagatge emocional m6s que de l'intel-lectual. 

3. Per a mis informaci6 sobre les frases condicionals en el llenguatce de la publicitat veceu L 
Sdnchez Corral (1991). or & 
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3.2.3. L'expressio de les emotions amb fdrmules ritualitzades 

Hem assenyalat anteriorment, en parlar de I'expressi6 espontania de l'emoti-

vitat, que l'emissor pot trobar-se en situacions inc6modes, sobretot en aquelles 
ocasions en que preferiria que el seu estat anfmic no affords a l'exterior, sigui per 

mer pudor personal, sigui per alguna finalitat concreta en relaci6 amb els inter 
locutors. Hi ha, per6, altres situacions comunicatives en que l'emissor pot expe-

rimentar encara trie's incomoditat respecte a I'expressi6 dels estats anfmics. Ens 

referim a aquelles situacions en que les normes de cortesia i la preservaci6 de la 
imatge demanen que horn expressi uns determinats sentiments. 

En moments aixf, cada emissor pot trobar-se basicament en un d'aquests dos 

sup6sits: que els seus sentiments estan en sintonia amb els que dominen en la 
situaci6 comunicativa o be* que no hi estan. En aquest darrer supdsit fins i tot es 
possible que els seus sentiments siguin de signe totalment contrari, com en l'e-
xemple ja esmentat del qui ha de felicitar el rival per la victbria en unes eleccions 

o en una competici6 a les quals tamb^ ha participat. En les nostres observacions 
tractarem aquest cas conjuntament amb la manca de sentiments especffics res 

pecte als que expressen els altres interlocutors. 

F6ra un error pensar que les dificultats d'expressi6 s6n mis grans en aquelles 
situacions en que no hi ha empatia. Poden ser igual de grans, o potser mis, en 

aquells casos en que l'emissor experimenta vivament uns sentiments que com-

parteix amb els altres o que vol que els altres comparteixen amb ell, ja que es trac-

ta de verbalitzar adequadament la part me"s intima de nosaltres mateixos: les 
nostres emocions, els nostres estats d'anim, els nostres sentiments. Per aix6 de 
vegades, com ja hem dit, fern servir frases com No tine paraules per dir-te el que 

sento o be" Davant d'unfet com aquest sobren les paraules. 
Potser is per aquest motiu que el costum social, que ha reeixit a generar fdr 

mules lingiilstiques que serveixen per a saludar, per a disculpar-se o per a donar 
les grades, ha convertit en rituals unes fdrmules estereotipades que en general 
solen ser comunicativament litils tant per a expressar sentiments veritables com 
per a satisfer unes exigencies derivades d'una situaci6 comunicativoemotiva deter-
minada. Aquestes expressions constitueixen una forma convencional de mani-

festacio de remotivitat, fruit d'una elaboraci6 col-lectiva al llarg del temps. 
La vida quotidiana dels humans es plena de fets que produeixen alegria, tris-

tesa, indignaci6, etc. Per6 hi ha uns esdeveniments que per la seva transcenden-
da personal i social s6n generadors de sentiments i creen unes situacions emoti-

ves de caracter collectiu, en les quals l'individu se sent immers i que demanen 
una resposta emotiva socialment correcta. Potser les me"s comunes s6n el naixe-
ment d'una persona, el casament i la mort. fis sobretot davant d'aquests fets, per6 
tambe* davant de molts altres, quan s'activen les formes estereotipades, no esponta-

nies, de I'expressi6 de I'emotivitat. 
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Aixf, per a fer saber el naixement d'un fill o be" per a comunicar un casament 
horn sol emprar f6rmules com Ensplau defer-vos saber o be" Tenim elgoigdecomu-
nicar-vos, si la comunicaci6 6s per escrit. Si la resposta es tambe' escrita, 6s nor 

mal recdrrer a frases com He rebut amb alegria la noticia o M'he alegrat molt de 
saber o No saps I alegria que he tingut de saber, etc. I, si la comunicaci6 & oral, la 
f6rmula vn6s habitual es dir Enhorabona. Aquesta 6s tambe" una f6rmula usada 
comunament per a manifestar in situ la satisfacci6 que sentim davant un esdeve-

niment felic per a les persones a qui ens adrecem. En aquests casos tambe* escau 
dir Et (us) felidto, i sobretot, en la majoria dels casos, el classic Per molts anys, avui 
lamentablement en recessi6 enfront del tarda i poc genui Felicitats.4 

A l'extrem oposat tenim aquelles situacions comunicativoemotives derivades 
d'haver-se produit un fet dissortat per a algun dels participants en la comunica-
ci6, sobretot la mort d'un familiar o amic. D'una banda, hi ha en les persones 
mes afectades la necessitat de verbalitzar adequadament uns sentiments i, d'una 
altra banda, es norma de cortesia manifestar solidaritat i comuni6 de sentiments 
amb aquestes persones. Potser les situacions obituaries s6n les que han generat un 
repertori mes ampli de f6rmules ritualitzades. 

Aixf, arran de la mort d'algii, solem adrecar-nos als familiars dient T'acompanyo 
en el sentiment, o, si ho fern per escrit, Rebeu el nostre mis sentit condol, potser junt 
amb altres frases com He sabut la trista noticia, o be* No sabeu com m'ha afectat la 
noticia, etc. 

Si, en la comunicaci6 oral, la situaci6 es prolonga, solen apareixer tambe algu-
nes frases estereotipades en que potser predomina el caracter interlocutiu per sobre 
de l'expressiu, per6 que conserven trets emotius derivats de la situacid en que 
s'han forjat i pretenen actuar com a balsam filos6fic o religi6s. En s6n exemple 
frases com Es llei de vida, Tots hi hem d'anar a parar, Se U ha acabat elpatir da-
quest mdn, Segur que ens mira des del eel, etc. No cal dir que el repertori varia d'a-

cord amb les creences i la ideologia dominants en la situacid, i evoluciona d'a-
cord amb els canvis generacionals. Aixf, una f6rmula com No ha fit res per nosaltres 
(que volia dir que el traspas del difunt no ens estalvia de passar cadascii el tran-
gol de la mort) ha esdevingut obsoleta i, en canvi, ara se sent a dir cada cop mes 
Quinaputada! 

Tambe" el qui ha de notificar una defuncid o be* apareix com a persona molt 
directament afectada sol utilitzar unes frases fetes convencionals. En la redaccid 
d'una esquela, els noms dels familiars van precedits de eh sens afligits, o eh qui 
I'han estimat, i la mort es qualifica com una sensible perdua (vegeu-ne exemples 

4. Segons Coromines, d verb «felicitar» no ds documentat fins al 1697, imitat del fnnctsftti-
citer, «fdicitaci6» fou introduit al segle XIX; i «felicitats», com a formula de congratu!aci6, ni tan 
sols no es esmentada, ni per ell ni per cap altre diccionari, llevat que es pugui considerar una 
forma abreujada de odesitjar iota mena de felicitats», recollida per Fabra i pel diccionari de I'lEC. 
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en el text num. 10). Quan la notificacio es fa cara a cara o per telefon sol usar-

se la frase introduct6ria The de donar la trista noHcia o altres de semblants. 

Pertanyen tambe* al conjunt de f6rmules ritualitzades aquellcs expressions de 

bons desigs respecte al difunt usades tant oralment com en les esqueles, els recor-

datoris o els epitafis. Ens referim a frases com Alcelsigui (A.C.S.), Que descansi 

en pau {R.I.P., com a abreujament del llatf requiescat in pace), Al eel enspuguem 

veure, o la dassica dels epitafis romans Sit tibi terra leuis («Que la terra et sigui 

lleu»). Algunes d'aquestes expressions han estat molt vives en el llenguatge oral, 

de manera que, fins fa poc, solien anar soldades amb el nom o el mot identifica-

dor d'un familiar difunt cada vegada que se'n feia esment, i aixi en sorgien uni-

tats com La mare alcel sigui, El Pert Diu I'hagi perdonat, El meugerma en pau des 

cansi, etc. 

Tambe" es pot considerar que tenen un origen de caracter emotiu, en tant que 

expressen un desig, moltes de les fbrmules de salutaci6 que actualment tenen una 

funcib basicament interlocutiva, com Diu vosguard, Adiu-siau, Bon dia (tingut), 

Passi-ho be". 

En general podem dir que aquestes diverses fbrmules que hem esmentat faci-

liten les relacions socials en el sentit que estalvien a l'emissor de pensar que ha 

de dir en cada ocasi6 en que l'apropament als altres comporta I'expressi6 d'uns 

sentiments. Per6, d'altra banda, el seu lis continuat els provoca un desgast i fa que 

no les trobem prou adequades quan hi ha un cert grau d'intimitat entre l'emis 

sor i el destinatari. Aleshores maldem per trobar unes paraules m€s personals, 

menys utilitzades. Per6 les fbrmules rituals sempre queden com un recurs quan 

no trobem les paraules justes o quan volem servar una certa contencib per no ada-

parar Paltre amb un desbordament excessiu de l'emotivitat personal. 

Cal observar, per6, que tambe* en aquestes fbrmules socials ritualitzades hi ha 

alguns trets que satisfan aquell caracter de singularitat que a vegades volem donar 

a I'expressi6 dels sentiments. Una manera tan habitual d'adrecar-se als familiars 

d'un difunt com El nostre mis sincer condol, o be* la fbrmula El testimoni de la 

nostra mis atenta consideracid, al final d'una cam, contenen un adjectiu posses-

siu «nostre/a» que remarca la presencia de l'emissor, uns adjectius axiol6gics, «sin-

cer», «atenta», que indiquen actitud de l'emissor i, a m&, aquests adjectius estan 

en grau superlatiu. 

El caracter formulari d'aquestes expressions sol fer-se evident en un d'aquests 

dos aspectes: 

- El qui les fa servir no pensa expressament en el contingut semantic de la 

frase, o fins potser l'ignora; el que compta e*s el valor pragmatic. Aixf, un pot 

dir Enhorabona o fer posar R. I. P. en una lapida sense saber-ne el significat 

originari, o dir Diu I'hagi perdonat o be* Diu vos guard sense tenir cap cre-

enca religiosa. 
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- L'usdelafrasesovint queda restringit aunessituacionsespecifiques, oaun 

tipus de situacions, encara que el contingut semantic no el predetermini ni 

en delimit! l'abast. Aixf, Us acompanyo en el sentiment podria ser dit a uns 

nuvis, ja que no fa sin6 expressar comuni6 de sentiments, perd de fet nome"s 

es pot fer servir per donar el condol. Pel contingut semantic, Adeu-siau es 

podria dir com a salutacid en arribar en un Hoc i, viceversa, Diu vos guard 

es podria dir com a f6rmula de comiat, per6 el seu us ha quedat clarament 

distribuit des del punt de vista pragmatic. 

Creiem que I'existencia d'unes f6rmules ritualitzades per a expressar sentiments 

respon a un principi de comportament social que podrfem formular aixi: coope-

rar en l'equilibri emocional de la situaci6 comunicativa. 

En efecte, en tota situaci6 comunicativa flota un determinat grau d'emotivi 

tat (que pot acostar-se al grau zero). En les situacions comunicatives creades per 

esdeveniments especialment felicos o dolorosos, 1'emotivitat ambiental 6s alta. 

Cada persona que intend en la comunicacio veu condicionada I'expressi6 de l'e-

motivitat pel nivell ambiental i alhora, amb la seva intervenci6, pot mantenir o 

alterar aquest nivell. No aportar-hi res per manca d'empatia o fer-ho en un grau 

inferior al que s'espera de cadascu, 6s incorrecte des del punt de vista comunica-

tiu; per6 donar brida tesa als propis sentiments tambe" pot resultar inadequat. fis 

clar que aix6 varia d'una cultura a una altra, per6 en la societal catalana, en 

situacions com les esmentades, el costum tendeix a no exterioritzar els sentiments, 

del signe que siguin, amb una intensitat me's elevada que les persones me's direc-

tament afectades pels esdeveniments, i aquestes, posem per cas uns nuvis, els pares 

d'un nad6 o els familiars d'un difunt, procuren, si es possible, contenir 1'expres-

si6 dels propis sentiments per evitar que el nivell d'emotivitat ambiental augmenti 

de tal manera que acabi deteriorant les condicions de la situacio comunicativa. 

Com satisfer alhora totes aquestes necessitats? Probablement aquestes formules 

ritualitzades de I'expressi6 de les emocions s6n un recurs eficac i, de fet, el solem 

donar per valid en la majoria dels casos. 
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4. Elements modalitzadors que denoten emotivitat 

La natura primer ens afaiconaper dins per a qualsevol 

mena defortuna: ens ddna goig o bi ens empeny a ira, 

obi ens abat fins a terra amb una tristesa profunda i 

ens angoixa; i desprhfa sortirfira aquestes afeccions de 

Vanim per mitja de la Uengua. 

HORACl 

Com ja hem vist en les pagines precedents, els sentiments i les emodons poden 

ser expressats com a fets de comunicaci6, i aleshores constitueixen el dictum de 

Poracid gramatical {M'he sentit dolguda per les seves paraules), o ser presents en la 

manera d'expressar-se, i aleshores formen part del modus (M'han donatkbecat). 

Fins i tot podem considerar una tercera possibilitat: la presencia de I'emotivitat 

tant en el dictum com en el modus, en el cas de referir-nos a les emocions i fer-

ho de manera emotiva (Quina Uastima m'hafitf). 

Ara ens centrarem en la relacid d'alguns dels recursos linguistics que ens ser-

veixen per a I'expressi6 de l'emotivitat, o que la posen de manifest, encara que el 

parlant no s'hague"s proposat de mostrar els sentiments. 

Tenim en primer Hoc les modalitats oracionals. I entre dies, la modalitat exda-

mativa es la que te" me"s darament la finalitat d'expressar l'estat d'anim de l'emis-

sor. Oralment, es caracteritza, segons Badia (1994, 253-254), per quatre factors: 

1) I'entonaci6, que no descriu la corba habitual, sin6 que hi queda al damunt 
(en la major part dels casos) o al dessota; 2) el relleu fonetic que adquireixen els 

mots que horn vol ressaltar; 3) I'alteraci6 articulat6ria dels sons, que poden esser 

pronunciats de manera reforcada (al mis sovint) o relaxada, i 4) la modificaci6 

del ritme de Penunciat, fent-lo sobretot mis viu o tambe" alentint-lo. Per escrit, 

d signe d'admirad<5 is el recurs utilitzat per marcar Pentonaci6 especial que acom-

panya aquest tipus d'oracions. A banda d'aquesta indicaci6, el catala no disposa 

de cap indici sintactic ni ortografic que ajudi a identificar una construcci6 exda-

mativa,5 encara que, com veurem mis endavant, sovint hi trobem interjeccions, 

invocacions o renecs, o marcadors d'exclamaci6. 
La modalitat exclamativa, doncs, en la seva funci6 caracterfstica, expressa Pe-

motivitat de l'emissor, encara que la interpretaci6 completa de I'emoci6 expres-

sada no es pot fer sense emmarcar I'oraci6 en el seu context: 

5. Podeu ampliar aquesta informacid consultant J. SoiA; J.M. PUJOL. Tractat de puntuacid. 

Barcelona: Columna, 1989. 
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[49] Has vingut!(alegria, sorpresa, estranyesa...) 

[50] Bah!, quefaci elque vulgui!(menyspreu, despreocupacid...) 
[51] Bona sort!(encoratjament, simpatia...) 

Molt pr6ximes a les orations en modalitat exclamativa, amb les quals, com 
diu Badia, arriben a confondres de vegades per I'entonaci6 i pel contingut afec-
tiu del missatge, hi ha les orations en modalitat exhortativa o desiderativa. Aquesta 
modalitat expressa desitjos que 1'emissor voldria veure acomplerts, de manera que 

tenen, d'una banda, una funci6 conativa i, de l'altra, una funcio expressiva. S6n 

oracions que transmeten una carrega emotiva que les acosta a les orations en 

modalitat exclamativa. Vegem-ho en aquests exemples: 

[52] Tant de bo sigueu aquiper vacances! 

[53] Si em deixessis una mica tranquil! 

En tots dos casos, el parlant vol aconseguir alguna cosa dels seus interlocutors, 
perd, a me"s, entenem que en el primer cas manifesta I'estimaci6 per unes perso-

nes concretes que desitja tenir al seu costat, mentre que en el segon, 6s gaireb^ 

segur que la frase ha estat dita amb un cert enuig per una persona empipada que 
manifesta el seu disgust. 

Per6 tambe* amb altres modalitats es poden expressar les emotions, si be* no 6s 

aquesta la seva funci6 caracten'stica. Podem fer-ho amb oracions en modalitat 

declarativa, encara que hem de distingir dos tipus de declaratives: 1) les que 
tracten les emocions com una informatio, i 2) les que no parlen d'emocions, per6 

en les quals Pemissor hi ha deixat unes empremtes que revelen emotivitat: 

[54] N'estic ben fart. 

[55] Sent trencava el cor quan la veiaplorar d'aquella manera. 

[56] IncomprensibUment, I'han escollit com a delegat. 

[57] Aquest malei't temps ens ha engegat I'excursid a rodar. 

A [54] i [55] tenim dues oracions declaratives que transmeten informaci6 sobre 

emocions. A [56] i [57] les informations que es transmeten fan referenda a temes 

aliens a les emocions, per6 a [56] la presencia de Tadverbi incomprensiblement fa 
que el missatge comuniqui un fet i, a la vegada, la reacci6 que aquest fet ha pro-
dui't en l'emissor: sorpresa?, perplexitat?, enveja? A [57], per la seva banda, es park 

del temps, per6 la tria de l'adjectiu axioldgic malei't \ de I'expressi6 engegara rodar 
s6n marques evidents de l'enuig que sent la persona que formula aquest enunciat. 

Tambe* les oracions interrogatives son una via per a I'expressi6 de les emocions. 

Entre les interrogatives que tenen com a finalitat la demanda d'una informacid, 
el to o la tria lingufstica constitueixen un element afegit a la demanda que fa que 
comuniquin de manera complementaria I'estat d'anim de la persona que les for 
mula. Aixf la pregunta 
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[58] Qui ha deixat laporta oberta? 

demana efectivament una informaci6, per6, alhora, pot anar acompanyada d'un 
to que exterioritza la contrarietat de l'emissor, que mostra que se sent irritat per 

aquest fet. 

I la pregunta 

[59] Quin secretportes entre mans, trapella? 

ajunta a la demanda d'informaci6 I'expressi6 d'afecte cap a l'interlocutor, que 

vehicula, sobretot, la tria del mot trapella. 
Igualment s6n expressi6 d'afecte, com hem vist en el capftol tercer, les pre-

guntes formulades amb el desig de mantenir una relaci6 cordial (Com estas?, Que 

m'expliqttes?), tot i que el caracter de f6rmules ritualitzades pot privar-les, a vega-
des, del caracter personal i me"s viu que tenen altres manifestacions afectuoses. 

Continuant encara amb les oracions en modalitat interrogativa, les demandes 
d'informaci6 orientades solen portar tambe" una carrega emotiva que es el que fa 
que envaeixin la parcel-la que correspon a 1'interlocutor i que li suggereixin una 

resposta. Aquesta invasi6 de l'espai de 1'altre s'acostuma a fer perque 1'emissor for 
mula l'enunciat amb entusiasme, amb desig, amb un sentiment de repulsi6... 

com podem comprovar en aquests exemples: 

[60] Oi que is una idea fantastical 

[61] Vols dir que no t'interessa collaborar amb nosaltres? 

[62] No ho trobes repugnant? 

D'altra banda, moltes vegades & diffcil d'establir una frontera entre la moda 

litat interrogativa i l'exclamativa, ja que la demanda d'informaci6 esta tan estre-

tament lligada a I'expressi6 d'un estat d'anim que resulta diffcil de destriar quina 

6s la intenci6 prioritaria del parlant. £s el cas d'aquests enunciats: 

[63] Ja torna aploure? 

[64] Quehasdit? 

La persona que formula una pregunta com la de [63] potser vol una infor-

macid, per6 tambe* expressa el seu disgust. I la persona que fa una pregunta com 

la de [64] pot voler que l'interlocutor repeteixi el que acaba de dir, per6 tamb^ 

^s possible que amb aquesta pregunta manifesti la sorpresa, el desconcert davant 

unes parades que ja ha sentit, perd que li produeixen perplexitat. 

Pel que fa a la modalitat imperativa, la seva funci6 caracterfstica de donar o 

demanar b^ns i serveis va tambe1 sovint unida a I'expressi6 de 1'emotivitat, ates 
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que el parlant sempre dona o demana amb una determinada actitud. De fet, 
1'actitud del parlant es present en molts altres actes de parla, encara que no es 
tracti de demandes de bens i serveis, perd en aquest cas adquireix una importan-
cia especial perque l'emissor vol incidir molt directament en l'interlocutor, de qui 
espera una actuaci6 concreta, i entre els factors que contribueixen a l'exit d'aquest 

intercanvi, les emocions ocupen un Hoc important. El capftol quart d'aquesta 
obra comenca amb unes paraules de Seneca que diuen «A qui mana amb dolcor, 
se 1'obeeix amb millor voluntat». S6n paraules que destaquen la importancia que 
te" el to emotiu de la demanda de cara a aconseguir allo que es prete"n. Es pot 
demanar d'una manera cordial, afectuosa, agressiva, irritada, violenta, impa-
cient, etc. i aquesta actitud que transmet el parlant investeix la demanda d'un 
valor ben diferent en cada cas. Vegem-ho: 

[65] Seieu. 

[66] Seieu immediatament! 

[67] Seieu, si usplau. 

Imaginem que l'exemple [65] ha estat dit d'una manera neutra i l'exemple 

[66], amb un to ai'rat al qual 1'adverbi immediatamentcol-labora a confegir un 
caracter d'irritacid i d'impaciencia. Per la seva banda, l'exemple [67], amb la forma 
si usplau i una entonaci6 suau, pot comunicar cordialitat, simpatia. Tenim, doncs, 
tres enunciats que utilitzen el mode imperatiu, que formulen una mateixa deman 

da, per6 alii que els distingeix & que reflecteixen estats d'anim ben diferents. 
I tambe" is 1'estat d'anim de l'emissor, la seva actitud, all6 que distingeix mol-

tes vegades una ordre d'una exhortaci6 que vol induir persuasivament a I'acci6 de 
l'altre. Podem demanar a algii que vingui amb una entonaci6 que reflecteix una 
actitud terminant, categorica: 

[68] Vine! 

o podem fer-ho amb una entonacid afectiva i un allargament de sons: 

[69] Vine... 

Resumint, doncs, veiem que la modalitat exclamativa es la mes directament 

encaminada a la transmissi6 d'emocions, com tambe* l'exhortativa i la desidera-
dva, que es caracteritzen per tenir sovint un contingut afectiu; per6 podem, aixf 

mateix, comunicar les emocions tot fent us d'altres modalitats oracionals: deda-
rativa, interrogativa o imperativa. I veiem tambe* que, a banda dels elements para 

linguistics, com 1'entonacio, que resulten tan importants en la comunicaci6 dels 
estats emotius, hi ha altres recursos linguistics que actuen com a elements moda-
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litzadors a wave's dels quals es vehiculen les actituds dels parlants. Passarem a 

parlar d'altres elements modalitzadors. 

En qualsevol acte de parla existeix un posicionament de l'emissor, una mane-

ra de manifestar o d'ocultar la seva presencia en el text i tambe^ una manera d'a-

propar-se al receptor. Podn'em pensar que quan es tracta de l'expressio d'emo-

cions, Pemissor recorre sempre a la primera persona del singular, com a forma 

me"s directa de referir-se a un mateix. I aixf 6s en moltfssims casos que trobem 

el pronom fort de primera persona, pronoms i adjectius possessius, pronoms 

febles tambe* de primera persona, o terminacions verbals que indiquen aques-

ta primera persona en el cas de frases amb el subjecte el-h'ptic. Perd la presen 

cia de Pemissor tambe' pot manifestar-se d'altres maneres. Vegem, per exem-

ple, alguns enunciats equivalents a la forma T'estimo, en els quals tanmateix la 

presencia de 1'emissor ha adoptat una forma diferent de la primera persona gra-

matical: 

[70] La teva mare t'estima molt. 

£s la mare la que parla, per6 fa servir aquesta expressio referencial de tercera 

persona. 

[71] Pensa que hi ha algu que t'estima. 

L'emissor es refereix a si mateix, pero utilitza un pronom indefinit. 

[72] Tots t'estimem. 

Hi ha una inclusio de l'emissor en un quantitatiu. 

[73] Quan estimes algii, sents que nets responsable. 

L'emissor generalitza el seu sentiment amb Piis d'una segona persona del sin 

gular. 

D'altra banda, si be" la forma mes directa de referir-se a l'interlocutor 6s amb 

Pus d'un pronom de segona persona, tambe* existeixen altres formes d'apropa-

ment, com la utilitzacio de la primera persona del plural en enunciats com el 

segiient: 

[74] Com ens trobem? 

que en realitat pregunta com es troba Pinterlocutor, pero que, expressat aixf, vehi-

cula un sentiment d'identificaci6, d'acostament. 

Cal destacar tambd la utilitzacio del nom del receptor, com un element impor 

tant d'apropament. El sector comercial i de relacions socials ha descobert la 

importancia d'aquest recurs per dotar els missatges d'un cert to exclusiu, encara 
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que es tracti d'un model que Pordinador multiplies i on Tunic espai que es per-

sonalitza is precisament aquest del nom del destinatari. 

Continuant amb altres elements lingiiktics amb que l'emissor pot expressar 

les emocions i estats d'anim, podem citar les interjeccions, les invocacions i renecs, 

les fdrmules ratiques, els insults i floretes: 

[75] Ai que bo! 

[76] Merda! 

[77] Ohlitant! 

[78] De res, bonica. 

Tambe* els adjectius possessius i els pronoms de participaci6 o etics: 

[79] El meufill se me'n va a estttdiar a I'estranger. 

I com a construccions que impliquen una actitud, is a dir, que tenen un sig-

nificat pragmatic que es deriva de 1'actitud de l'emissor i que es transmet junta-

ment amb els significats linguistics, podem anomenar la ironia: 

[80] Que netsd'eixerit!(pot expressar humor, sarcasme, burla...) 

els adverbis o conjuncions amb implicaci6: 

[81] R1: Demh tindri lafeina acabada. 

P.2: Ja...(pot expressar desconfianca, recel...) 

i les expressions amb sentit figurat, com hiperboles i metafores: 

[82] Ets la mis maca del m6n. 

[83] La Hum del teu somriure. 

En I'apartat de tria d'ordre semantic, l'emissor recorre a la utilitzaci6 d'uns 

signes linguistics amb els quals es refereix als objeaes del m6n d'una manera sig-

nificativa i deixa traces de la seva actitud emocional. S6n els mots que designen 

la realitat fent-ne una valoraci6, ja es tracti de substantius, adjectius, verbs o 
adverbis: 

[84] Nino meu. 

[85] & fantastic. 
[86] Em va escopir aquelles paraules bruscament. 

Tambe* fa us de sintagmes quantitatius, apreciatius: 

[87] Quins alumnes! 
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i de la incorporaci6 de sufixos augmentatius, diminutius o despectius: 

[88] Es una marassa. 

[89] Ets moltpetitona. Ets la meva petitoneta. 

[90] Sen va attar amb aquella donota. 

Cal mencionar tamb£ aquf la fiinci6 modalitzadora que te" el procediment de 

repetici6 d'elements linguistics. La repetici6 te" un valor intensificador, emfatic, 
que pot omplir de contingut emocional un enunciat que, altrament, podria no 

tenir aquest valor, o pot actuar com a caixa de ressonancia que multiplica el 

valor emotiu que ja tenien un determinat mot o una determinada estructura. 

Pensem, per exemple, en el Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol...! de les retransmissions 

de partits de futbol. O recordem un dels fragments de text, ja citat anterior-

ment, que correspon a una entrevista radiofbnica feta a un expert en castells de 
foes,6 que davant de la pregunta de si la placa de l'Ajuntament 6s un Hoc bo per 

a aquest tipus d'actes, contesta fent servir l'adjectiu bo quatre vegades seguides, 

amb lleugers matisos. 

Tambe" el recurs a una altra llengua o les transgressions en 1'iis d'un codi deter 

minat transmeten actituds, valors i sentiments. Vegem-ho en aquest fragment d'El 
segle de la Hum, de Pep Coll,7 on se'ns presenta una escena viscuda a l'escola d'un 

poblet del Pirineu cap a l'any 1914: 

[91] [...] recordo que un diaper deures havlem deposar els norm als rius 

d'Espanya, aquest cop nomis ah rius de la peninsula. El Berto de Tartera, 

que se les donava de llest, va afegir, en el racd de Catalunya, el riu 

d'Enllurri. Donjacinto It va preguntar amb cara d'emprenyat tot assen-

yalant la ratlleta del riu, que hifeia alia aquell gargot. 

—Esto es nuestro rio, Don Cassinto —va explicar orgullds el Berto—. 

El que passa serca del pueblo, sabe? 

—Esto es una mierda de barranco! —va escopir el mestre. 

El Berto es va atrevir a corregir-lo: 

—Veri, Don Cassinto. El del Bac, sf que es un barranco, pero de 

e"ste aquf todos en desimos lo rfo. 

—Si hace'is caso de lo que dice la gente, sere*is tan salvajes como ellos! 

—va bramar el mestre. I el va amorrar al mapa d'Espanya del llibre 

que passhvem: 

—Los verdaderos rfos esta"n aquf, zoquete, no en este culo de mundo 

donde vivfs! 

6. Ens refcrim a l'excmple [22] d'aquest mateix capltol, tret del text num. 9 de I'annex. 

7. El segle de la Hum. Barcelona: Empuries, 1997. 
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Aquest fragment & pie d'elements modalitzadors. Per6 en especial, 1'iis de les 

dues llengiies i la forma d'expressar-se del Berto de Tartera tenen una carrega 

expressiva ben notable. S6n elements que ens acosten a una experiencia i ens la 

fan sentir amb me*s intensitat que si la descripci6 hagues estat feta sense recorrer 
a aquest procediment. 

Aixi doncs, el posicionament, la tria linguistics, la repetici6 i les transgressions 

del codi s6n procediments de modalitzacio que imprimeixen en l'enunciat diver-

ses marques subjectives, moltes d'elles relacionades amb l'emotivitat. Amb aquests 

i altres elements linguistics el parlant tradueix els sentiments. En la llengua oral, 

els factors paralinguistics i tots els recursos de comunicacid no verbal s'uneixen 
als elements modalitzadors que acabem de citar. 

5. L'expressio de 1'emotivitat i les funcions del llenguatge 

La meitat de les nostres equivocations neixen del fit que 

quart hauriem de pensar, sentim, i quart hauriem de sen 

tir, pensem. 

Provcrbi angles 

Passem ara a preguntar-nos quina funcid comunicativa exerceix la llengua quan 

per mitja d'ella es manifesten els estats d'anim, els sentiments dels usuaris. Com 

ja s'ha comentat en capftols anteriors, no es gaire frequent trobar en els actes de 

park una funci6 unica, aillada de les altres, sin6 que solen donar-se combinades, 

si be" una pot ser la predominant. Com en els altres capftols d'aquest llibre, farem 

servir les denominacions utilitzades en el projecte Tipotext. 

Creiem que no calen gaires justificacions per afirmar que l'expressid de I'emo-

tivitat esta especialment lligada amb la funcio psiquica. Si considerem que es carac-

teristic d'aquesta funcio el fet d'estar centrada en la persona de Pemissor i de 

posar en relleu l'activitat de les seves facultats superiors, sigui en el vessant raona-

dor sigui en el vessant afectiu, es ldgic dir que en un text que hagi estat ernes amb 

el propdsit de comunicar uns estats d'anim, o en que aquests estats d'anim tinguin 

molt relleu, la funcio psiquica hi es predominant o, almenys, hi 6s present. 

Per a comoditat del lector tornem a reproduir les frases de 1'exemple [14] ja 

utilitzat abans, en que unes senyores conversen manifestant espontaniament la 

seva emotivitat: 
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ISABEL: Put's mira\ que trebdk tan bi VAnthony Quinnh 

AviA: Be\ aixb— aixb:_ 

ISABEL: & que escolta\ [nomis veient-lo treballar] [<j)a disfrutes] 

AviA: [&:_} [nomis veient-lo treballar_ i (j)a tine xX\ 

JOANA: [mini surt ell\ [t'oblides] 
JOANA: [is quepenses] t'oblides [que is una pellkula\] et penses que is 

l'Onassis\ 

AviA: S(\ sish vu(U) dir que e- is [com si veiessis] aquella persona_ que-

representa\ 

ISABEL: [Treballa tan bi!\] 

AviA: Molt maco!\ molt!\ (text num. 2) 

En aquest petit fragment, I'entonaci6, les pauses, els encavalcaments, els ana-
coluts, els mots valoratius i sobretot l'abundor d'oracions amb modalitat exda-
mativa contribueixen a configurer una situaci6 emotiva on es fa patent la funci6 

psfquica del llenguatge. 
Ara be\ en 1'exemple mateix ja podem adonar-nos que aquesta funcio es com-

bina amb altres. En primer Hoc s'entrellaca amb la fund6 referendal. La relaci6 
entre aquestes dues funcions ja ha aflorat de manera explfcita o implicita en aquest 
mateix capftol i en altres anteriors. Aquf ens limitarem a recapitular-ne el punts 

fonamentals. 

D'una banda, com s'ha dit en el capftol segon, en tot acte de park es trans-

met alguna informaci6, encara que l'emissor no en sigui conscient, i, pertant, hi 
ha uns continguts referencials. Fins en els casos en que e*s mds rellevant l'expres-
si6 de l'emotivitat i hi sobresurt la funci6 psfquica, no deixa d'haver-hi una trans-

missi6, o una actualitzaci6, de coneixements, d'uns elements referencials 
Aixi, en l'exemple [14] les interlocutores expressen i es comuniquen uns deter-

minats estats d'anim, per6 alhora intercanvien una determinada informaci6 (en 

aquest cas potser no exposada com a nova, sin6 actualitzada com a coneixement 

compartit del m6n). Nosaltres, receptors rurtius, tamb^ quedem informats, o b^ 
recordem, que hi ha un actor que es diu Anthony Quinn, que te fama de bon 
actor, que ha fet d'Onassis, etc. En un pla diferent, tambe podem dir que, des-
pr& d'espiar la conversa, ens hem assabentat que hi ha senyores que s'entusias-

men parlant d'Anthony Quinn; 6s una dada del m6n. 
D'altra banda, l'activitat psfquica mateixa pot ser part del referent en la comu 

nicacid, tant si constitueix el dictum d'un enunciat, com si riis nom& l'embol-
call; es una dada trie's del m6n, que es transmet a wave's del llenguatge. 

La importancia que tenen els elements afectius com a part del referent queda 
evident en el fet que sovint esdevenen objecte de preguntes. Aixf, quan algii ens 

informa del que ha dit una altra persona, no sols ens interessa el contingut de les 
paraules, sin6 que sovint preguntem «com ho ha dit», volem saber si ho ha dit 
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contenta, enfadada, amb alegria, amb tristesa, a contracor, etc. A vegades, des 
del punt de vista estrictament informatiu, is tan important coneixer l'embolcall 
com el contingut. 

Una altra funci6 especialment relacionada amb I'expressi6 de 1'emotivitat is 
la funcio interlocutiva. Tothom is conscient que el fet que la comunicacid sigui 
mes o menys fluida i que els canals de comunicaci6 es mantinguin o no oberts 
depen en gran manera de l'estat d'anim dels interlocutors. La manifestacid d'es-
tats d'anim considerats convencionalment positius, com l'alegria, l'euforia, la tran-
quil-litat, solen afavorir la comunicaci6, mentre que la tristesa, l'enuig o la c6le-
ra solen inhibir-la. Ara, tambe* pot passar el contrari. Un estat de placidesa compartit 
pot portar a no sentir necessitat de dir-se res, aixf com 1'angoixa o la c61era poden 

estimular I'actuaci6 verbal i, si la c61era es compartida, pot desencadenar discus 
sions inacabables. Per6 la manca de sintonia en els estats afectius o emocionals 
mis aviat sol traduir-se en un tancament dels canals comunicatius. 

Dos dels textos reproduits a 1'annex s6n una felicitaci6 de Nadal (text num. 
4) i una postal enviada durant un viatge (text num. 5). En tots dos destaquen 

com a principals, i en un grau semblant, les funcions interlocutiva i psfquica. En 
tots dos hi ha manifestaci6 de sentiments, amb presencia d'oracions exdamati-
ves i altres elements modalitzadors que expressen emotivitat. Quina pot haver 
estat la genesi d'aquests actes de parla? Tant podria ser que l'emissor se sentfs en 

un determinat estat emocional que el pone's a manifestar-lo per escrit a una per 

sona que el pot compartir, com que all6 que hi havia en l'emissor fos una volun-
tat comunicativa i una intenci6 de fer saber a 1'altre que els canals de comunica-

ci6 resten oberts malgrat l'absencia, i aix6 ho fa amb uns termes que denoten 
afectivitat. 

Fins i tot en aquelles situacions en que la funci6 interlocutiva te* un carac-

ter mis fatic, is rellevant la presencia de 1'emotivitat en un sentit o altre. Aixf, 
moltes de les tfpiques converses d'ascensor s'inicien amb una oracio exclamati-

va. Frases com Quina calor que fa!, Has matinat molt!, Quin goig que fas!, Cap 

a casa, queja is ben bi hora!s6n ben habituals. En un altre sentit, la referenda 
als estats d'anim sovint serveix com a punt d'arrencada d'una conversa o com-

pleix una funci6 basicament interlocutiva. No is estrany obrir la comunicaci6 
amb frases com Et veig molt contenta, Et veig com preocupat, Arribo moltanimat, 
etc. 

Recordem, encara, la funci6 interlocutiva que abans hem atribui't a algunes de 

les fdrmules ritualitzades per a expressar sentiments en algunes circumstancies. 
Si b^ la majoria d'oracions amb modalitat exdamativa solen tenir un us carac-

teristic, a vegades comporten uns efectes perlocutius que fan que, al costat de la 
funci6 psfquica, hi reconeguem tamb^ la funcio conativa. Fixem-nos en algunes 
frases com les segiients: 
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[92] Quin corrent d'aire que hi ha! 

[93] Ja t'has tornat a tacar! 

[94] Que bi que s'esta aqull 

[95] Aixb si que is un bon regal! 
[96] Quin goig quefeia la seva senyora! 

La frase [92] pot ser simplement una forma educada de demanar a algii que 
tanqui una porta o una finestra. Qualsevol que la send s'adona que li demanen 
que faci alguna cosa, si is al seu abast. Si no es pot resoldre el corrent d'aire, es 
pot interpretar com una exhortaci6 a canviar de Uoc o com una demanda d'una 
peca d'abric. Tamb<5 hauria estat cortes fer la demanda amb una oraci6 dedara-
tiva, per6 la modalitat exdamativa, en realcar el sentiment de disgust, accentua 

tambe" la forca conativa de l'acte de parla. 
La frase [93] no es tampoc la simple manifestaci6 d'una reacci6 anfmica. Es 

dar que comporta un retret per a la persona interpellada, que se sent instada a 
vigilar mes, o a posar-se el tovall6 al davant, o a mirar de treure's la taca imme-
diatament; a fer alguna cosa, en definitiva. En aquest cas nomds I'entonaci6 pot 
revdar els matisos de la contrarietat o disgust que experimenta 1'emissor, i alhora 
indicara si la demanda que duu impllcita te" un caracter mes o menys impositiu. 

Les frases [94] i [95] no comporten cap ordre sin6 mis aviat una exhortacio. 
La primera, emesa en directe cara a cara, es una invitaci6 bastant explfcita a que-
dar-se mis estona al Hoc on son els interlocutors, i el valor Hlocutiu seria sem-

blant en la majoria de situacions comunicatives. En la segona, en canvi, depen 
molt mes dels factors pragmatics. Fou emesa per una persona que esperava un 

regal, en presencia de les persones que l'hi havien de fer, i fou provocada pel fet 
que un amic acabava de rebre un regal forca valu6s. Els receptors van interpretar 

correctament que la frase era una insinuaci6 que el regal esperat no podia ser qual 
sevol cosa. De fet, aquesta is una forma forca habitual de demanar indirectament 
un be" desitjat: Quines botes mis guaii, Quina moqueta mis bonica!, Que deu ser 
practicaixd.'Vrases emeses en presencia dds qui ens poden procurar el be", per6 
dites com per a un mateix, sense adrecar-les a ningii. Es una forma molt subtil i 
poc directa, ja que els altres poden fer veure que no han sentit res. 

La frase [96] t^ una flincid conativa de dir, per6 nomes en unes determinades 
situacions. Concretament fou emesa per una tafanera consumada i molt habil que 
simplement volia saber si d destinatari era casat o no. Aquest hi va caure de qua-
tre grapes; va confessar la seva solteria. 

Parlem ara de la relaci6 de I'expressi6 de I'emotivitat amb la funci6 poetico-

ret6rica. El lector que ens hagi seguit des del comencament ti ja al seu abast prou 
elements per a formar-se un judici acurat sobre aquesta relaci6, ja que, de mane-
ra explfcita o implfcita, ha aparegut en les pagines que hem dedicat a I'expressid 
elaborada de I'emotivitat. En efecte, horn sol relacionar aquest tipus d'expressi6 
amb determinades produccions literaries, singularment amb la poesia Urica. 
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En la creaci6 poetica 1'emissor dona a les vivencies psfquiques, personals o alie-
nes, autentiques o fingides, una plasmaci6 estetica, tret que is essencial a la fun-
ci6 poeticorer6rica. Aquesta plasmaci6, despullada de les contingencies del jo per 
sonal, esdeve* un element creador en la ment del receptor, que actua com a caixa 
de ressonancia en la qual prenen tamb^ forma poetica les pr6pies vivencies. 

D'altra banda, una elaboraciri adequada de l'expressid de les emocions sol cons-
tituir un element ret6ric eficac tant per a conferir uns valors estetics al discurs 
com per a augmentar-ne el valor persuasiu, com ja s'ha dit anteriorment. De la 
mateixa manera que F. Pessoa diu que el poeta is un «fingidor», tambe* podriem 

dir que ho 6s l'orador. Si repassavem els grans mestres de l'oratdria, veurfem l'e-
norme carrega emocional que posaven en els discursos. I no sols aixd, sino que 
en els tractats tedrics recomanaven expressament l'us de l'emotivitat com a ele 
ment retdric. I is que, quan volem persuadir, no ens limitem a convencer la 

lnteUigencia del receptor, sin6 que pretenem moure tambe* el seu anim desvet-
llant en ell uns sentiments. En el llibre De l'orador, de Cicer6, llegim les parau-
les segiients: 

[97] No is possible que es condolgui Voient, que odit, que malmiri, que temi 
res, que sigui dutaplors i miserkbrdia, si totes les passions que l'ora 
dor vol encomanar aljutge no es veuen impreses ifoguejades en ell 
mateix. I si s'havia d'investir de dolor fingida, i si en tal mena de dis 

curs no hi haguis sindfalsedat i simulacio afectada, potser es requeri-
ria major artifici* 

El text sembla fet a mida per al nostre prop&sit i creiem que no necessita comen-
tari. 

Resta veure si Texpressi6 de I'emorivitat esta tamb^ relacionada amb la funci6 
metalingufstica i amb la funci6 factiva. Es cert que la relaci6 amb aquestes dues 
funcions es molt mes tenue, i per aix6 nom& hi fern una breu referenda com a 
punt final. Pel que fa a la fund6 metalingufstica, ens limitarem a dir que, d'una 
banda, no exdou que vagi acompanyada de la manifestacid d'uns determinats estats 
emocionals i que, d'una altra banda, ens podem referir metalinguisticament a 
una expressi6 de sentiments, fis a dir, les dues coses no s6n incompatible i poden 
donar-se juntes, perd sense relaci6 de causa-efecte. Vegem nomes dues frases: 

[98] Mira que escriure «Italia» sense accent! 

[99] L'oracid «No hi ha dretf» ti una modalitat exclamativa amb us carac-
teristic. 

8. ClCERO, De I'oradorW 189. Barcelona: Fundacid Bernat Merge 54, 1931, p. 55. 
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fis evident que la primera es una oraci6 exdamativa amb funci6 psiquica que 
come" un us metalinguistic del mot Italia, mentre que la segona es una oracio 
dedarativa amb funci6 metalingiifstica que come" una oraci6 exdamativa que 

denota un estat d'anim. 
Pd que fa a la rund6 factiva, tambe hem de dir que, en sentit estricte, la rela-

ci6 amb I'expressi6 de I'emotivitat es merament accidental. Aixf, horn pot pro-

nundar una frase que tingui valor performatiu amb un determinat to emotiu o 
acompanyada d'elements que expressen emotivitat, com Tine el gran goig^ de decla-
rar inaugurada I'exposicid, per6 el poder factiu de la frase no prove" de l'emotivi-

tat amb que es proferida. 
Ara, dintre de l'abast ampli que hem donat a la funcid factiva del Uenguatge, 

en el sentit que te" capadtat de modificar la realitat, si que podem dir que hi ha 
una relaci6 molt estreta. Si els humans hem estat i som capacos de transformar 
els nostres sistemes de relacions per a crear una «civilitzaci6» i unes «cultures», i 
en l'escala de la vida quotidiana podem modificar les situacions comunicatives, 

podem dir que aix6 6s aixi perque el Uenguatge te* la capacitat d'expressar no sols 
uns continguts racionals, sin6 tamb^ uns continguts emocionals. 
Com a resum d'aquest apartat, podrlem dir que, essent I'expressi6 de I'emo 

tivitat un element essencialment modalitzador, la podem trobar sobreposada a 
qualsevol us del Uenguatge, sigui quina sigui la funci6 comunicativa que com-

pleixi, si hi la que hi esta relacionada de manera essencial 6s la funci6 psiquica. 

6. L'expressio de l'emotivitat i els patrons discursius 

Et deixare, si volt, la veu 

Mentre tu tens els llavis closes. 

Molt lentament he apres els mots 

I I'asprefbc que els encadena. 

M. Angels ANGLADA 

De tots els patrons discursius contemplats en el projecte Tipotext n'hi ha un 

que esta essencialment vinculat amb I'expressi6 de I'emotivitat, i es el patr6 

expressiu. Aquest patr6 consisteix en una organitzaci6 de la materia lingiiistica 
que tradueix la part afectiva de l'emissor, les vivencies que acompanyen la seva 
valoraci6 o apreciaci6 del m6n, i podriem dir que respon fonamentalment a la 

pregunta «que sento». 
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Com s'ha dit en altres ocasions, & diffcil de trobar un text d'una certa exten-
si6 amb un sol patr6 discursiu, i potser ho & especialment de trobar-hi unica-
ment el patr6 expressiu sense combinar-se amb altres patrons. D'altra banda, s'ha 
dit en aquest mateix capftol que I'expressi6 de I'emotivitat es troba en la majoria 
dels actes de comunicacio lingiifstica; per aixd en molts textos es poden trobar 
traces del patr6 expressiu. A tall d'illustraci6, direm que el patr6 expressiu figu-
ra en nou dels dinou textos que hem reprodui't a l'annex. 

Veurem amb dos exemples com I'expressi6 de I'emotivitat configura un patr6 
expressiu. El primer es un fragment del text num. 1, que ja hem utilitzat amb 
altres finalitats: 

[100] Sr. JOAN: Tu no deus tenir una soca oii\ (rient) 

PALETA: Oh.\ (j)a mho fas rumiar (j)a i miri que de vegades n'he 
tingut de soques ehh 

Sr. JOAN: Vu(U) dir que_ is clar nosaltres don traiem una soca\ noi\ 

PALETA: P(e)rb— perb_ una socaW n'hi ha eh.\ sap— amb qui ho 

vui dir A i poder la trobar A nofacin re\ amb el del butano\ el de 
la llenya\ 

Sra. MARIA: ElRicardo de VhorttK is clarh (text num. 1) 

Observem que la majoria de les oracions tenen modalitat exdamativa. Els sig-
nes d'admiraci<5 que s'han posat en la transcripcid indiquen Pentonaci6 pr6pia de 
les oracions exdamatives. Tambe" s6n signes d'expressivitat les interjeccions oh i eh, 
aquesta ultima repetida. Igualment poden assen)^lar-se com a indicadors d'un estat 
d'anim dubitatiu les pauses allargades o que trenquen I'oraci6. Finalment, creiem 
que 6s significativa la frequencia d'elements dfctics de primera persona, ja que l'ex-
pressi6 de I'emotivitat sol ressaltar el centre dfctic de l'emissor. 

Vegem ara I'exemple d'un fragment del discurs d'acci6 de grades que pro-
nuncia Cicer6 davant del poble roma en tornar de 1'exili: 

[101] D'altra banda, la patria mateixa, oh dius immortals, gairebi no es 
pot dir quin afecte i quina complaenfa ens suscita. Quina esplendor 
ti Italia, quin renom tenen les seves dutats, quina jbrmosor les seves 

contrades, quines terres, quins fruits! Quina bellesa ti Roma, quina 
gentilesa els seus ciutadans! Quina dignitat ti la reptiblica, i quina 
majestat la vostra!9 

9. CiCERO, Discurs degratitud alpobU, 4. Barcelona: Fundaci6 Bernat Metge, 1995. p. 65. 
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El discurs fou pronunciat oralment i gauche" amb tota seguretat fou escrit abans 
de set pronunciat. De totes maneres, nomes ens es possible de coneixer la versi6 

escrita definitiva que en fe*u l'autor. 
Totes les oracions d'aquest fragment de text tenen modalitat exdamativa. La 

primera, que & 1'iinica que no porta el signe d'admiraci6 al final, tambe" s'hi pot 
considerar per.rexclamaci6 Oh eUus immortals que conte*. Cal remarcar la frase 
introduct6ria gairebi no es pot dir, que ja hem assenyalat com a tfpica en I'ex-
pressi6 d'estats d'anim per a indicar la dificultat de manifestar verbalment la inten-
sitat d'una emoci6. £s especialment rellevant l'us de l'adjectiu quinla amb valor 
exclamatiu, repetit deu vegades, essent com es la repetici6 un dels procedifnents 

de modalitzaci6. • . . iiv-
Tambe" contribueix al clima d'exaltaci6 emocional la tna que s ha let del lexic. 

D'una barida,hi ha els substantius afecte i complaenga, que designen expressament 
estats emocionals i especifiquen la naturalesa de les emocions de 1'emisspr.- D'una 
altra banda, hi ha els mots esplendor, renom, formosor, bellesa, gentilesa, dignitati 
majesiat, tots ells substantius abstractes de signe positiu, que denoten.entusias-
me en l'emissor i s6n capacos de suscitar-lo en els receptors. A tot aix6, caldria 
afegir-hi tots els matisos de I'entonaci6, en la qual Cicer6 era considerat un mes-
trc. 

No ens estendrem sobre la relaci6 de l'expressid de l'emotivitat amb altres 
patrons discursius, perque el predomini del patr6 expressiu eVmassa gran. Tan 
sols volem recollir una idea que ja ha aflorat en pagines anteriors, i e"s que una 

expressi6 elaborada de I'emotivitat, en la mesura que pot ser un instrument efi-
cac de persuasi6 adrecat a fer mudar els sentiments dels receptors, pot formar part 
d'un patr6 argumentatiu. Pascal ja digue" que el cor td uns arguments que la ment 

ignora. 



Annex 



1. Textos 

Tot seguit presentem un conjunt de dinou textos de no ficci6 en mode de 

producci6 directe i diferit. Pel que fa als textos en mode diferit, els presentem en 

la forma original; quant als direaes, en presentem la transcripci6 escrita. A con-

tinuad6 hi ha la llista de les abreviatures i els sfmbols utilitzats per caracteritzar 

els textos i la referenda dels signes basics que s'han utilitzat en la transcripci6 dels 

orals. 
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Criteris de transcripcid dels textos orals 

PAUSES: s'assenyalen amb la barra descendent 

a) breu: \ 

b) mitjana: \\ 

c)llarga: \\\ 

Grups tonals seguits de pausa: 

a) Entonaci6 ascendent o descendent: Li ho dirhs \ 

Per6 les preguntes i les exdamacions porten, a mis, els signes d'interrogaci6 
(?) i exclamaci6 (!) 

b) Entonaci6 sostinguda: Li ho dirhs _ 

Trencaments, VACIL-LACIONS: amb el senyal ~ 

a) de grups tonals: Si penses— si penses que no vindrh 

b) de paraules: Pen—penses que no vindrh; d'a— d'aquesta 

RECOBRIMENTS O ENCAVALCAMENTS: entre daudators 

S'escriuen un damunt de l'altre: A.- Marta, [ vine ] 

B.- [ Que volsi ] 

Tails de torn de paraula o frases inacabades: amb el senyal # 

A.- Diusempre# 

B.- No mho repeteixii. 

MOTS O FRAGMENTS NO INTEL-LIGIBLES: amb el senyal XX 

Converses paral-leles: entre els senyals {} 

ALLARGAMENT DE SO: amb dos punts 

a) simple (:) intentair resoldre, intentecrfer 
b) prolongat (::) / (:::) va, vine::, vine.:: 

ELS SONS que en la pronunciacio es suprimeixen, es substitueixen o s'afegeixen es 

posen entre parentesis: (a)nem; congress)os;premi(i). D'altra banda, tamb^ s'han 

posat entre parentesis sons que corresponen a trets dialectals. 
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Text 1 

Variables textuals: Descripcid succinta: 

Area territorial: central Al jardf d'una casa d'estiueig del Gar-

Intercanvi comunicatiu: individual raf, els amos parlen amb el paleta que 

Mode de produccid: directe (cara a cara) els ha fet unes obres. Comenten com 

Funcid comunicativa: INT 1 + CON 1 + poden arreglar una taula al jardf i par-

REF 2 + PSI 2 len de gent del poble. Maig de 1992. 

Patrd discursiu: DE & Dl & EX 

Sr. Joan: Tu no deus tenir una soca oi?\ (rient) 

PALETA: Oh!\ (j)a m'ho fas rumiar (j)a!\ i miri que de vegades n'he tingut de 

soques eh!\ 

Sr. Joan: Vu(ll) dir que_ 6s dar nosaltres d'on traiem una soca\ no?\ 

PALETA: P(e)rd~ p(e)r6_ una socaW i n'hi han eh!\ sap— sap amb qui ho vu(II) 

dir?\ i poder la trobareA no facin re\ amb el del butano\ el de la Uenya\ 

Sra. MARIA: Sf\ diga-ho en aquell del butancA 

PALETA: A aquell de les llenyes_ dire" prepara una soca d'arbre\ 

Sra. MARIA: Aix6 mateix\ perque [a ells com que els hi porten\ ] 

PALETA: [perque a ell li sobren eh?\ que li portin\] 

Sra. Maria: Clar!\ 

Sr. JOAN: Si nosaltres tambe* [els coneixem\] 

PALETA: [Una soca\] 

SRA. MARIA: No p(e)r6 a aquell [que li digui ell\] 

Sr. Joan: [P(e)r6 tu millor\] 

PALETA: 0)o li dird\ i si li diuen no— no— no t'ha die re el Ricardo?\ una soca el Ri-

cardo\ com que nom& que digui el Ricardo el de l'hort\ d'alla al costat\ 

Sra. Maria: El Ricardo de l'hort!\ 6s dar!\ 

PALETA: SA en aquf ja sap cada dia ens veiem amb el Duran\ 

Sra. Maria: Oh i tant!\ 

PALETA: £s paleta\ tambe* el Duran\ i bo\ bon paleta\ 6s empresari\ 
Sra. Maria: El- el- el home?\ 

Paleta: L'home\ l'ofici d'ell 6s paleta!\ 

SRA. MARIA: El que passa e"s que ara es deu dedicar a aix6 no?\ 

PALETA: M6s a la llenya\ p(e)r6: li (a)grada\ aix6\ li (a)grada\ ho fa de m& a me*s\ 

Sra. Maria: Ah!\ 

Paleta: I a ultima hora die ets un esclau\ plegues de paleta Uenya els treballs dis-

sabtes i diumenges_ i die i cada dia et fots m6s veil eh!\ 

Sra. Maria: (Riu) No i el buta:\ i to:t\ quina feina!\ 

PALETA: Uh!\ no para no para no paren\\ no paren\ 



310 Habilitate comunicativa 

Sra. MARIA: El que passa e*s que_ deu donar molt aix6\ perque clar si ells s6n els 

tinics que tenen buta\# 

PALETA: E:: d6na per no perdre-hi\ i com que tenen altra cosa venen carb6 venen 

llenyes una cosa ajunta l'altra\ 

Sra. MARIA: Una cosa ajunta l'altra\ 

PALETA: Aix6 es com una botiga que voste tingui de tot\ 

Sra. Maria: SA 

Paleta: Si te* una cosa sola no d6na\ per6 si te" de tot\ ven cada dia\ 

Sra. Maria: SA [una cosa] fa vendre l'altra\ 

PALETA: [Gira me*s\] girar\ el que conve" 6s girar\ 

Sra. Maria: SA\ no i ella 6s simpatica\ [6s mo:lt#] 

Paleta: [Ui!\] 

Sr. Joan: La coneixem molt!\ sf som molt_ bueno som amics [d'alguna mane-

ra#] 

PALETA: [I a ella li] (a)grada que se la mirin\ li (a)grada que li diguis que 6s 

guapa_ i tot aix6\ 

(Sra. Maria riu) 

PALETA: Hombre!\ 

Sr. JOAN: Home!\ (j)o a tant no m'atreveixo per (a)ix6\ 

PALETA: (J)° st::\\ oh! i tant!\ die ostres!\\\ 

(Sra. Maria riu) 

PALETA: A vegades li die mecagundena saps que haurfem de fer (j)o\ tu i (j)o?\ 

agafar el trist\ escapa'n-se tots dos\ (Sr. Joan riu molt) i venim d'aquf 

dos o tres anys fins que-- fins que s'hagin passat els desitjos\ i es fot a 

riure com una tonta\\\ 

(Sra. Maria riu) 

PALETA: I deixem els dos tu Thome i (j)o la dona empantanegats per (a)quA que 

s'espavilin home!\ que fa dia!\ 

Sra. Maria: Ai que bo!\ 

PALETA: £s~ 6s que et surt de di(r)-li hi ha vegades eh que s'arregla\ 
SRA. MARIA: Si is molt— 6s molt_# tamb£ canta a la coral\ o no?\ 
PALETA: No\ no canta no\ (rialles) 

Sra. Maria: Avui canteu no?\ 

PALETA: Avui hi ha concurs de roses i cant hi ha cant tambeA 
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Text2 

Variables textuals: Descripcid succinta: 

Area territorial: central Assegudes al jardf d'una casa, tres 

Intercanvi comunicatiu: individual dones parlen de pel-lkules que han fet 
Mode deproduccid: directe (cara a cara) darrerament per televisi6. Novembre 

Funcid comunkativa: INT 1 + REF 2 + de 1992. 

PSI2 ■ 

Patrd discursiu: DE & NA & EX 

JOANA: Mira potser aquest vespre ho mirar^!\ que el' Ramon va a(mb) un sopar_ 

i potser ho mirareA 

ISABEL: Si estas sola_ i t'ho deixen\ 

JOANA: Aix6 exacte\ 
ISABEL: Perque quan hi han els altres\ (rient) 
JOANA: Sf\\ no i que [a lo millor] fan una peUfcula maca_ i tambe*: mirar^ la 

peMfcula\ 

Isabel: [Escolta!\] 
ISABEL: Si\ avui em sembla que sf que en fen una de bona\ 

JOANA:Sf?\ 
AviA: A la tardaW no\ dema dema a la tarda_ fen una de- una d'aquelles de:\ de 

les e:poques_ prehist6riques\ 

ISABEL: Quina em van dir que donaven?\ 

AviA: No me'n [recordo del nom\] 
ISABEL: [No me'n recordo\] tine una memfcria!\ 
JOANA: L'altre dia diu que en van fer una que era molt maca\ aquella: la caixa:_ 

no s6 que de la caixa\ 

Isabel: [«La casa de xX»?] 
JOANA: [«La caja— la caja_»] no\ la no ho se" no me'n recordoW per6 aquell dia en 

feien dues o tres de bones\ feien «Ay Carmela»\ 

Isabel: Aix6 sempre en fen iguai\ 
JOANA: Si\ i despre*s encara en feien una a:ltra que tambe" estava beA ah!\ la del:_ 

el grec d'or\ 

AviA: La del grec d'or\ 
ISABEL: Ah si'\ que [(j)o:] la tenim que veure la tenim que veure 

JOANA: [Q)a l'havies vista\] 
ISABEL: i em vaig equivocar de dia\ i el dijous die [avui donen la del grec d'or\] 

JOANA: [I no la vas veure?\] 

Isabel: No la vaig veure\ 

JOANA: Mira nena_ [que era ben maca!\] 

ISABEL: [se'm va passar\] 
Isabel: Se'm va passar\ i vaig dir la vu(U) veure\ 
AvTA: (J)o perque la Joana m'ho va dir oi?\ i: la vaig poder veure\ 
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ISABEL: Pu& mira\ que treballa tan be* 1'Anthony Quinn!\ 
Avia: BeA aix6- aix6:_ 
ISABEL: lis que escolta\ [nome*s veient-lo treballar] [(j)a disfrutes] 
AVIA: [£s:J [nom& veient-lo treballar_ i (j)a tine xX] 
JOANA: [mira surt ell] [t'oblides] 

JOANA: [6s que penses] t'oblides [que & una pel-h'culaV] et penses que 6s 
l'Onassis\ 

AVIA: Sl\ si si\ vu(ll) dir que e~ 6s [com si veiessisj aquella persona_ que- que 
representa\ 

ISABEL: [Treballa tan b^!\] 

AviA: Molt maco!\ molt!\ 
ISABEL: I la Jacqueline Bisset fa el paper de Jacqueline\ 

JOANA: SAW bueno un paperet aixf una mica aturat_ per6:_ 
Isabel: SA 

JOANA: Per6 potser tamb6 aquella dona (j)a tenia una imatge aixi una mica: 
freda\ una mica:_ 

AviA: Si sA (j)a tenia una imatge aixi\ 
JOANA: Una mica distant tambeA 

ISABEL: Vols dir?\ m^s aviat em sembla que era bastant_ de ferro\ 
JOANA: Per aixd que la imatge que donava\ era una imatge una mica distant\ 
Isabel: MA 

JOANA: no?\ 

ISABEL: La Jacqueline_ vols dir que no era d'aquelles que:_ 
JOANA: Que\ que\ 

Isabel: No ho s6\ 

JOANA: No\ digues digues!\ 

Isabel: De caracter\ 

JOANA: De caracter fort\ 

Isabel: Forta\ 

JOANA: [Si::\\ per (a)ix6] et die que era mo:lt dura\ que [era molt de: de ferro]\ 
Isabel: [ah aixo sf:] 

AviA: I tant!\ 
ISABEL: SA aix6 sA no\ (j)o pensava que deies com passota\ que era\ 

JOANA: No no no no no\ [que_ era una dona] que es mostrava sempre molt en 
el seu lloc\ mol::t_ No s6\\\ 

AviA: P(e)r6 va ser [molt maca\] 
JOANA: [que no donava confianca] 

Isabel: M:\\ freda\ 

Joana: SA freda\ 

ISABEL: Calculadora_\ un caracter aixi':(s)_ tancat\ 
AviA: Avui (j)a- (j)a he llegit el diari_ me li he-- me li he- me li he- me li he 

emportat\ p(e)r6 el Uegeixo\ p(e)r6 despre*s quan vu(ll) sapiguer el pro-
grama [l'hai de tornar_]# no me'n recordo de re\ 

Isabel: [Q)a no se'n recordaY] 
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Text 3 

Variables textuak Descripcid succinta: 

Area territorial: central Una alumna de la Universitat Oberta 
Intercanvi comunicatiu: individual de Catalunya envia un missatge a tra-

Modedeproducci6:6tfaVL (escrit, ordi- v6s del Fdrum d'Empresarials, espai 
na<lor) virtual obert a la participaci6 de do-

Funcid comunicativa: CON 1 + INT 1 cents i discents d'aquesta universitat. 

Patrd discursiu: DE & NA 

10 

11 

12 t^EHlTamtt: ML DISOJLPBSl! 111 

13 

U tmMW~t ^^ 19:S0.4a oa/06/97 

15 

D«: Montsorrat Plana Bosgola 

A: Forun Eraprosariala 

tab cdpia a: Isabel Vldal Martinez, Ma. dels Angels Gil Eatallo 

19 

20 

21 
Demano nil disculpos per encomanar-voa ol virus contagiAs qua fa 

digs que volta per aquost coapua. Potser haguAs estat mlllor 

quedar-ne al Hit a '3uar' enlloc de fer dcures. 

24 

De moment he aconseguit 'curar' el neu ordi i tanb6 a mi mateixa, 

26 

anb una borta dbsls de vacuna. 

27 

28 
SI alijii ha tlngut algun problems seri6a, vull que sapiga que no 

29 
he actuat anb mala intonci6, ja qne no tenia conelxenent de quo 

30 

estava infectada. 

31 

32 
I taatbe vull agrair a tots els qul ens heu ajudata 

33 

34 'vacunar-noo1. 
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Text4 

Variables textual*: 

Area territorial: central 
Intercahvi comiinicatiu: individual 

Mode de produccid: diferit (escrit) 

Funcid comunicativa: INT 1 + PSI 1 + 

POE2 

Patrd discursiu: EX & DI 

Descripcid succinta: 

Felicitaci6 de Nadal d'una noia jove a 
una amiga de la mateixa edat. 
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TextS 

Variables textuals: 

Area territorial: central 

Intercanvi comunicatiu: individual 
Mode deproduccid: diferit (escrit) 

Funcid comunicativa: INT 1 + PSI 1 

REF 2 + POE 2 

Patrd discursiu: DE & EX 

Descripcid succinta: 

Postal enviada des de Rabat durant 

unes vacances (agost de 1989) per un 

jove que es diu Agustf a una amiga de 

Barcelona. 

MAROC INFtMl - RABAT - La M 
MpAtUgal 
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Variables textual*: 

Area territorial: central 
Intercanvi comunicatiu: individual 

Mode deproduccid: diferit (escrit) 

Funcid comunicativa: REF 1 + int 1 

PSI l 
Patrd discursiu: DE & NA & EX 

Text 6 

Descripdd succinta: 

Cam d'un noi de Barcelona, que es 

dedica a instal-lar equips hospitalaris 
i que viatja molt per motius de feina, 

+ a la seva xicota, que ell anomena Peti, 

i la famflia materna de la qual 6s d'o-
rigen asturia. 
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Text7 

Variables textuals: Descripcid succinta: 

Area territorial: nord-occidental Visita d'una coral al museu Picasso 

Intercanvi comunicatiu: social d'Horta de Sant Joan, l'abril de 1992. 

Mode deprodnccid: directe (cara a cara) El cicerone els fa una introducci6 glos-

FunciS comunicativa: REF 1 + INT 2 sant la personalitat de l'artista. 

Patrd discursiu: NA > (DE & AR) 

Visitant 1: Som uns trenta: nou\ 

CICERONE: Lo que li donar^ sira uns fulletsV perque tinguin un record\ i aix6\\ n'hi 
han amb catala\ amb castella\ amb frances [i amb angl^s\] si algu vo:l:# 

Visitant 3: [En catala sisplau\] 

Visitant 4: Amb catala\ 

VISITANT 3: Si els teniu amb catala\ 

Visitant 5: Catala\ catali\ 

Visitant 3: Si no_ doncs eh_ 
CICERONE: Si\\ s6n en catala\\\ [xX vagin agafantA] 

Visitant 3: [Gracies\] (Soroll i veus) 
CICERONE: Aixl(s) en tindran un recordxX i aquf els hi explica d'una manera resu-

mida\ la hist6ria de Picasso d'Horta no?\ (Sorolls) 

VISITANT 2: Diu «tot el que he apres# 

VISITANT 5: ho he apres a [Horta]»\ 
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VISITANT 2: [«Ho he apres a Horta»\] 

ClCERONE: Aix6\ ho deia sempre Picasso eh!\ tota la vida\ eh!\ tenia: un gran cari-
nyo a Horta\ e: el va copsar mol:t la primera vegada que va estar\ de tal 

manera que 6s_ Tunic lloc\ a on: per iniciativa pr6pia\ va volguer tor-

nar-hi\ i estic convencudfssim (j)o que vaig tindre la sort\ o tine la sort 

d'haver-lo conegutA de que: si: no haguessin sigut per les- les cir-
cumstancies hist6riques\ de que ell no era amic del regim anterior i tot 

aix6\ pue*s hague's tornat a Horta\ segurament eh!\ perque hi tenia un 

afecte tremendo\ no?\ se n'enrecordava\ pensi que_ nosaltres el vam 

coneixer quan tenia vuitanta anys\ i feia seixanta anys que no estava 

aquft que havia estat l(a) ultima vegada\ i se n'enrecordava:\ de perso-
nes\ de llocs\ ens preguntava coses que q(u)asi# ens- ens vam queda:r# 
com pot ser aixfc que aque(s)t home#\ 

VISITANT 6: Que tingui tanta mem6ria\ 

ClCERONE: Se n'enrecordi tant!\ i 6s perque_ s'ho estimavaW 

Visitant 1: Se li havia gravatA 

ClCERONE: Li havia quedat molt gravat\ s(\\ e si a algii n'hi falta agafi'n per favor\ 

(Soroll) 

VISITANT 5: Aquest senyor 6s el farmaceutic?\ 

Visitant l:Sf sA 

VISITANT 5: Eh?\ aquest es el farmaceutic?\ 

Visitant V.Sl si sft 

VISITANT 5: Aquest senyor 6s el farmaceutic?\ del poble?\\\ xX ja l'hi pregunta-
rem al Rossend\ 

ClCERONE: Els hi explicare* breument\ lo que (j)a tenen aquf lambe* resumit\\\ 

(xxxxt) l'any:_ al final de segle passat\ a:l 1898W va venir per primera 

vegada aquf Picasso\ tenia disset anysW e:studiava a Barcelona\ feia un 

parell d'anys que havia arribat_ des de la Corunya amb el seu pare que 

era professor de la Llotja\ el seu pareW i: el primer dia que va arribar a 
Barcelona\ es va trobar\ al costat de la taula de dasse\ amb un noiet d'a-

quf d'Horta\ que tamb^ va anar a Barcelona a estudiar dibuix i pintu-

ra\ que es dia Manuel Pallares\ llavorens\ puds lo que passa no?\ es van:# 

simpatitzar\ es van fer molt amics\ de tal manera que: tota la vida van 

ser amics\ es va morir un al# noranta anys\ el PallaresV i l'altre: m Picasso 

em sembla que en tenia vuitanta:# 

Visitant 6: Nou\ 

ClCERONE: Vuitanta-nou o aixf(s)\ b(u)eno pues tot— tot# cada any cada any\ 

quan Picasso no venia aqui Pallares anava (en) alia: a Can(nes)\ estaven\ 

a un hotelet d'allaV i cada dia anaven a casa de Picasso\ passaven el dia 

junts sortien a passeig\ tots los anys\ i~ i d'una manera habitual\ es tele-

fonaven\ o sigui una amistat— una amistat tremenda\ 

Visitant 1: Permanent\ 
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CICERONE: Permanent llavorens\ va venir aquf\ a:ll6 que passa\ que: h(a)via estat 

maJalt a l'hivern anterior h(a)via estat a.Madrid\ h(a)via tingut l'escarla-

tina\ estava una mica_ decaigut\ i: el Pallares li va dir «home vine al meu 

poble\ que 6s molt sa: i tal»\ all6 que pa(ssa) que es diu dels pobles no?\ 

bueno\ tot plegat\ que: tenien molta bona relad6\ Pallares anava molt a 
casa del— del— del— del— Picasso_ (Entra ungos ifrega una persona) 

Visitant 5: Tant se val 

ClCERONE: Ah!\ buenoW allavorens\ e: tot plegat que van venir aqufW van anar\ 

amb tren\ fins a TortosaN i de Tortosa a- aquf hi havia em sembla una 

diligencia que passava una vegada: o dos a la setmana\ o no si com devia 

anar perque no\ no\ no ho si ben beA per6 el cas 6s que un: germa del 

Pallares\ amb un:# amb una cavalleria i u:na tartana el van anar a Tortosa 

a recollir\ i van pujar\ pxiis per Xerta\ Prat de(l) Comte fins aqul dalt 

llavorens\ m:: ells van viure a casa del PallaresV i van# va estar-hi des de:l 

juny\ d'alla (a) la vora de Sant Joan\ bueno d'aquest temps\ mis o menys\ 

quan acabades les dasses\ des del junyW hasta el febrer de l'any seguent\ 

finals de febrer (...) 

VISITANT 1: De"u n'hi do (Torna a entrar el gas) 

Cicerone: Hola! (Riuen) 

Visitant 6: ei! 

Cicerone: No deixa:l'hi estar! 

VISITANT 7: No\ no\ no\ te* de (a)prendre que no\ que no ha d'estarW 

Visitant 6: Ell vol sentir-ho tambe* 

VISITANT 8: fis un gos cultural (Parlen tots) 

Text 8 

Variables textuals: Descripcid succinta: 

Area territorial: central Fragment inicial del programa concurs 
Intercanvi comunicatiu: social "Pasta Gansa» de Catalunya Radio. El 
Mode de produccid: complex (cara a presentador saluda els concursants l 
cara radio) comenca l'interrogatori en dau d'hu-

Funcid comunicativa: CON 1 + INT 1+ mor- Emes d mar5 de 1993. 
REF 2 + MET 2 + POE 2 

Patrd discursiu: (DE & EX & Dl) > AR 

(Sintonia del programa) 

PRESENTADOR: Un dia m6s aquf a Catalunya Radio bon dia que tal? com esteu?\ 

dimarts\ serze: de mar9_ del noranta-tres\ i:: amb tres concursants\ a::\ 

tres concursants. dels quals em sembla que n'hi ha algun que 6s nou\Fidel 

Mart! com estas?\ 
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CONCURSANT 1: Be" 

PRESENTADOR: Has vingut alguna altra vegada, Fidel?\ 
CONCURSANT 1: SA un parell de cops\ 

PRESENTADOR: Molt beA tens a:: dos noms aixf de: revoluci6: [importants] eh\ 
Fidel_ i MartA 

CONCURSANT 1: [S(\\ 

PRESENTADOR: Molt be'Wprimer concursant nou ja ho veurem despres com surt 
el sorteig\ German Ortiz_ bon dia de Matar6\ t'hem tingut alguna vega 
da German?\ 

CONCURSANT 2: No\ la primera vegada\ 

PRESENTADOR: Tambe* i l'Antoni Garrido de Tarragona?\ tambe" & la primera vega 
da que ve?\ 

Concursant 3: [£s la primera vegada\] 
PRESENTADOR: [Fantastic\] tots s6n: nousW Antoni quan tu diguis\ comencem a 

fer— (musica) lo sorteig!\ 

(Mtisica) 

CONCURSANT 1: Bl\ 

PRESENTADOR: Com?\ 

CONCURSANT 1: Bl\ 

PRESENTADOR: Bl\ Fidel Mara' sera el primer concursant d'avui\ 
(Musica) 

CONCURSANT 2: E10\ 

PRESENTADOR: German Ortiz el segon\ i per tant Antoni_ tu seras el tercer con 
cursant d'avui aquf al Pasta Gansa\ 

(Mtisica) 

PRESENTADOR: Molt beA Fidel:\ com estas?\ 

Concursant 1: Molt be*\ 

PRESENTADOR: A que et dediques tu?\ 

CONCURSANT 1: Estudio ffsiquesV 

PRESENTADOR: Ffsiques\ estas a: segon o tercer de ffsiques?\ 

CONCURSANT 1: Primer primer\ encara esric# 

PRESENTADOR: Primer primer de ffsiques?\ 

CONCURSANT 1: SI sA 

PRESENTADOR: Vas estar uns anys que no sabies que estudiar?\ 

CONCURSANT 1: No\ estudiava ffsiques perd no estudiava massa\ 

PRESENTADOR: Per6 t'ha agradat molt repetir el primer [i per aix6 1'has fet] me"s 
d'una vegada\ 

CONCURSANT 1: [M'ha encantat si]\ exacte\ 

PRESENTADOR: Molt b^ Fidel\ quin sobre vols?\ el u el dos o el tres?\ 
Concursant 1: El tres\ 

PRESENTADOR: Segur?\ 

CONCURSANT 1: SA 
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PRESENTADOR: Vinga quan tu diguis comencem\ 

CONCURSANT 1: Pasta Gansa\ 

Veu EN OFF: Primera [pregunta]\\ [cinc-centes] pessetes en joc\ 

(Musica) 

PRESENTADOR: [Sort] 

CONCURSANT 1: [Grades] 

PRESENTADOR: Sort perque comencem amb assessorament lingiiistic\ 

(Musica) 

PRESENTADOR: La musa\ que en la mitologia grega: es cadascuna de les nou divi-

nitats del cant i de la dansa\ venerades com a nimfes de les fonts i 6s el 

subjecte\ font\ o sentiment que inspira el poeta: el pintor i e:l creatiu 

que fa els anuncis de la sis quaranta-nou\ ha estat des de sempre una 

peca clau \la musa\ com deia\ en tots els artistes que el nostre poble ha 

tingutA teA i tindra\ al llarg dels segles p(e)r6 encara que quan parlem 

de muses ens les imaginem: com uns e*ssers invisibies\ incorporis\ imma-

terials\ i fins i tot impalpables\ el cert 6s que aix6 no es aixf\ com ho 

demostren les frases que sovint podem sentir\ com ara «jo sempre pinto 

els caps de setmana perque 6s quan surt l'Anna Lafau al Telenotfcies i 

aixi no he d'esperar que m'arribin les muses»\ o «sempre que em vull 

inspirar per tenir una conversa contfnua i sense entrebancs\ vaig a bus-

car la meva musa al Telenotfcies cap de setmana\» 

(Mtisica) 

Nome's per posar uns demostratius i agraits exemplesW ara beA a la frase\ 

«Quan la Maria va veure que em posava al Hit amb camisson em va 

encastar un tricorni al crani i em va dir que ara ja semblava 1'angel de 

la guardia civil»\ quants barbarismes\ intueixes\ que hi ha?\ Pasta Gansa!\ 

CONCURSANT 1: Me la podries repetir?\ 

PRESENTADOR: Sf\ «Quan la Maria va veure que em posava al Hit amb camisson# 

[em] 

CONCURSANT 1: [Camison?] 

PRESENTADOR: Que seria_ 

CONCURSANT 1: Podria ser: camisa de dormir_ 

PRESENTADOR: Camisa de dormir per exemple\ «em va encastar un tricorni al 

crani\ i em va dir que ara ja semblava l'angel de la guardia civil» 

CONCURSANT 1: Encasta:r 

PRESENTADOR: Encastar?\ 

CONCURSANT 1: Encastar\ 

PRESENTADOR: Que seria_ 

Concursant 1: CoMoca:r_ 

PRESENTADOR: CoMocar\ 

CONCURSANT 1: M:\ encolomar:_ 

PRESENTADOR: Encolomar_ 
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CONCURSANT 1: E:\\\ (a)niria per (a)quf no?\ 

PRESENTADOR: (A)niria per (a)quf\ per tant\ quants barbarismes hi ha\ company?\ 

CONCURSANT 1: Prodries Ilegir una vegada me"s si no et fa res si us plau\ 

PRESENTADOR: Si\ «Quan la Maria va veure que em posava al Uit\ amb camisson_ 

em va encastar un tricorni al crani i em va dir que ara ja semblava l'an-

gel\ de la guardia civil»\ 

CONCURSANT 1: Has dit 'amb'\ 

PRESENTADOR: Em va\\ em va\\ a mi_ em va\ 

CONCURSANT 1: Em sembla que dos\ dos\ 

PRESENTADOR: Dos nomes\ 

(Mtisica) 

CONCURSANT 1: No!\\\ 

PRESENTADOR: No company\ un\ nom&\ 

CONCURSANT 1: Un\ 

PRESENTADOR: Encastar 6s tan correcte com- com qualsevol altra cosa\ camisson 

si\ que 6s camisa de dormir\ 

Text 9 

Variables textual*: Descripcid succinta: 

Area territorial: Valencia En un programa de radio de Canal 9 

Intercanvi comunicatiu: social Radio-RTV, una periodista de la radio 

Mode de produccid: complex (telefon, entrevista per telefon un expert en cas-

radio) tells de foes artificials. La conversa 

Funcid comunicativa: CON 1 + REF 1 + abasta aspectes teenies, comercials, so-

PSI 2 cials, etc., i es produeix en el marc de 

Patrd discursiu: (DE & NA) > AR les festes falleres (19 de marc de 1990). 

PERIODISTA: Senyor Juan Jose* Brunchu bon dia!\ 

Sr. BRUNCHO: Hola\ bon dia\ 

PERIODISTA: Ens_ agradaria que ens_ contara e:: com es monta una masdeta\ 

Sr. BRUNCHO: Bueno\ e: la masdeta\ directament se monta\ en fabrica\ en pri 

mer Hoc no?\ 

Periodista: SI 

SR. BRUNCHO: O sea que en la fabrica se fa un pro(j)ecte\ segons on va(j)a a ficar-

se la mascleta\ i: per norma claro\ es busca el pressupost que tenim 

p(er) a fer este acte\ i d'ahf se fa un planing\ este planing se passa a 

fabrica\ se desarrolla\ i (j)a\ immediatament que este" acabat\ s'embala 

en caixes i ix completament (j)a preparat des de fabrica\ (j)a un arribat\ 

una volta arribat al lloc\ (j)a automaticamentA s'escampa tot lo que te* 

en les caixes preparades en fabrica\ i: (j)a se comenca el muntatge\ aix6 

6s lo me"s normal que fern (n)o(s)atros\ 
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PERIODISTA: M:! i:_ quanta: gent fa falta?\ 

Sr. BrunCHO: Dep(e)n\ a$6 dep(e)n de la categoria de la masdeta\ i sobretot del 

Uoc\ el Hoc e"s molt important per qui es el Hoc is important?\ puis per 
la seguritat\ e_ a on pots agarrar-te\ no pots\ tens que portar una serie 

d'equipo distinta segons\ el Hoc que se fa(j)a esta masdeta\ normalment\ 

d'exemples que_ estem fent\ o s'estan fent en la placa de rA(j)untament\ 

en: la campanya digam de faUes\ puds esta\ (j)o te direA sobre (v)uit per-

sones\ normalment per a munta(tg)e\ i per a disparar uno a soles\ 

PERIODISTA: I— i el Hoc de: la placa de rA(j)untament\ es bo:-\ es roin?\ 

Sr. BRUNCHO: No\ e"s bo!\ es bo!\ ha sigut bo sempre\ i ara continua siguent bo\ 

i en els acuerdos que se prenen\ (l)6(g)icament\ pue"s encara d6na me*s 

garantia de que all6\ siga el puesto ideal per a fer les masdetaes\ sem-

pre i quan se respeten els acords que se prenen a nivell de seguritatA 

PERIODISTA: I: i eixos acords de: de seguretat\ e: quins s6n?\ 

Sr. BRUNCHO: Bueno\ pu&\ e: enguany s'han ficat\ una a(l)tra innovaci6\ a:(l)tres 

anys s'ha ficat que s'han prohibit tirar canyes\ eh?\ e: s'ha— s'ha medit 

el tema de_ els calibres\ enguany la novetat pues ha sigut el— el— el tope 

maxim de cent quilos de massa explosiva no?\ i daro van reduint-se les 
coses\ que no lleva efectivitat ni color a Pespectade\ per6 que sin embar 

go funcionen perfectament\ 

PERIODISTA: M:: o sea que me*s de cent quilo:s#?\ 

Sr. BRUNCHO: No perd6!\ hasta cent quilos esta permititA segons (e)racuerdo 

que s'ha pres abans de:# de la seguritat i#\ vamos protecci6 civil [i-] 

PERIODISTA: [ Sf ] 

Sr. BRUNCHO: i claro\ i el sector pressupostos\ 

PERIODISTA: Sft i~ i una cosa que:— que molesta: e que li fa por a molta gent s6n 

les varilles\ 

Sr. BRUNCHO: Estan prohibides tirar en la placa de l'Ajuntament les varilles\ 

PERIODISTA: M:::! 

Sr. BRUNCHO: Per6 aix6— per6 aix6 (j)a esta regit de fa uns anys\ eh!\ o siga que 

cada any se van buscant noves medides per a evitar el problema de— 

d'accident no?\ 

PERIODISTA: M: m:\ i: a voste\ (j)a personalment\ que li agrada mis\ fer castells 

d'artificis\ o fer masdetaes?\ 

Sr. BRUNCHO: Bueno is un espectade totalment diferent de u a l'a(l)tre no?\ les 

masdetaes tenen tambe* e: la seua digam\ categoria no?\ la seua valoraci6\ 

artfstica\ ara mis se note en espectades per la nit els castells de focs\ 

PERIODISTA: (riu) I: en la nit del foc\ e: qu(e) sent vost(e)?\ 

Sr. BRUNCHO: Bueno\ se sent com tot lo m6n que esta treballant en un sector\ 

com 6s el nostre:\ i: realment puds estas sempre pendent de l'ora(tg)e 

(riu) primer que res\ no?\ 
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Periodista: Sf 

Sr. BrunchO: I- i 6s lo que sempre mos marca la pauta de lo que tenim que fer 

practicament\ no?\ entoncesV e:: estas pue"s hasta que es comence 1'espec-

tade\ pu6s estas un poc nerviris no?\ estas mirant la responsabilitat que 
[tens]\ 

Periodista: [M:!] 

Sr. BRUNCHO: eh?\ i que tot ixca tal com esta planificat\ i clar\ tot aix6 hasta que 

no es comenca\ no s(e) sap mai\ (j)o no diria por sinoA (j)o diria sentit 
de responsabilitat\ 

PERIODISTA: M: m: sf perque si plou\ sf que:: voste pot dir\ no: n'hi ha castell\ o 
no n'hi ha masdetaV 

Sr. BrunchO: Bueno dep(e)n no\ aix6\ mira esta re(g)it en una normativa\ eh?\ e: 
a nivel(l) nacional\ no?\ a nivel(l) de tot el Estat espanyol en la qual se fa 

una previsi6 en cas de plu(j)a\ lo que se devia fer\ i: en este cas\ pu6s si la 

plu(j)a 6s normal\ (x)icoteta\ no per(j)udica ningun material i per supost 
en el riu\ put's se pot tirar\ no?\ ara no se pot xX\ pu6s que te diria (j)o\ 

en ralameda\ o: que te diria (j)o\ puds en la placa de l'A(j)untament\ o 
qualsevolW que estiguera molt\ molt\ vamos molt\ molt progiamat el 

tema d'accidents\ no?\ per6 dintre de:l riu i del cauce\ com se fa (a)vui\ 
pue*s se podria tirar\ sempre i quan daro se revise antes\ se miren totes les 
coses com estan\ i que la plu(j)a no siga molt intensa\ 

Periodista: Sf- sf-

Sr. BrunchO: (J)o ha fet castells nevant i tot no?\\ o sea que vol dir-se que (a)vui 

se preparen uns artfculs molt diferents eh?\ i te* una preparaci6 plastifi-

ca(d)a\ en fi n'hi ha un adelanto molt gran en este sistema perqu(e)\ 
acApues com aquell qui diu plou quan no t^ de ploure\ per6 si vost(e) 

va a a(l)tres paii(s)os del nord de- d'Europa etc(e)tera (A)nglaterra\ pos 
vost(e*) tinga en compte que allf normalment sol ploure no?\ entonces 

se preparan ia els espectades en este tipo de-- de previ(s)i6\ 

PERIODISTA: Sf sf\ i i#a me"s e a nivell internacional\ la Comunitat Valenciana va 

molt per davant no?\ 

Sr. BRUNCHO: Bueno sf (a)vui per (a)vui esta marcant la pauta dels pai'sos comu-

nitaris i no-comunitaris\ en la qual s'estan desarroilant una serie d'es-

pectaculs molt importants\ i que la Comunitat Valenciana participa en 
tots dls eh?\ 

PERIODISTA: ... i i 6s ac& cert que els (j)aponesos (n)os fan la competencia o no?\ 

Sr. BRUNCHO: Bueno no! (j)o diria que no (j)o diria que (a)vui el mercat euro:peo 

esta demandant molt de- del nostre pafs\ i sobretot de la Comunitat 
Valenciana en la qual\ eee~ es pareixe que no existisca tal competencia\ 
per que? pu6s perque (a)vui se febrica amb una (qua)litat una garantia 

Periodista: Sf... 
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Sr. BruNCHO: molt important i (l)6(g)icament el cost 6s m6s barat p(er) a ells 

que no- comprar a A(ss)ia no? comprar a (J)apon pile's el flete solament 

de(l)s costos se~ s'eleva moltfssim si aci trobe este artfcul tal como 

s'esta\ programant i el benefici digam de seguritat & maxim\ puts a 

fun(c)ionar e~ en la comunitat comprens?\ 

Periodista: Si 

Sr. BRUNCHO: £s (l)6(g)ic no? l(a) oferta de- de- de— demanda no?\ 

PERIODISTA: Sf sl\ i: senyor Juan Jose* Brunchii\ a voste des quan li agrada el foc?\ 

Sr. BRUNCHO: Bueno fa molts anysW eh (riu]\ 

Periodista: (riu) 

Sr. BRUNCHO: Q)o diria que un mont6\ he... he...\ (j)o diria un mont6 perqu(e) 

ac6 son empreses que:: #(n)o(s)atros anem p(er) a la quarta (g)eneraci6 

no?\ 

Periodista: Sf\ 

Sr. BrunchO: I estes empreses pue"s normalment sempre ha s(i)gut un tipo de— 

d'herencia de pares a fills no?\ i (l)6gicament (n)o(s)atros ja estem a la 

quarta (g)eneraci6\ vol dir-se que_ dins de la famflia sempre n'hi ha un 

o a(l)tre que no li agra(d)a\ i pega a fugir\ o se queda en ca(s)a i enton-

ces esta#\ aix6 6s com una droga no? que quan l'agarres no la soltes\ i-

- i 6s el problema\ 

Periodista: I— i— i mai li— li ha tingut por al foc?\ 

Sr. BRUNCHO: Sempre tenim por lo que passa 6s que (en)s e Taguantem\ 

Periodista: Ah:! moltfssimes gracie:s_ 

SR. BRUNCHO: De res bonica!\ 

PERIODISTA: i que: i que tinga molt d'exit!\ 

Sr. BRUNCHO: Moltes grades 

Periodista: en estes falles 

Sr. BRUNCHO: grades moltes grades 

Periodista: Ade*u 

Sr. BrunchO: Ad<Ju ade'u 
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Text 10 

Variables textuals: 

Area territorial: balear 
Intercanvi comunicatiu: social 

Mode deproduccid: diferit (escrit) 

Funcid comunicativa: REF 1 + CON 1 

Patrd discursiu: DE & NA & DI & EX 

Descripcid succinta: 

Esquela mortu6ria extreta del Diario 

de Mallorca (18 de juliol de 1989). 

encomanauadCul'Animade 

Don Bartomeu Riera Fiol 
Va morir dla 16, a Palma, 

confortat amb els Sams Sagraments i la BenedteciA Aposttlica 

ALCELSIA 

La seva afllglda esposa Joana RossellA verger; germans AntonI I Joana; germans politics Catallna Server, 

Marfa i Vicenc Ma. RossellA. Francisco Costell I Matdde Botey; flllols ColAma i Gabriel RIera; nebots I tots els altres 

parents, fan a sabre als seus amlcs aquesta sensible perdua. Demanen per a ell una oracIA i I'asslstencla al fune 
ral que se celebrarfl avul, dla 18 a les 20,15 hores a I'esglesta parroqulal de Sant Alonso Rodriguez. 

En quedaran molt agraits. 

Casa mortuAria C/. Aragfi. 34-3 A. Palma 

No es convfda partlcularment 



Annex 327 

Text 11 

Variables textuals: 

Area territorial: central 

Intercanvi comunicatiu: social 

Mode deproduccid: diferit (escrit) 

Fundd comunicativa: REF 1 + CON 1 + 

INT 2 + PSI 2 

Patrd discursiu: Dl > (NA &C EX) 

Descripcid succinta: 

Nota entre companys de feina. El tema 

es al voltant de I'elaboraci6 de mate-

rial didactic. 
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Text 12 

Variables textuals: 

Area territorial: nord-occidental 
Intercanvi comunicatiu: social 

Mode de produccid: diferit (escrit) 

FunciS comunicativa: CON 1 + PSI 1 + 

REF2 

Patrd discursiu: AR > (DE & Dl) 

Descripcid succinta: 

Manifest a favor de I'objeccid fiscal 

publicat en forma de carta oberta en 
el diari Segrede Lleida (28 de juny de 
1990) signat per Alternativa Verda -

Iniciativa per Catalunya. 

A les dones i als 

homes de Lleida i de 

les terres de ponent 

L'objecci6 de consciincia 6s la 
negativa a complir qualsevol 

norma, ordre o imnosido* que 
entri en contradicd* amb el 
cadi de conducta personal, 
amb la consdenda. 
L'objeccd6 de consdenda al 

serve! milhar es la mes apara* 
tosa manifestsdo' del rebuig a 
colkborar amb l'exerdt, amb 
el militarisme. Pero aquest 
rebuig cal manifestar-lo, tarn* 
M, en la resta de les esferes del 
comportament, i per tant, 
negant-se a pagar a tfBstat dels 

diners que aquest destina a 

preparar i mantenir el seu 
exerdt. 
Atxo es l'anomenada obiec-

ci6fiscaL 
Malgrai que la Constituci6 

reconeix el drtc a Pobjecct6 de 

consdenda, la interpretad6 
que es fa d'aquest dret pels 
poders de 1'Estat els permet 
elaborar ana Iegislacid tant 
restrictiva que, per exemple, a 
qualsevol jove que vol fer 
ob}ecd6 de consciincia se 11 
obre un expedient per "reco-

neixcr-liB la qualitat d'objec-
tor. Com si alga ens bagu&i de 
reconeixer i atogar un a un els 
diets que s6n nostres per man* 
dat constitudonal! 

Doncs, de la nwwfaa mane-
ra, fent gala d*ona consedera-
ble dosi d'esquizofrenia, d 
mateix Estat, que accepta que 
es fed objecdo al servd mili-
tar, no permet que es fact 

ob{ecd6 fiscal. De manera que 
no cs permes dixar de contri-
buir al manteniment d'un 
ezerdt dd qua! s( es pot objec-
tar. 

L'objecd6 fiscal es practica 
sentiliament deduint de la 
ouota Mquida de la nostra 
dedarado de renda el tant per 
ceflt d'ella mateixa equivalent 
al qae l'estat dedica a despeses 
miliurs en els pressupostos 
generals. 

Per a la declarad6 de 1989 is 
el 7,7%. 
Perque la millor forma de 

resoldre ds conflictes entre els 
pobles & d dialeg, l'amistat, la 
cooperad6 i la solidaritac. 
Perque les despeses militars 

son cada any mfe grans mentre 
la pobrtsa va envaint el mdn i 
la nature es cada dia m£s i m6s 
agredida... 

Perque volem la progressiva 
reducci6 real de les despeses 
militars fins a aconseguir la 
desaparido' absoluta dels exer-
dts.. 
Perque ens neguem a com-

plir una imposid6 de 1'Estat 
que ens obliga a anar contra el 
nostre codi eac.~ 
Fern objeed6 fiscall 
Feu objeccl6 fiscal! 

Alternativa Verda -
Iniciativa per Catalunya 
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Text 13 

Variables textual*: 

Area territorial: central 

Intenanvi comunicatiu: social 

Mode deproduccid: diferit (escrit) 

Funcid comunicativa: REF 1 + INT 1 + 

PSI2 

Patrd discursiu: DE & NA & EX 

Descripcid succinta: 

Carta escrita pel president de la Coral 

Sant Jordi als excantaires en comencar 

el nou curs despres del comiat d'Oriol 

Martorell com a director de la coral. 

Barcelona, octubre de 1991 

Benvolgut, 

Doaprea d« lea taoeioiu qua varea viuro tota plogats tant en el concert 
lnoblldable del 7 da iuny al Palau cob en la nateixa fasta lntima dol a, la 
Coral segueix un nou com aab u;iuslo 1 aoltos gane* da for foina. Nou 
cura, eoa podeu aupoaar, per molts ootiui; 6» par aixo qua 1'equip 1 tots 
als cantaires tenin ganoa d'inf.ornar-voe de totea lea novetats 1 

BCtlvitota. 

En prlaor Hoc un notifiquea qul 6a el nou director de la Coral: Jordi 
Hoouera. quo fins ara ha dirialt l'Orfe© Hanresa i es fundador i director 
del'Escola de Mftsiea a Bavardes. tab ell hem iniciat el traball aquest 
nou curs, del qual tots oatea aolt contents. TaBb* us volea Inioraar de las 
peraones que foraen el primer oquip d'aqueste etapa: Filar Sanou, Rosalie 
Canlnal, Aguati Bspriu, Sugeni Cestells, rrandseo Raalrei, Enric Martinox 
eoa a tresorer i Lluis Saumall con a preoident. Tanbe dir-»oa que I1equip 
ha cooptat Rosa Colomsr eoa a croninta 1 arxivera de la Coral. 

A part de lea activitats initicals normals (qoatre concerts aquest primer 
trSoscro : 24 de seteabro a la prea6 de Quatro Caaina a la Bpea, 13 
d'oetubre al Henestir de Pedralboa asb els. motets do Mozart, 18 d'oetubre.a 
Santa Coloma i el tradiclonal concort de Nadal), o tota «ns ha fat aolta 
il.lualfl do prograaar un concert extraordinari que sera ol dia 6 da fabrer 
al Palau de la Mosica, cintant la CreaeiA de Haydn amb l'Orquestra Ciutat 
da Barcelona, dirigita par 1'Ednon Colsaer. 

Una altra nova 4o quo la Coral, juntasont amb tros cor» aes, he estat 
convidads a prandre pact en 1'acte inaugural dais JocaOllmplca. 

Coa veieu, la Coral continue troballant i anb la voluntat feroa de fer.el 
quo seapre he fot: fee arribar la noatra adaica i 1« d'altrea palsos als 
nostros pobles i dutats, sense ronundar a prepartr al que anoaenen "obres 
oajocs". 

Eaten segura que vosaltreo vourau tots aqueata projoctos aab tan goig com 
els que fgmea la Coral actual. 

Cordialnant, 

Llul* Sauaall i 6111 

• 4hntU petul: UUU SAUMEU. I At. Vvf <!• MonB.n.1 It Ida 1* • T,L 219 21 5) • O024 BARCELONA 
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Text 14 

Variables textual*: Descripcief succinta: 

Area territorial central Al Parlament de Catalunya, en la ses-
Intercanvi comunicatiu: institutional si6 d'investidura del president de la 
Mode deproduccid: directe (cara a cara) Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, 
Funcid comunicativa: REF 1 + CON 1 + el dia 21 de juny de 1988, es fa piibli-

FAC ] ca la constitud6 dels grups parlamen-
Patrd discursiu: DI + (DE & NA) taris i la reglamentaci6 que regira el 

debat. 

President del Parlament: Es repren la sessi6\\\ un senyor secretari/ se servira/ 
anunciar/ el nom dels grups parlamentaris que s'han constituit/ i dels 
portaveus/ designats\ 

SECRETARI DE LA MESA: Als efectes del que disposa 1'artide 119_ punt 1 del regla-
ment\ per al debat d'investidura\ es fa avinent que\ d'acord amb els 
articles 18 i 21 del reglament\ els sis diputats elegits per les (ll)istes elec-
torals d'Esquerra Republicana de Catalunya\ han constituit el grup 
parlamentari d'Esquerra Republicana\ i han de(s)ignat com a porta-
veu_ 1'iMustre senyor Josep-Llufs Carod RoviraW els sis diputats elegits 
per les (ll)istes electorals de Federaci6n de Partidos de Alianza Popular\ 
han constituit el grup parlamentari popular\ i han de(s)ignat com a 
portaveu 1'iMustre senyor\ Aleix Vidal-Quadras i RocaW els nou dipu 
tats elegits per les (ll)istes electorals d'Iniciativa per Catalunya\ han 
constituit el grup parlamentari d(e)'Iniciativa per Catalunya\ i han 
de(s)ignat com a portaveu\ 1'iMustre senyor\ Joan Saura i LaporteW els 
qu(a)ranta-dos diputats elegits per les (ll)istes electorals del Partit\ dels 
Socialistes de Catalunya\ han constituit el grup\ socialista al Parlament 
de Catalunya\ i han de(s)ignat com a portaveu\ 1'iMustre senyor Higini 
Clotas i CiercoW els (se)bcanta-nou diputats elegits\ per les (ll)istes elec 
torals de Convergencia i Uni6\ han constituit el grup parlamentari de 
Convergencia i Uni6\ i han de(s)ignat com a portaveu 1'iMustre senyor\ 
Antoni Subira i Claus\ 

PRESIDENT DEL PARLAMENT: GraciesU d'acord\ amb l'article 119\ del reglament 

de la cambra\ i del que esta\ convingut amb els portaveus dels grups\ 
el debat\ tindra Uoc\ de la segiient formaW un representant de cada 
grup parlamentari\ podra intervenir\ durant\ trenta minutsW l'ordre en 
que intervindran els grups\ sera de menor a majorW el candidat\ podra 
fer lis de la paraula tames vegades com ho demanara\ sense Iimitaci6 de 
tempsW quan el candidat respondra\ individualment\ a un dels dipu 
tats que hauran intervingut\ aquest tindra dret a una replica\ d'un 
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temps iguai a l'emprat pel candidatW si hi Hague's resposta a les repli-
ques\ que que en aquest cas sera sense Iimitaci6 de temps\ el grup\ 
podra contrareplicar durant cine minutsW quan el candidat respongui\ 
d'una manera global\ als representants dels grups\ cadascun d'aquests 
nomis tindra dret a una replica d'un temps igual\ a la de l'emprat pel 
candidat\ o sigui en aquest sup6sit\ no hi haura contrareplica\ 

Text 15 

Variables textuah: DescripciS succinta: 

Area territorial: central Judici celebrat al Palau de Justkia de 
Intercanvi comumcatiu: institucional Barcelona, l'octubre de 1993, presidit 

Mode deproduedd: directe (cara a cara) pel jutge Josep Niub6. Aquest acte & 
Funcid comunicativa: REF 1 + CON 1 + la conseqiiencia d'un atestat realitzat 
FAC x el mes de juny del mateix any per una 

Patrd discursiu: (DI > AR) + (DE & NA) suposada falta de fort. 

JUTGE: BeA senyor Jose" Antonio_ Renia\ voste t6_\ algun document que acredi-
ti la seva personalitat?\ 

ACUSAT. No\ xX 

JUTGE: XX voste\ 

ACUSAT: XX 

JUTGE: I quin any va ne*ixer?\ 
AcuSATi El dieciseis_ e:_ del dos_ del sesenta i dos\ 
JUTGE: Sap el niimero del carnet d'identitat voste?\ 

ACUSAT: SA el xX\ . 
JUTGE: Molt be"\ correcteW b^ doncs\ ara_ comenca pr&piament 1 acte de judi-

ci\ i: com vostes imagino que (j)a saben\ aquest is la consequencia. de 
l'atestat que es va: realitzar el dia 26 de juny passat\ com a conse-
quencia\ d'una suposada falta\ de furt\ que se li atribueix a Jose" 
Antonio\ Renfa\ Jime'nez\ posi's dempeus el senyor agent de la guar-
dia urbana\\\ jura voste 6bviament dir la veritat respecte a lo que se li 

pregunti?\ 

DENUNCIANT: Juro\ 
JUTGE: Contesti\ les preguntes que li formuli la senyora fiscal que t6 la paraula\ 

FISCAL: Amb la veniaW a::viam\ quins s6n els fets?\ perque voste va intervindre\ 
i posteriorment va posar una deniincia\ a: Jose* Antonio Renfa 

Gim^nezW que va passar?\\ que: quina- quina va ser la intervenci6:\ de 

voste\ amb aquest cas?\ 
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DENUNCIAhm BeA exactament ia intervencid meva- era que anava de patrulla 
junt amb dos agents mes\ un dotze mil i pico i un onze mil\ i ens van 
trucar de la nostra central perque ens dirigissim a: Via Favencia a l'al-
tura del ntimero 47 aproximadament\ a aixecar una immobilitzaci6 
que havfem realitzat unes hores abans\ per poguer:_ parar una alco-
holemia positiva\ i era aixecar simplement la immobilitzaci6 perque 
aquest senyor {rogue's continuar la marxa\ era anar alla\ fer la prova\ i 

que el senyor si donava negatiu marx^s\ 

FISCAL: Vostes no havien de fer la prova\ la prova (j)a havia estat feta \ el vehicle 
estava immobilitzat\ 

DENUNCIANTi Normalment quan es fa una alcoholemia\ i queda immobilirzat 
un vehicle per alcoholemia\ 

Fiscal: Si\ 

Denunciant lo que es fa es que posteriorment\ se lis torna a fer una altra prova\ 
per veure si aquest senyor reque-\ o sea re* encara les condicions\ d'es-

tat d(e)'influencia de les begudes alcoh6liques\ o (j)a ha passat simple-
ment\ a un estat [m& o menys normal que pugui conduir\] 

FISCAL: [El risc\ hi ha\ el rise de conduir\] quan van arribar vostes: alia: amb 
aquella: al Hoc que havien de- de trobar al vehicle, amb el conductor 
que- que va passar?\ hi era el vehide?\ 

DENUNCIANTi Exactament\ quan (a)navem arribant vam veure que el vehicle per 
tant estava en el Hod Tunic que passa que (j)a estava\ com sortint del-
de l'aparcament d'on l'havfem col-locat\ all6 de que el vem veure de 
lluny\ per6 el veus (j)a sortint\ llavorens vem (a)nar a apropar-nos i vem 
veure que el cotxe passava\ vem sortir darrera d'ell\ 1'iinic que passa 6s 
que estavem una mica allunyats\ i (j)a no vem poguer agafar-lo\ 

FISCAL: No van poguerW el: fet de que (j)a no tingu&\ o sigui de que aquest vehi 
cle estigue's rodant\ vol dir que no hi tenia rimmobilitzador aquell que 
li havienf 

DENUNCIANTi Exactament\ 

Fiscal: Qui (e)l'(ha)via tret?\ 

Denunoantj Nosaltres en aquest cas# 

Fiscal: No ho sap\ 

DENUNCIANTi No ho sabem\ l'unic que ens van manifestar va ser un senyor que 
passava pel carrer en aquells moments\ que havia vist com aquest se-
nyor\ el senyor Renfa\ havia agafat amb una pota de cabra\ i havia estat 
forcant 1'immobilitzador fins a treure'l\ 

FISCAL: Fins a treure'l\ aquest immobilitza_e: immobilitzador que tenia el vehi-
cle\ de qui & propietat?\ 

DENUNCiAhm D'ESMASA\ 

Fiscal: De ? 
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DENUNClAKn ESMASAW & una: societat que: treballa conjuntament amb la 
guardia urbana\ i que es la que retira els vehicles que estan mal esta-

cionats i posa cepos i coses d'aquestes\ 

FISCAL: Vu(ll) dir\ el valor: econbmic si 6s que en teA 6s# 
DENUNCIANT: El valor econ6mic que (j)o sapigui i que m'han informat 6s de 

vint-i-vuit mil pessetes\ 

FISCAL: Be*\ p(e)r6:_ vu(ll) dir:_ voste no- no:-- no pot redamar perque no e*s 

pas propietari d'ell\ 

DENUNCIANT. No s6c pas propietari d'ell\ 

Fiscal: BeAW cap preguma me*s\ 
JUTGE: Pot seure\\\ te" I'acusaci6 alguna prova que proposar a part de l'interroga-

tori: del: denunciat?\ 
FISCAL: (J)o\ amb aquest acte_ senyoria demanaria la suspensi6 per absencia de 

proves\ evidentment_ estem amb un fet de amb un fet que pot constituir 

una falta de furt\ i que: hi ha un valor\ econdmid que es pot redamar\ 
no tenlem coneixement_ de que fos el propietari d'aquesta\ d'aquest- d'a-
quest aparell\ i per tant\ doncs\ demano que_ es suspengui el- el present 

judici\ es: faci_ To- l'oferiment d'accions ah propietari\ i que es torni a 

convocar judici de faltes per veure\ les responsabilitats\ 

JUTGE: B^\ doncs\ la senyora fiscal\ ha sol-licitat que el judici\ es suspengui\ tota 

vegada que\ no consta la citaci6 de l'empresa perjudicada\ 
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Text 16 

Variables textuals: 

Area territorial central 
Intercanvi comunicatiu: insdtucional 

Mode deproduccid: complex (televisi6 
i video) 

Funcid comunicativa: CON 1 + ref 2 + 
POE2 

Patrd discursiu: Dl > DE (amb suport 
ic6nic) 

Descripcid succinta: 

Text d'un anunci institutional que 
aconsella 1'us del cintur6 de seguretat 

quan se circula amb cotxe, iMustrat 

amb imatges que mostren les conse-
quencies de no haver-lo usat. Passat 

per TV3 i captat el novembre de 1990. 

Veu en off: 

Veu i: A Catalunya cada vegada hi ha me8 gent\ que s'oblida de eordu-ae el 

cintur6 de aeguretat\ 

(Soroll de slrenes i veils) 

Sigues viu\ corda't 3empre\ el cinturi de seguretat\ 

Veu 2: Generalitat de CatalunyaX Gerencia de Seguretat Vial\ 



Annex 335 

Text 17 

Variables textuals: 

Area territorial: central 
Intercanvi comunicatiu: institucional 
Mode deproducdd: diferit (escrit) 

FunciS comunicativa: REF 1 + CON 1 + 

FAC 1 

Patrd discursiu: DE & NA & AR & DI 

DescripciS succinta: 

Decret d'autoritzacio de creaci6 d'un 

centre educatiu aparegut al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

niim. 1311 (29 de juny de 1990). 

DECRET 

150/1990, de 28 de maig. pel qua! s'autoritza 
lacreacidde I'Escola Untvenitiria d'lttforma-
tica Tbm&s Cerda. de Santa Coloma de Gra-
menetrJidscrita a la Universitat Autdnoma de 

Barcelona. 

Atesa la demanda crdxent dels estudu d'ln-

formatica dins l'octeraa area.d"influenria de la 
comaiea del Barcdonevd president de l'entitat 

Centre Decent Santa Coloma ha jpHidtat la 

creado d'una escola umversltaria d'infonnitiea 
a Santa Coloma deOramenet lla sevaadscripcid 

a la Universitat Aut6noma de Barcelona. 

De confonnitat amb aquesta soUldtud, 

d'acoid amb el que esiableixen la Lid 11/1983, 
de-2Sd'agost. de reforma univenitiria; la Uei 

26/1984, de 19dfrdesembre, decoordinadfi uni-
vmitiriai-de cread6 de conselb sodals,;i el D»-
ciet 298/1986, de 23 de setembre; dereguladd 

del regiia i l-adsalpci6 a univcnidbpilbliquei 

de centres docents d'ensenyamenf superior, 

Vina b pioposn del Consdl Social de la Uni-

venltat Autfinoma de Barcelona, amb 1'iofonne 

favorable dd ConseD Inteniniveniiaii do Cata-
ltlhya i del Cornell dTJnivenltatt. aproporta del 

contt&er d'Pasenyament, 1 d'acoid amb elCoa-

Article 2 

L'Escola Uoivenitarla d'lnformatica Tomas 

Cerda, de Santa. Coloma; de Oramenet, e» ce-

giri pel que disposen la UeiU/1983, de 25 

d'agost, la Uei 26/1986. de 25 de setembte. eU 
Estatuts de la Universitat a la qua! i'adscriu, el 
seu ptopi reglament {el conveni de coHaboradi 

acadfanica subscrit entre la Unjveraitar i el ti 

tular del centre. 

Article 3 

Dim el termini maxim de tres mesos, oomp-

tats apardr de l'endema de la data de publicaod 

d'aquest Decret at DOGC, d titular del centre 

ha d'acredltar el compliment de les cosdidens 
que estableut Particle 3 J dd Decret 298/1986, de 
25 de setcmbre, i ha de soHidar alDepartament 

d'Ensenyament, per mitji dd rector de lit Unt 

versitat Autonoma de Barcdona* {autoritzadd 
contsponent per al seu lUndonament. 

Aitide4 

S'autoritza d Departament d*Eosenyament 

per adoptar let mesures necessaries, en I'anblt 

de let sevet eompetenciet, per a I'ececucid i d 
desplegameat dd que ditpoia aquest Decret. 

Article S 
Aqueita disposicid cntrara en vigor 1'endema 

de la seva publicad6 al DOGC. 

Dbcsbto: 

Article'I 
S^nitorltzft la cread6 de L'Escola Untanitaria 

dTnfonnatica Ibmat Ccrda. amb acu a la lc-
eaUta'cde Santa Coloma de Crameset I sotala 

titularitat de I'entftat Centre Doeent Santa Co-
loma; que queda adscrita a la Univcnitat Aut6-

noma de Batcdona. Aquesta escola unhwsitiria 
cobrira. en pie rendiment, 375 lloca escolars, 

amb una plantilla mfnUna de .15 professors. 

Barcelona, 28 de maig de 1990 

Jobsi Pujol 

President de la Oenernlitat de Catalunya 

Josep Lapokib t Salas 

Consellet d'Ensenyament 

(90.134^16) 
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Text 18 

Variables textuals: 

Area territorial: central 
Intercanvi comunicatiu: institudonal 
Mode deproduccid: diferit (escrit) 
Funcid comunicativa: ref 1 + fac 1 
Patrd discursiu: NA > DE 

Descripcid succinta: 

Certificat d'assistencia a un curs de 
catala i d'assoliment dels seus objec-
tius. 

Forran lozano i Ferrer, director dol Contre da 

HornaUt2acl<J Ungfliotlca da Torrassa, 

Cort:lfico: 

QUO AHA SIERRA CHAROLA 

ha aoslstit durant el cura 1991-93 

a les claeaaa da llengua catalana, 

nivoll Al, 1 n'ha assolit ols ob 

ject iuo. 

I, a potlcifi do la paraona lntarasoada, slgno 

aquaab cortificat. 

Torraana, 2« do juny da 199t 

BoUrlcb.1 ■ 03221 Imam . M.7Q1MI ■ Fo>794irea 
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Variables textuals: 

Area territorial: central 

Intercanvi comunicatiu: institucional 

Mode de produccid: diferit (escrit) 

Funcid comunicativa: REF 1 + CON 1 + 

FAC 1 

Patrd discursiu: DI > DE 

Text 19 

Descripcid succinta: 

Fragment extret de Tobra Llei d'enju-

diciament criminal i normes comple-

menthries, ^Editorial Bosch, Barcelo 

na, 1986. Aquesta mostra compren sis 

articles dels divuit que conti el Titol 

VII, «De la llibertat provisional del 

processat», del Llibre II de la Llei. 

LLEI traUUDICMMCMTCRIMINAL 387 

Dclallik* 

TfTOL. Vll 
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2. Glossari 

Competbicia comunicativa delparlant 

Domini practic en qualsevol dels modes productius o receptius de la llengua 

en ordre a la consecuci6 d'uns propbsits pragmatics. 

Si es posa la mirada en l'habilitat que demostra el parlant en 1'iis de les regies 

fonologiques, morfol6giques, sintactiques o semantiques, o be" en el coneixement 

que demostra del lexic, es parlara de competencia gramatical o lingiiistica. 

Si es posa la mirada en l'habilitat del parlant de constmir un text coherent, ade-
quat, cohesionat i amb el contingut pertinent, es parlara de competencia textual. 

Si es posa la la mirada en la capacitat estrategica del parlant d'adaptar-se al 

context comunicatiu i de procedir d'acord amb les regies culturals i socials, es 

parlara de competencia pragmatica. 

Funcions comunicatives de la llengua 

Propietats inherents al sistema linguistic que permeten d'actualitzar discursi-

vament els elements del codi segons les necessitats comunicatives dels usuaris, 

tant a nivell individual com coMectiu. 

D'una banda, Pactualitzaci6 del sistema comporta el fet de posar en joe unes 

regies fonol6giques, morfoldgiques, sintactiques i semantiques, unes regies de 

coherencia, de cohesi6 i d'adequaci6 i unes regies de comportament social. 
D'altra banda, com a proems dinamic i historic, comporta I'evoluci6 del pen-

sament i de la cultura, amb la conseguent transformaci6 del m6n. 

Referential 

Acompleix la facultat de referir-se al m6n (coses, accions, fets, experiencies, 

estats, etc.) i donar-lo a coneixer. 
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Metalingiiistica 

Acompleix la facultat de referir-se a la Ilengua, a elements de la Ilengua, o be* 
al text o parts del text en tant que objectes del m6n. 

Interlocutiva 

Afavoreix la facultat de relaci6 entre els interlocutors, sigui referint-se a l'acte 

de comunicaci6 en curs, sigui referint-se a altres aspectes de la realitat amb 
valor purament fade o metacomunicatiu. 

Conativa 

Acompleix la facultat d'incidir en l'interlocutor sigui a nivell cognitiu o ver 
bal, sigui en la seva actuacid en general. 

Psiquica 

Acompleix la facultat de projectar verbalment l'emotivitat i l'activitat raona-
dora de l'emissor. 

Poeticoretdrica 

Acompleix la facultat del Uenguatge de ser manejat per prioritzar els valors 

estetics de la forma o del contingut del missatge. 

Factiva 

Acompleix la facultat d'incidir en I'evoluci6 del m6n mitjancant la interacci6 

que promou amb el context. Aquesta interacci6, quan es compleixen uns deter-

minats requisits, acompleix tambe" la facultat de convertir en un fet I'acci6 

representada pel verb. 

Gestid textual 

Acte pel qual s'organitza el contingut del text i es construeix el significat. 

Text monogestionat 

£s aquell en que la gestid textual es deu a l'actuacid d'un unic parlant. Se'n 
distingeixen de dues menes: 

a) monogestionat independent. mon6leg construct sense dependencia de l'ac-

tuaci6 de cap interlocutor. 

b) monogestionat dependent: mon6leg ernes en resposta a la intervenci6 d'al-

gun interlocutor. 

Text poligestionat 

£s aquell en que la gesti6 textual es deu a file's d'un parlant. Se'n poden dis-
tingir de dues menes: 

a) poligestionat intrinsec: dialeg en que els participants contribueixen a cons-
truir el significat del text en curs. 
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b) poligestionat extrinsec: combinaci6 de dialegs o mondlegs emesos per sepa-

rat ads quals un productor confereix unitat textual. 

Intercanvi comunicatiu verbal 

Proces lingiifstic en que dos o mes interlocutors es relacionen per satisfer neces 

sitate en una situaci6 comunicativa determinada, d'acord amb les convencions de 

la cultura en que s'insereix. Se'n consideren tres tipus: 

Individual 

Quan l'emissor actua a tftol personal, de manera espontania i sense exercir 

un rol social public. Es d6na de persona a persona en situacions comunicati-

ves no regulades per cap normativa social o lingiifstica explfcita. 

Social 

Quan l'emissor actua d'acord amb el rol social que exerceix (com a membre 

d'un col-lectiu o no) o condicionat pel mode de producci6. Es d6na en situa 

cions comunicatives regulades per una normativa social o lingiifstica, gene-

raiment implfdta. 

Institutional 

Quan I'actuaci6 de l'emissor o productor ve determinada pel fet de produir-

se en el marc d'una institucid publica o en representaci6 seva. Es d6na en situa 

cions comunicatives estrictament regulades per normes socials o linguistiques 

o be* totes dues alhora. 

Modalitzacid dels enunciats 

Conjunt de marques que 1'emissor, en fiincid de la seva percepci<5 de la situacid 

comunicativa i de la intencionalitat amb que emet el text, imprimeix en l'enunciat 

i que mostren la seva actitud respecte a all6 que diu, a qui ho diu i a si mateix. 

Mode de produccid de la comunicacid 

Forma de comunicacid segons que I'emissi6 i la recepci6 coincideixin o no en 

el temps i l'espai. Hi ha modes de simples i modes complexos. 

Directe 

Mode de comunicacid simple en que l'emissid i la recepcid del missatge es 

donen simultaniament. Quan el text 6s poligestionat, el procds d'elaboracio 

depen de la interpretaci6 constant que els interlocutors fan del context comu 

nicatiu i de la mateixa comunicacid en curs. Es produeix de dues maneres: 
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a) cam a cara 

Quan els participants s6n flsicament presents al mateix espai i temps de la 

comunicaci6. 

b) a travis d'ttn mitja 

Quan els participants no s6n presents flsicament en un mateix espai, pero l'e-

missi6 i la recepci6 dels missatges s6n simultanies grades a un mitja tecnic. 

Diferit 

Mode de comunicaci6 simple que s'acompleix en dues situacions separades en 

el temps, la de l'emissor i la del receptor, essent conscients, tant l'un com l'al-

tre d'aquesta dilaci6 cronol6gica i espacial. El procediment d'elaboraci6 6s 

monogestionat. El producte d'aquesta comunicaci6 tindra un determinat anco-

ratge que no dependra en exclusiva de la situaci6 d'enunciacio. 

Complex 

Mode de comunicaci6, resultat de combinar diferents modes simples, que 

comporta nivells varis de comunicaci6 i en el qual un acte comunicatiu de 

mode directe esdeve" un missatge respecte a un nou ambit de receptors, que el 

poden rebre simultaniament i convertir-se, a trie's, en interlocutors, o b6 el 

poden rebre en diferit. 

Oracid 

L'oraci6, presa com a unitat fonamental de la comunicaci6 verbal, 6s una estruc-

tura semanticosintactica que t& el verb com a constituent basic, que es manifes-

ta en modalitats diverses i que, en un context significatiu (linguistic o pragma* 

tic), expressa un predicat respecte a un objecte del m6n, amb una intencid 

comunicativa. 

Patrons discursius 

Formes prototipiques d'organitzacio de la materia lingiifstica que, simples o 

combinades, serveixen de motile a l'emissor per representar com e*s el mon, com 

prete'n que sigui, com l'ente'n i el viu o com vol que el vegin els altres. 

Descriptiu 

Se centra en la caracteritzacid d'objectes, de processos, d'estats, de persones. 

Respon a la qtiesti6 «que s6n i com s6n les coses». 

Narratiu 

Es basa en una histdria que s'esdev^ en fases successives en un eix temporal. 

Respon a la questi6 «que ha passat». 
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Argumentariu 

Es basa en les raons, creences, valors, que justifiquen un acte, un punt de vista, 

una idea, un fet, un esdeveniment. Respon a la qiiestio «que opino i per que 

ho opino». 

Directiu 

Reflecteix la voluntat de conduir altri a adoptar un determinat comportament. 

Respon a la qiiesti6 «que s'ha de fen>. 

Expressiu 

Tradueix la part afectiva de Pemissor, la seva valoraci6 o apreciaci6 del m6n. 

Respon a la qiiesti6 «que sento». 
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El text 6s, per tant, una entitat verbal actualitzada en algun context, tant si els 

participants en la comunicaci6 s6n dos, emissors i receptors alhora, (text directe 

i poligestionat), com si es tracta d'un productor i mil receptors distanciats en el 

temps o en l'espai (text diferit i monogestionat). La definici6 de text, doncs, a la 

vegada que d6na compte de la seva naturalesa lingufstica n'ha de donar de la 

pragmatica, sense la qual no tindria sentit parlar d'adequaci6, de coherencia i, 

fins i tot, de cohesio. 

Aixf, podem dir que un text 6s una entitat verbal que funciona en un context 

extratextual, que es refereix a aspectes del m6n real o imaginari i que s'emet per 

a alguna finalitat humana. Pel fet de representar aspectes del m6n, s'acompleix la 

macrofunci6 textual representativa; pel fet de transmetre un missatge, la macro-

funci6 comunicativa. Depenent d'aquestes, s'hi acompleix una tercera funcio, 

m6s intrinseca, que s'encarrega de plasmar-les en una estructura logica i intel-ligi-

ble: la cohesiva. 
Tot i que aquf no ens proposem tipificar textos ni contextos, si pretenem esta-

blir qualsevol mena de regularitat textual, 6s evident que hem de descriure uns 

contextos on es puguin emmarcar els textos, igualment com hem de descriure 

unes unitats lingiiistiques susceptibles de ser relacionades amb contextos. El pro-

blema 6s que les situacions de comunicaci6 poden ser tan impredictibles i hi ha 

tantes variables que les afecten, que es fa diffcil de saber quina variable o combi-

nacio de variables sera m6s significativa per poder relacionar contextos amb ele 

ments linguistics de la manera m6s sistematica possible. La qiiesti6 es, doncs, 

saber quina etiqueta o combinaci6 d'etiquetes sera I'abstracci6 que representara 

millor els factors decisius per a la configuraci6 textual en el marc d'una comuni-

caci6 varia. 

A me's a m6s, cal tenir en compte que els factors decisius per a la tria d'un ele 

ment o d'un recurs linguistic per part del parlant varien segons les circumstan-

cies, perque el component psfquic i social de la comunicacid lingufstica aixf ho 

determina. 

Des de la sociolingiiistica, s'han estudiat els condicionaments socials que, a 

part dels individuals, afecten la llengua. Les situacions socials estan me's o menys 

descrites des de l'etnografia de la parla o l'etnografia de la comunicaci6, que han 

estudiat a bastament la interaccio social. Existeixen, per tant, etiquetes d'actes 

socials (funeral, casament, dinar familiar, missa, etc.) que, si be* es poden relacio 

nar amb generes textuals, no resisteixen una confrontaci6 sistematica amb els ele 

ments linguistics que contenen, tot i que els generes textuals s6n el resultat hist&-

ric de Padaptaci6 de la llengua a les situacions d'us. Per exemple, els sermons: tot 

i que es produeixen en contextos que podem considerar tipificats, no presenten 

10. Vegeu I'article de R. Artigas (1997). 
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una regularitat d'ocurrencies lingiifstiques, en tot cas n'hi pot haver de recursos 

textuals. Hi ha, per tant, un salt massa gran entre les etiquetes sociolingiii'stiques 

i els elements linguistics. 

Tambe1 des d'un punt de vista linguistic, s'han tingut en compte els condi-

cionaments socials i psicoldgics en la llengua. La formulacio de factors contex-

tuals m6s en voga entre nosaltres e*s la de Gregory i Carrol (1978) basada en prin-

cipis de Halliday i altres (1964) que compren el tenor personal (grau de formali-

tat entre els interlocutors) i el tenor fitncional (grau de subjectivitat/objectivitat 

amb que s'emet l'enunciat segons el prop6sit) al costat del camp (grau d'especia-

Utzaci6 del tema) i el mode de produccid (canal), com a factors que condicionen 

la comunicaci6. 

Si be" 6s veritat que aquesta caracteritzaci6 dels factors comunicatius ha de-

mostrat la seva utilitat didactica, en el nostre cas, per6, que en definir els condi-
cionaments textuals pretenem fer-ho en Rinci6 de poder establir relacions tan 

directes com sigui possible amb els elements linguistics, conve* aprofundir un xic 

m^s en I'essencia d'aquests factors per tal de poder-los jerarquitzar o, si m6s no, 

considerar-los segons un determinat ordre d'importancia. 

Ates que partim de la premissa que la comunicaci6 lingiifstica es produeix en 

la ment dels individus i entre la ment dels individus, les variables contextuals 

que s'hauran de tenir en compte com a m^s rellevants per a la conftguraci6 tex 

tual han de representar de la manera mes acostada possible la naturalesa mental 

de la comunicaci6, perque l'actitud i el posicionament de l'emissor davant del 

seu text i davant de la circumstancia concreta de comunicaci6 s6n crucials a 

l'hora de vehicular les intencions comunicatives amb una forma lingiiistica o 

una altra. 

2.1.1. Els intercanvis comunicatius 

En el primer apartat hem parlat dels intercanvis comunicatius com una nego-

ciaci6 d'interessos entre els participants en la comunicaci6. Al llarg dels capftols 

segiients s'aniran tractant les habilitats comunicatives en els intercanvis d'infor-

macio (capftols 2 i 3), de bins i serveis (capftol 4) o d'estats d'anim, sentiments, 

reaccions, etc. (capftol 5); e*s a dir, es veuran els intercanvis segons unes finalitats 

generals i els factors condicionancs m6s decisius en cada cas. Ara ens aturarcm a 

comentar la naturalesa de l'intercanvi comunicatiu a fi de justificar I'intercanvi 

com a factor contextual rellevant en la configuracio textual. 

Sabem que el mitja pel qual es realitzen els intercanvis es la llengua, per6 quin 

es el contingut d'aquests intercanvis a trave*s dels quals es poden aconseguir les 

coses? 

Si ens atenem a la idea que la comunicad6 6s un fet mental, constatarem tot 

seguit que el que es transmet en els intercanvis comunicatius s6n significats. 
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Significats que es vehiculen mitjancant diversitat de sistemes semi6cics: verbals i 

no verbals; de manera conscient o inconscient. Per6 els intercanvis no dnicament 

vehiculen significats, sin6 que els configuren (BLUMER, 1982). 

El que es crucial en la comunicaci6 no es tan sols el que es diu, sin6 que s'in-

terpreta d'allo que es diu, per aix6 es tan important «com» es diu.1' I aquf tor-

nem a subratllar la importancia del concepte interpretacid. El proems d'interpre-

taci6 comporta entendre el m6n d'una manera determinada. En aquest proces 

s'atribueix significat a les coses, perque el significat no els es inherent, sin6 que 

ho es a la ment humana, que es la que les designa amb paraules, i amb aixo es fa 

que les coses «signifiquin», que existeixin en el pensament o en les creences de les 

persones. 

Al llarg de la vida, mitjancant les innombrables interaccions que mantenim, 

ens anem fent una idea del mon a travel de la manera com el veuen o ens el defi-

neixen les persones amb qui ens comuniquem i, constantment, anem reformu-

lant la nostra concepcid que, aixf matcix, anem transmetent als altres. En altres 

parades, a travel de la interacci6 verbal contmua les coses van variant de signifi 

cat per a les persones i per als grups socials. Albert Bastardas (1996, 49) explica: 

Davant de qualsevol percepcid i, molt sovint, des de la subconsciencia, el mdn 

6s processat i «compres» a partir del dip6sit cognitiu disponible. Qualsevol 

percepcid que no pugui ser reconeguda i interpretada des del coneixement 

existent en un moment determinac ens fara activar la consciencia per tal d'in-

tentar produir alguna hip6tesi de sentic que pogues «explicar» que es el que 

estem percebent, com es relaciona amb la resta de perceptions, fent quina 

fund 6, per part de qui. etc. 

Per tant, el proems interpretatiu es significatiu i esdeve" l'essencia de l'inter-

canvi, perque qualsevol missatge que s'emet prov^ de la reformulaci6 del pensa 

ment que es produeix in situ per a una circumstancia concreta de comunicacio. 

£s a dir, que en un intercanvi comunicatiu es produeix una contrastacio de sig 

nificats (avaluaci6) entre el marc conceptual ja establert, que prove" de la signifi 

es^ que s'ha atorgat a tot el que s'ha interpretat al llarg de la vida, i allo que 

s'interpreta en aquell moment. L'acci6 i la interacci6 mentals, per tant, s6n el 

motor que fa funcionar els processos significatius (BASTARDAS, 1995). 

D'altra banda, tambe" des d'un punt de vista diacrdnic, la mateixa llengua queda 

afectada pel fenomen de la interaccid: els parlants van fent evolucionar el significat 

11. Hudson (1982, 124) assenyala la importancia de «com es diu» quan es refereix a la parla 

com a «tasca d'expert» (trabajo experto en la traducci6 castcllana de Tangles original). Diu que is 

taica, ja que requereix esforc, i el grau d'exit obtingut depen d'aquest esforf, i diu que t's &'expert, 

perque requereix el tipus de coneixement de «saber com», que s'aplica amb mis o menys exit 

segons la piictica que s'hagi tingut i d'acord amb altres factors, com ara la intel-ligencia. 
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conventional de les parades que fen servir, van deixant d'usar-ne algunes i en van 

incorporant de noves, a fi que el «dkcionari» respongui millor a all6 que signifi-

quen novament els objectes, amb la qual cosa es produeix I'adaptaci6 del sistema 

linguistic als nous usos. Es pot dir que es mitjancant la interaccio que la Uengua es 

va posant al dia i esdevenint una nova varietat generacional, social, funcional. 

L'intercanvi comunicatiu, doncs, e*s significatiu per naturalesa, perque 6s 

essencia i mitja de la significaci6. Mitjancant l'intercanvi de Uenguatge (i el d'al-

tres signes externs al Uenguatge, 6s clar), el parlant troba la manera de construir 
un producte verbal litil per a un acte de comunicaci6 concret, precisament per 

que el Uenguatge s'adapta a la comunicaci6 concreta de la qual s'espera aconse-

guir alguna cosa, encara que sigui, simplement, ser percebut per 1'altre. 

Podem dir, doncs, que l'intercanvi de comunicaci6 6s la cruilla on s'actualit-

zen els elements linguistics i els factors diversos que determinen la comunicacio, 

siguin psicol6gics o socials (intencions, actituds, benefici/cost, rols, normes...). 

siguin fisics (mode, canal), siguin ambientals (esfera de participaci6 social, us), 

etc. I el fet que en l'intercanvi s'actualitzin simultaniament els significats lin 

guistics (paraules) i els pragmatics (intencions, comportaments, cultura) e"s el que 

en determina la importancia com a variable textual. 

La rellevancia del concepte intercanvi comunicatiu en la caracteritzaci6 dels 

factors que condicionen el text ens ve reforcada pels resultats de l'estudi Tipotext 

de que partim. A la fitxa d'entrada els textos del corpus s6n assenyalats amb una 

serie de variables contextuals, com s6n ara: us, esfera de participaci6 social, fun-

ci6 comunicativa, mode de producci6, intercanvi comunicatiu, etc. En fer I'en-

crcuament de dades, s'ha comprovat que d'aquestes variables que assenyalen la 

pertinenca del text al context unes son me*s determinants que d'altres per a la 

caracteritzaci6 dels textos. 

La variable que ha resultat mis productiva 6s intercanvi comunicatiu, que es 

materialitza en tres tipus d'intercanvi: individual, social i institutional Creiem 

que 6s valida, perque 6s m6s especffica que el concepte context i te" un grau d'abs-

tracci6 prou alt per englobar la confluencia de factors extralingiiistics que variara 

segons els casos. 

Aquests tres tipus d'intercanvi establerts es caracteritzen de la manera segiient: 

L'intercanvi individual e*s de naturalesa espontania: les relacions entre els co-

municants s6n Uiures, no estan constretes per normes socials, i l'e-

missor pot mostrar la seva adhesio o rebuig respecte al que diu. 

S'orienta a satisfer necessitats personals. 

L'intercanvi social 6s condicionat a uns tipus de relacions entre els comuni-

cants que s6n constretes pels rols que han de desenvolupar o la 

imatge que se suposa que han de donar d'ells mateixos o concedir a 

1'altre. S'orienta a satisfer necessitats professionals o grupals. 
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L'intercanvi institucional is del cot regulac per les normes socials i lingiifsti-

ques de la instituci6 o de l'ambit institucional on es produeix. £1 

constrenyiment obligat comporta tant el control del tema com del 

posicionament del parlant enfront del text i dels destinataris, de 

manera que el paper d'aquest se subordina a la imatge institucional 

que ha de transmetre o al protocol de la instituci6 a qui s'adreca. 

S'orienta a satisfer necessitats institucionals quan emissor i receptor 

s6n institucions. 

Despres d'aquesta diferenciaci6 dels textos segons els diferents intercanvis, la 

variable de m&s rendiment is la mode de produccid.12 Aixo vol dir que els textos 
que s'adscriuen a cada un dels intercanvis es divideixen alhora en mode directe o 

diferit. Aixi doncs, les etiquetes que d'entrada permeten diferenciar textos s6n 

intercanvi comunicatiu i mode de produccid. 

Els textos que hi ha a 1'annex estan classificats amb aquest doble criteri d'in-

tercanvi i de mode i s6n prototfpics d'aquestes situacions. 

2.2. Quina estructura linguistica is mis relkvant en el text des del punt 

de vista de la comunicacid? 

Deiem a l'inici d'aquest apartat 2 que la definici6 de text ha de donar comp-

te de la seva naturalesa pragmatica i linguistica. Tractats alguns aspectes prag 

matics rellevants per a la contextualitzaci6, ens proposem avancar en la consi-

deraci6 del aspectes linguistics que han d'entrar a formar part de la definici6 de 

text. 

Aixi com per sintetitzar el marc textual hem partit de l'element del context 

relacionat mis estretament amb la llengua, per situar-nos en l'element lingiifstic 

essencial del text des del punt de vista de la funcionalitat buscarem una unitat 

linguistica interrelacionada el mis directament possible amb el context. La con-

sideracio de la naturalesa psfquica de la llengua ens porta a destacar una estruc 

tura linguistica que is el punt de contacte entre els ambits textual i extratextual. 

Una estructura agomboladora de funcions semanticosintactiques i que te" un 

valor funcional en la comunicaci6: Poraci6 gramatical. 

Abans, per6, de continuar, farem un breu excurs per diferenciar oracio, enun-

ciat i Jrase tal com ho entenem en aquest text. D'entrada, conv^ assenyalar que 

aquests termes s6n conceptes teenies de la disciplina linguistica, adoptats per 

diferents escoles amb la finalitat de posar emrasi en aspectes diferents d'una ma-

teixa realitat verbal: una unitat de comunicaci6 completa. 

12. Vegeu al Glossari els diferents modes de producci6 considerats. 
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Hernanz i Brucart (1987)13 assenyalen, tot citant Lyons (1997, 29), que 

enunciates refereix a una real it at lligada a la conducta lingiiistica i oracid a una 

entitat te6rica, resultat de I'elaboraci6 d'un model de la gramatica del parlant. 

L'oracio, pr6piament dita, «6s una unitat gramatical que, igualment que altres 

unitats abstractes com el fonema, etc., no ve donada d'antuvi, sin6 que s'abstreu 

a partir dels enunciats emesos en el si de renunciaci6», deflnida per Benveniste 

(1990, 80) com la posada en funcionament de la llengua mitjancant un acte 

individual d'utilitzaci6. 

Per tant, quan diem oracid ens referim a una abstracci6 creada com a objecte 

d'estudi (oraci6 simple; oraci6 composta; parts de I'oraci6; oraci6 subordina-

da...); quan diem enuntiat}^ ens referim a alld dit per un parlant en un inter-
canvi comunicatiu, a un fet real de llengua —encara que el puguem convertir en 

un objecte d'estudi (...el posicionament del parlant envers el seu enunciat...). Un 

enunciat pot constar d'una oraci6, de ale's d una o d'un sintagma nominal. 

D'altra banda, frase, a part de ser tambe1 un mot tecnic usat per especialistes 

com a objecte d'estudi, te* un us mis general en la llengua, en el qual es confon 

sovint el sentit d'oraci6 i el d'enunciat {No fads frases tan llargues, home!). Frase 

tambe pot designar el que especi'ficament s'anomena sintagma nominal; en 

aquests cas no designaria una unitat de comunicacio completa, sin6 una unitat 

de significaci6'^ (La noia del carter de la casa pairal dels tens cosins). 

2.2.1. Valor funcional de les orations 

De fet, no unicament les oracions tenen funcions comunicatives, tambe* les 

paraules, a me"s de les funcions semanticosintactiques que els reconeixem en el si 

de I'oraci6, poden assolir funcions comunicatives (NOtfEZ LADEVfiZE, 1995). £s 
a dir, a part de significar el que convencionalment signifiquen, o de I'accepci6 

textual que assoleixen,16 en una situaci6 donada poden adquirir nous sentits. 

Mira que is guapa! (referit a un comportament barroer) 

Not, no t'ho prenguis aixi... (equival a una interpeMaci6 mis que no 

pas a 1'autentic significat referencial de la 

paraula —es podria tractar d'un home 

gran o d'un nen) 

13. En el capftol 2 presenter! un ampli comentari sobre diferents conceptions d'oracid. 

14. Vegeu la distinci6 de J. P. Bronckart (1985a, 87-88) de frase i enunciac. L'autor remet a 

Kerbrat-Orecchioni (1980) per a una resposta exhaustive a aquesta qiiesti6. 

15- Es el significat de la paraula phrase en angles. 

16. A Particle de Rosa Artigas «Sobrc I'actualitzaci6 del significat" (1995) es tractcn alguns 

processos que es produeixen en el pas del significat virtual de les unitats del sistema al significat 

que assoleixen en ser actualitzades textualment. 
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Perd, si les paraules funcionen comunicativament, sovint es, precisament, 

perque formen part d'una oraci6, es a dir, perque s'integren en un procediment 

pel qual es vehiculen les paraules, significats convencionals, a intencions parti 

culars.17 
Com diu Nunez Ladev&e (1991, 59-62), paraules i oracions no tenen el ma-

teix estatut en la comunicacid: el parlant apren les paraules, les troba ja cons-

truides i en fa us per manifestar intencions. Compondre oracions, en canvi, 6s 

una activitat del subjecte parlant, una activitat creativa que, a grans trets, dema-

na dos tipus d'acci6: una de lingiifstica, construir I'oraci6; l'altra, pragmatica, fer-

ne alguna cosa: renyar, sol-licitar, precisar, ordenar... I per fer oracions disposa de 

material lexic, regies gramaticals i regies d'lis. Amb paraules seves «sempre que 

s'emet una oraci6 t^ Hoc un acte intencional de fer alguna cosa significativa». 

TamW M. L. Hernanz i J. M. Brucart (1987) abonen la idea que construir 

oracions 6s un acte creatiu del parlant: 

Coneixer una Uengua implica saber construir oracions. Les oracions no es tro-

ben tancades en manuals o en diccionaris. Comporcen un acte constant de 

creaci618 individual, a la vegada que actuen com a eix vcrtebrador de les uni-

tats lingiiisciques. En I'oraci6 es condensa i organitza tot el coneixement que 

el parlant te* de la seva llengua. Tal com diu la fdrmula llatina, nihil est in lin 

gua quod non priusfuerit in oratione. 

Del fet creatiu podem deduir que la competencia comunicativa del parlant es 

manifesta globalment en la construcci6 de les oracions, perque, com ja hem dit, 

I'oraci6 6s agomboladora de funcions semanticosinctactiques i pragmatiques 

alhora. 

D'altra banda, sabem que la relaci6 entre la forma de l'oracid i la funci6 

pragmatica es arbitraria; per aix6 6s creativa: una mateixa oracio pot servir per 

satisfer necessitats diferents i una mateixa necessitat es pot satisfer amb oracions 

diverses i de diverses modalitats. Per exemple: 

L'oraci6 M'acabo de menjar un platan... pot funcionar per: 

dedinar una invitaci6 (= no en vull, grades, estic tip), 

expressar disgust (= ja m'he tornat a saltar el regim!), 

manifestar disponibilitat (= ja podem sortir, estic llest.). 

17. Hudson (1981, 105) diferencta el signiflcat encunyat en els concepies i que queda com-

pilat en el vocabulari del significac contingut en les propositions. 

18. Segons aquests autors, «la paraula creaci6 no s'ha d'entendre aquf en el seu sencic recdric 

o literari, sin6 com un terme tecnic que es refeteix a la posada en practica del conjunt de regies 

que el parlant ha inrerioritzat al llarg del seu aprenentatge linguistic". 
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La funci6 de refusar una invitacio es pot realitzar amb nombroses oracions i 

modalitacs d'oracions: 

Es casa un antic men, ho sento... 

No puc venir en divendres. 

I ara vols que vingui amb tu a sopar? 

Ni parlar-ne! No m'agraden aquestes festetes! 

El parlant, que sap que vol aconseguir, 6s qui haura d'interpretar els condi-

cionaments de la comunicaci6 i, conseqiientment, establir la relaci6 funci6 

pragmatica/forma lingiifstica me"s adient. El fet de trobar-se inserit en un tipus 

d'intercanvi comunicatiu li procura el marc per prioritzar uns factors i actualit-

zar uns elements determinacs. 

De fet, les modalitats oracionals, o modalitats d'enunciacio,19 porten a la rea-

lirzacio de l'intercanvi i contribueixen directament a desenvolupar la funcio inte-

ractiva i interpersonal de la llengua amb el consegiient desplegament dels rols 

comunicatius. 

Observem que de nou anem a parar al fet mental, ara com a factor primor 

dial en la construccio dels enunciats. El posicionament i 1'actitud de I'emissor 

respecte a all6 que vol dir, a la rclacio que vol mantenir amb l'interlocutor, a la 

circumstancia en que es troba, a la mateixa llengua, marca indefectiblement la 

tria i la construccio de la modalitat oracional que utilitzara. 

L'arbitrarietat de la relacio forma-funci6 es crucial per al desenvolupament de 

les habilitats de produir enunciats idonis per a prop6sits comunicatius concrets, 

i, ja que el sistema gramatical 6s finit, es tractara de coneixer b6 el sistema ora 

cional per saber per a quins usos 6s mes adequada cada una de les modalitats de 
les oracions. 

En efecte: que mitjancant 1'experiencia s'hagin desenvolupat uns processos 

linguistics i adquirit unes habilitats tan complexos e*s el que indica que la liengua 
te* regies sistematiques de codificacio i descodiflcaci6 de les intencions comuni 

catives del parlant, altrament el receptor no sabria distingir la diferent funci6 
d'un mateix enunciat ernes en situacions diferents. 

2.2.2. Valor referential de les oracions 

Comentat el valor comunicatiu de I'oraci6, parlarem del valor referencial, 

perque, com veurem me's endavant, una oraci6 e^ una estructura sintactica que 

19. Vegcu a I'article de Ferran Lozano (1991) la distinci6 entre modalitacs d'enunciaci6, d'e-

nunciat i de missatge i al de Rosa Artigas (1994c) un exemple de projecci6 didactica de les moda 
litats d'enunciaci6. 
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es refereix a alguna cosa del m6n amb una intenci6 comunicativa. D'entrada, 

conve* remarcar que el valor referential de les oracions tambe* te" a veure amb la 

mentalitat de l'emissor, ja que el m6n referenciat en la producci6 verbal corres-

pon sempre a la visi6 de la realitat que mostra una persona en un intercanvi 

comunicatiu concret. Es tracta, per rant, d'una questi6 mental, igualment com 

passa amb el valor funcional o comunicatiu. 

Segons Halliday (1985, 101), la llengua te1 la facultat fonamental d'edificar un 

quadre mental de la realitat. Aquesta facultat, que correspon al que l'autor ano-

mena funci6 ideacional,20 es manifesta en el text globalment i en I'oraci6 parti-

cularment, perque la llengua s'encarrega de la transmissi6 d'experiencies del m6n 

mitjancant procediments gramaticals. 

Aixf, el m6n referenciat no pot ser mai el m6n real. Passa com amb el mapa 

i el territori, que no s6n rrtai la mateixa cosa, sin6 que l'un es la representaci6 de 

1'altre. El m6n discursiu 6s creat pel parlant i per aix6 mai no pot ser objectiu del 
tot, per molt que la informacid es presenti de forma objectiva. Vegem algunes de 

les innombrables maneres de referir-se a un mateix objecte: una casa posada en 

venda. 

[1] & un casal de primers de segle amb planta i pis i balustrades envelli-

des pels anys 

[2] La casa is antiga, gran, immensa... 

[3] El casalot es veu minds, molt tronat 

[4] La majestuositat de Vantiga residencia destaca entre les cases del 

barri... 

[5] Segons el veil jar diner, el casal esta maleit, perb no se n'ha defer cos, 

d'aquestes supersticions... 

[6] Per sort, la casa is gran, d'aquelles antigues amb estructura romana... 

[7] Trobo la casa inhbspita: humida, Ubbrega, envai'daper les heures i la 

malesa 

Observant aquestes diferents maneres de referir-se a la mateixa casa, es facil 

de deduir quines descriptions podrien correspondre al venedor i quines a com 

pradors i, fins i tot, es pot especular sobre qui te* realment intencions de com-

prar-la. Quan a l'apartat 2.1. parlavem del significat en relaci6 amb els intercan-

vis comunicatius i amb el concepte d'interpretaci6, ens referfem a aquest fet: a la 

subjectivitat amb que s'interpreta i s'anomena la realitat segons el posicionament 

i 1'actitud que es te* en un intercanvi concret. 

20. Vegeu les funcions de Halliday a: Estructura y fimcidn del lenguaje, dins John Lyons 

(1975). S6n utils els rcsums de Xavier Luna (1990, 53-56) i de Josep M. Castella (1992, 209-

216). 
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D'aquesta serie d'exemples, [1], [2], [3] i [4] corresponen a les formes me*s 

objectives de donar la informaci6, tot i que la tria d'alguns substantius i adjec-

tius 6s modalitzada i denota, per tant, I'actitud del qui parla envers Pobjecte des-

crit; s6n declaratives on la realitat es presenta com un fet, com una cosa externa 

a l'emissor, per ella mateixa. A [5] la referenda a la casa es presenta per boca d'un 

coneixedor altre que 1'emissor i amb un argument (subordinada adversativa) que 

desautoritza I'opini6 donada pel primer: la informaci6, per tant, 6s molt matisa-

da. A [6] hi ha una valoraci6 dara de l'objecte referenciat i a [7] es descriu direc-

tament la percepci6 subjecdva de la casa; en aquests tres casos es tracta tambe* de 

declaratives, per6 amb molta m& carrega psfquica, perque tradueixen I'actitud de 
l'emissor envers l'objecte al qual es refereix. 

Podem observar tambe" en els exemples que, tot i no movent-nos de la 

modalitat declarativa (funci6 referencial per excel-lencia), la informaci6 que es 

d6na e"s mes o menys subjectiva. Tant 6s aixf, que, fins i tot en un informe tec-

nic sobre el mateix edifici, es podria trobar una manipulaci6 subjectiva de la 

informaci6, segons quina fos la finalitat del document. Com veurem en els 

capftols seguents, quan qualifiquem un text d'objectiu, I'objectivitat que li 

atribuim sovint 6s valida pel que fa a la forma de presentar la informaci6, no 
pas al contingut. 

Feta aquesta consideracio, podem dir que un dels grans pilars en que es basa 

la construccio de I'univers discursiu t^ a veure amb la realitat que s'hi presenta, 

amb all6 de que es parla, i que es construeix progressivament amb la producci6 

d'oracions gramaticals. Com reconeixfem a Artigas (1997), les funcions de repre-

sentaci6 de la realitat constitueixen el dinamisme informatiu del text a diferen-

cia de les funcions comunicatives, que constitueixen el dinamisme comunicatiu 
o funcional del text. 

De la mateixa manera que les categories lexicals (noms, adjectius, verbs...) s6n 

especialitzades a representar aspectes diversos de la realitat (coses, qualitats, 

accions...), les categories oracionals s6n procediments gramaticals especialitzats a 

transmetre fets, processos i esdeveniments de la «realitat»; el significat referencial 

de I'oraci6, per tant, te relaci6 amb l'estat del m6n, real o imaginari, en la mesu-

ra que vol ser transmes. En el discurs, les oracions s'encadenen en seqiiencies dis-

cursives i es complementen al voltant d'un eix tematic que n'assenyala la 

coherencia. Cohesionades, aconsegueixen sentits que per separat no podrien 

assolir; com assenyalen Hernanz i Brucart (1987), les relacions que les oracions 

contrauen entre elles en el text s6n importants, tant que no podrien apareixer 

ailladament amb el mateix sentit. 

La representaci6 de la realitat en el discurs es fa, doncs, posant en joe les regies 

de la gramatica oracional i textual. La sintaxi oracional permet posar en relaci6 

un subjecte amb una acci6 o amb una qualitat i, a trie's, situar aquesta relaci6 en 
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un Hoc, en un temps, en una circumstancia, sota el punt de vista propi o alie, etc. 

£s el que Halliday (1985, 101) anomena representacid de processor. 

Dir que una oracio represents un proems significa que la nostra mes profunda 

concepcid de la realitat es que aquesta consisteix en un «tripijoc»; tripijoc de 

fer, d'esdevenir, de sentir, de ser... I que tots aquescs afers s6n classificats en el 

sistema semantic de la llengua, i expressats a traves de la gramatica de l'oracid. 

En aquest sentit, I'oraci6 reflecteix l'aspecte referencial del significat mit-

jancant el sistema de transitivitat. La transitivitat especifica els diferents tipus 

de processos que s6n recollits en el llenguatge i les estructures per les quals s6n 

expressats. Un proems es constitueix potencialment de tres components: a) el 

proces en ell mateix; b) els participants en el proces; c) les circumstancies asso-

ciades amb el proces. I aquest prods, relativament simple, forneix el marc de 

referenda per interpretar que passa al m6n. 

2.2.3. Les oracions i els patrons discursius 

Fins ara ens hem referit a l'oracid com a unitat de comunicacio aut6noma que 

& i, per tant, com a eix agombolador de significats intencionals i referencials. Ara 

parlarem de I'oraci6 des d'un altre vessant: com a part integrant del component 

textual on desplega un gran ventall de funcions gramaticals, textuals i comuni-

catives; e*s a dir, la situarem en el cotext linguistic que li es propi, el text. £s aquf, 
en funci6 de I'organitzaci6 discursiva, on s'estableix una complementarietat entre 

oracions, perque & evident que la comunicacio no es produeix mitjancant frases 

aillades, sino travades (exemples del [8] al [17] a la pagina 53). 

La sintaxi interoracional, si is que podem anomenar aixf el conjunt de regies 

que possibiliten i condicionen la cohesi6 textual, permet de construir seqiiencies 

d'oracions que tant poden estar estretament unides per relacions sintactiques, cas 

de la coordinaci6 o la subordinaci6, com per relacions semantiques21 i de refe 
renda, com assenyala Teun A. van Dijlc (1998), que tracta les relacions de les 

oracions en la seqiienda. El mateix autor assenyala la importancia de comptar 

amb la descripcid de les seqiiencies, aspecte crucial per al coneixement de la cons-

trucci6 del text. 

Aixf, les oracions, o les seqiiencies d'oracions, s'articulen en nivells d'organit-

zacio textual a fi de transmetre significats complexos que altrament no es poden 

arribar a transmetre. fis el que van Dijk (1998) anomena superestructures textuals, 

21. Gaetano Berruto (1979, 173-175) equipara la rclaci6 semantica entre frases a la relaci6 

semantica entre mots: d'equivalencia (parafrasi o sinonfmia); d'implicacid (igual a la d'hiponf-

mia); d'inconsistencia (relacionada amb la d'oposici6). Vegeu dins El significat textual (1995J 
alguns articles que desenvolupen aspectes de les relacions semantiques entre frases: el de Rosa 

Artigas, el de M. T. Cabrd i Castellvf i el de M. J. Cuenca. 
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concepte que diferencia del de macroestructura encunyat per Halliday, amb el 

qual aquest es referia al significat global del text i que relacionava amb els gene-

res textuals. 

Van Dijk reserva el terme superestructura per a tipus de formes d'organitzacid 

dels textos i el de macroestructura per referir-se al significat global del text; en el 

primer cas preval el criteri de la «forma de representar» el m6n, i en el segon el 

de «contingut» representat. Molt encertadament, Van Dijk reconeixia ja d'entra-

da el valor relatiu d'aquests termes: 

Les superestructures i les macroes true tu res semantiques tenen una propietat 

comuna: no es defineixen en relacio amb oracions o seqiiencies a'lllades d'un 

text, sin6 per al text en conjunt o per a determinats fragments d'aquest.22 

En efecte, la llengua t6 estereotipades unes formes de representaci6 que faci-

liten la conceptualitzaci6 del m6n i que funcionen a diferents nivells: lexical, ora-

cional, superestructural o global de tot el text. Cada un d'aquests nivells s'inclou 

en el superior; s6n, per tant, acumulatius. 

El nivell superestructural, que e*s el que ara ens ocupa, el constitueixen una 

serie de motlles o patrons linguistics especialitzats a manifestar I'experiencia que 

Thome re" del m6n, per tant, parteixen del jo comunicatiu o centre dfctic de la 

comunicaci6 i s'entenen com a processos linguistics: de descripci6, narraci6, ar-

gumentaci6, etc. Grosso mode, es caracteritzen per tenir una estructura oracional 

basica, desenvolupar unes subfuncions pr6pies i presentar un determinat ordre 
seqiiencial. 

En el projecte Tipotext, una de les variables amb que estan etiquetats els tex 
tos del corpus correspon a les formes de representaci6 de la realitat, enteses com 

a patr6 estructural del text o de parts del text. Aixi, admetem que en un text hi 

pot haver me's d'una d'aquestes superestructures i que poden estar relacionades 
entre si de maneres diferents. 

A fi d'adaptar-nos a les premisses de la investigacio i per no crear contusi6 

amb altres classificacions, hem establert una nova classificacio de tipus d'estruc-

22. Com sabcm, aquests termes ban merescut I'atcncid de nombrosos lingiiistes i ensenyants 

de llengua, perque afecten la descripci6 tipol6gica dels texcos; aixf van neixer un seguit de tipolo-

gies textuals basades en el «tipus de forma del text», com diu Van Dijk, o «tipus de processos cog-

nitius dominants, entesos com a esquemes estructurals», com ente'n Werlich. En part, el fet d'o-

blidar el valor relatiu de les superestructures textuals ha fet fracassar la validesa cientffica d'algu-
nes d'aquestes classificacions, ja que, en els textos reals, els tipus gairebe mai no es presenten de 
manera pura: ni un tipus es sempre exclusiu d'un text, ni en tots els textos s'aprecia la configura-

ci6 d'algun dels tipus; per tant, unicament una part dels textos reals poden ser dassificats en la 

tipologia. Amb tot, aquests estudis teorics han estat molt valids i productius per treballar els aspec-
tes de coherencia i cohesi6 textual a les aules. 
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cures textuals que hem anomenat patrons discursius i que es desglossa en els 

cipus resultants segiients: 

descriptiu, que reflecteix «com s6n» les coses; 

narratiu, que reflecteix «que passa» al m6n, «que fan» els e"ssers; 

argumentatiu, que reflecteix «per que» les coses s6n aixf, I'opinio sobre les coses; 

directiu, que reflecteix la voluntat «que els altres facin» determinades coses o 

que les coses «siguin» d'una determinada manera; 

expressiu, que reflecteix «la reacci6 emocional» davant les coses. 

Per a restabliment d'aquests criteris, a m& de van Dijk, hem tingut en comp-

te l'obra de quatre autors mes: 

- Werlich (1975), que parla de cine tipus de superestructures textuals lligats 

a processos cognitius caracterfstics: descriptiu, narratiu, expositiu, argu 

mentatiu i instructiu; 

- Lundquist (1983), que s'hi refereix com a formes de representacid i n'esta-

bleix set tipus: expressiva, informativa, narrativa, descriptiva, argumentati-

va, directiva i escenica23 (aquesta ultima es extralingu(stica); 

- Adam (1992), que en un primer moment s'havia referit a aquests plans d'or-

ganitzaci6 textual com a tipus textuals, els anomena seqiienciesprototipiques'x 

n'estableix cine: narraci6, descripci6, argumentaci6, explicaci6 i dialeg;24 
-Charaudeau (1992) considera aquests esquemes globals com a procedi-

ments o principis d'organitzaci6 de la materia lingiifstica en el text. Els ano 

mena modes d'organitzacid del discurs i els dassifica en quatre: enunciatiu, 

descriptiu, narratiu i argumentatiu. 

Cada un dels patrons discursius que hem establert nosaltres ha de reunir una 

serie de condicions per poder formar part de la dassificaci6. Les condicions, o 

criteris metodol6gics, que formen aquesta base homogenia de comparaci6 s6n els 

segiients: 

1. Ser superestructures textuals especialitzades a representar diferents aspectes 

de la realitat. 

2. Ser complementaris entre ells: el que fa Tun no ho fa l'altre. 
3. No ser exdoents: poden ser acumulatius, un pot ser part integrant d'un 

altre. 

23. Seguint Lundquist, tamb^ en el projecte Tipoiext considerem I'existencia d'un tipus extra-

lingiii'stic que anomenem iedttic, que correspon a la represemaci6 grafica o escenica d'esdeveni-

ments. Pel fet de no ser linguistic no Them inc!6s com a valor d'aquesta variable. 

24. Podeu veure els punts de contacte entre Werlich i Adam a Jean-Michel Adam (1985). 
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4. Tenir una forma de gramaticalitzacio basica: una estructura oracional tfpi-
ca. 

5. Tenir un conjunt de procediments discursius propi amb els quals es realit-

zen determinades subfuncions (per exemple, per al patro descripriu: pre-

sentacio, identificaci6, definicid, dassificacio, localitzacio...). 

6. Constituir variables textuals complementaries a la resta de variables que 

etiqueten els textos del corpus del Tipotext (per exemple, us, esfera, gestid 
textual, funcid comunicativa, etc.). 

7. No ser incompatibles amb les premisses de la investigacio. 

Si sotmetem a aquestes condicions els tipus proposats pels quatre autors 

esmentats, observem que compleixen tots els requisits els tipus descripcio, narra-
cid i argumentacid, coincidents en tots quatre autors i els tipus instructiu de 

Werlich i directiu i expressiu de Lundquist. Contrariament, la resta de tipus con-
siderats per ells no entren en la nostra classificaci6: 

- El tipus enunciatiu de Charaudeau no acompleix el requisit 7, perque en el 
projecte Tipotext, l'analisi parteix de la modalitzaci6 dels enunciats i, per 

tant, les marques pr6pies de I'enunciaci6 ja es recullen: l'etiqueta no pot 
formar part del tot i d'una part del tot alhora. 

- Els prototipus explicatiti d'Adam i expositiu de Werlich no acompleixen la 
condici6 4. Des del nostre punt de vista, constitueixen subtipus formats 
basicament per la combinacid dels tipus descriptiu i argumentatiu. 

Tambe incompleix el criteri 4 el tipus informatiu de Lundquist, que per 
nosaltres 6s una mesda del descriptiu i del narratiu, com tampoc no com-
plcix els criteris 1, 2, 3, i 5. 

- El prototipus dialegd'Adam no acompleix els criteris 1, 2, 4 i 5. Tampoc el 
6: en el projecte Tipotext, la forma dialogal queda representada per un dels 
valors de la variable gestid textual: text poligestionat (vegeu aquests termes al 
glossari), per tant, els textos que ho demanen porten ja una etiqueta que els 
qualifica com a text dialogat. 

En resum: els patrons discursius s6n feixos de funcions lingiifsriques especia-
lirzats per desenvolupar processos descriptius, narratius, directius, argumentatius 
i expressius que s'organitzen en un determinat ordre de seqiienciacid i estan en 
relaci6 directa amb el valor referencial de les oracions. 

En els capftols seguents, s'expliquen els patrons discursius en relacid amb la 
transmissid de la informacid (capftol II), els intercanvis comunicatius de donar 
bens i serveis (capftol IV), i amb Pexpressi6 de l'emotivitat (capftol V). Per la 
nostra banda, farem una breu reflexid sobre la relaci6 existent entre els patrons 
discursius i les funcions comunicatives de la llcngua que es manifesten en el text. 
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Perque, si be els patrons discursius s'especialitzen a representar la realitat, no 

estan deslligats en absolut de les funcions comunicatives, sin6 que hi mantenen 

correspondincia, encara que sigui laxa. Com a modles que faciliten l'organitza-
ci6 de la materia lingiiistica, l'organitzen tota i conjuntament: tant la que expres-

sa el contingut referencial com la que expressa les intencions amb que aquest e*s 

frame's. No is en va que les estructures oracionals en s6n la base lingiiistica. 

De manera succinta, i a tall d'exemple, caracteritzarem el patr6 descriptiu a fi 

de mostrar aquestes relacions: 

- tradueix com s6n i que s6n les coses 

- t6 les subfuncions de presentar, identificar, definir, classificar, situar, etc. 

- t6 com a forma de gramaticalitzaci6 mis tfpica la modalitat oracional deda-

rativa en mode indicatiu i amb les estructures segiients: 

. subjecte, verb copulatiu, atribut: La taula is rodona 

. subjecte, verb semicopulatiu, atribut: La Maria sembla cansada 

. subjecte, verb amb funci6 copulativa, atribut: La taula tiquatre potes 

. verb esdevenimental, complement: Hi ha poques cadires 

LJavors: quan un text presenta d'una manera pura aquest patr6 tipic del pro 

ems descriptiu, te* funci6 referencial. Hi ha una relacio\ per tant, entre la forma i 

la runci6, sobretot pel fet que els patrons es construeixen mitjancant oracions i 

les oracions desenvolupen funcions comunicatives i referencials. 

Ara be", aquest cas, que sembla molt dar, is mis ideal que real, perque el 

patr6 discursiu is tambJ una abstraci6, un esquema estructural. En el discurs, 
els processos linguistics adquireixen la gran complexitat que tots coneixem, per 

que les funcions que pot assumir la llengua s6n infinites i les formes de la llen-

gua, en canvi, s6n finites. No existeix una correspondencia univoca funci6-

patr6-oraci6. La combinaci6 multiple entre patrons i funcions, per tant, is obli-

gada. 

Aquesta combinaci6 de funcions comunicatives amb patrons neix, en part, de 

la capacitat de triar, construir i combinar frases, i en aix6 radica el potencial de 

creativitat lingiiistica. Per exemple: la funci6 psfquica se sol materialitzar amb un 

patr6 argumentatiu o expressiu, per6 si en un discurs es donen, a mis, la funci6 

conativa i la interlocutiva, resulta que el text es pot materialitzar amb una com-

binacio dels patrons argumentatiu, expressiu, directiu i, segurament, descriptiu 

o narratiu. Quina superestructura, o patr6, triara el parlant per expressar el seu 

punt de vista envers alguna cosa (funcid psfquica)? Dependra del prop6sit i de 

l'intercanvi comunicatiu en que es trobi: en un intercanvi individualitzat possi-

blement es decantara per la forma expressiva i en un de social o institucional per 

1'argumentativa, per6 tampoc no is segur que sigui aixf. En ultima instancia 

dependra del rol que l'interessi desenvolupar. 
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Per constatar la intrincada relaci6 patr6-funci6, us remetem als textos niim. 

4, 6 i 19 de 1'anncx. Farem el comentari en relaci6 a les quatre variables amb que 

els hem etiquetat a ft de caracteritzar-los mfnimament. Comencem per compa-

rar el 4 amb el 6. 

Text num. 4, etiquetat: 

Intercanvi comunicatiu: individual 

Mode de producci6: diferit 

Funci6 comunicativa: interlocutiva+psfquica+poericoret6rica25 

Patro discursiu: expressiu &c directiu. 

Text num. 6, etiquetat: 

Intercanvi comunicatiu: individual 

Mode de producci6: diferit 

Funci6 comunicativa: referencial + interlocutiva + psfquica 

Patr6 discursiu: descriptiu & narratiu & expressiu. 

Aquests dos textos tenen en comii que s6n produfts en intercanvi individua-

litzat i mode de producci6 diferit i tenen dues flincions coincidents, la interlo 

cutiva i la psi'quica, i una de diferent. Notem, per6, que es materialitzen amb 

patrons discursius (formes de representar i presentar la realitat) diferents. 

En el primer, 1'emissor, una noieta que felicita una amiga, per manifestar-li els 

seus bons desitjos, utilitza, sobretot, el patr6 expressiu i tambe* el directiu. Aquf 

la funci6 poeticoret6rica es manifesta amb el joe linguistic de crear un dialeg fic-

tici entre ella i I'amiga, recurs que li serveix per expressar-se d'una forma viva, 

exhaltada, 6s a dir, amb un patr6 eminentment expressiu. En el segon text, l'e-

missor, per referir-se a all6 que fa i a la voluntat que sent per l'estimada (desti-

nataria) utilitza, mesdats, patr6 descriptiu, narratiu i expressiu; el que li passa i 
el que sent ho explica, ho descriu, ho narra. 

La funci6 interlocutiva i la psfquica es donen igualment en tots dos textos: 

abonar la relaci6 personal i manifestar sentiments; per6 el fet que en el primer 

text aquestes funcions es barregin amb la poeticoret6rica i en el segon ho facin 

amb la referencial & decisiu perque els dos textos resultin amb patrons dife 
rents. 

Continuem amb un tercer text, el num. 19, etiquetat: 

Intercanvi comunicatiu: institucional 

Mode de producci6: diferit 

25. Indiquem la relacio entre patrons de la segiient mancra: signe +, juxtaposici6; signe >, 
inclusi6; signe &, mesda. 
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Funci6 comunicativa: referencial + conativa + factiva 

patr6 discursiu: directiu > descriptiu. 

Aqul, simplement, es diu com han de ser o com s'han de fer les coses i qui les 

ha de fer. L'absencia de funci6 psfquica i interlocutiva fa que no es manifestin ni 

el patro argumentatiu ni l'expressiu. Notem diferencies entre aquesc text i els 

anteriors pel que fa a les funcions i al tipus d'intercanvi; en aquest dltim text, el 

rol comunicatiu de l'emissor es veu condicionat i, conseqiientment, condiciona-

da la tria de modalitats oracionals i de patr6 discursiu. 

Observem que la relaci6 funci6-patr6 existeix, tot i que esta afectada per la 

resta de factors condicionants de la comunicaci6, com es veura en els capftols 

successius. Calen encara m^s estudis per poder-la descriure de forma sistematica; 

de moment, unicament podem dir que existeix. 

Per acabar aquesta reflexi6 sobre els patrons discursius, direm amb paraules 

de Lita Lundquist (1983) que es poden entendre com un «motlle syntactic espe-

cffic» per on es filtra la materia lingiifstica per tal de donar forma al missatge, 

forma que, com sabem, rares vegades sera pura i, la majoria, sera difusa, perque 

constara d'una juxtaposici6 de patrons, indusid d'uns en altres o, m6s confusa-

ment, d'una barreja. 

2.3. Cap a una definicio d'oracio 

Sovint hem sentit a dir que una frase pot ser un text. Aleshores, quina natu-

ralesa te* una frase, o oraci6, perque es pugui confondre amb un text? 
Si admetem que una oraci6 pot funcionar, almenys en determinades ocasions, 

com un text, vol dir que en la seva definici6 s'han de tenir en compte, tambd com 

en la del text, aspectes pragmatics al costat dels linguistics. 

Charles Bally (1965), en el marc de la teoria general de I'enunciaci6, estableix 

una diferenciaci6 rellevant pel que fa als aspectes pragmatics dels enunciats. 

Segons ell, I'oraci6 & la forma m6s simple possible de la «comunicaci6 d'un pen-

sament»26 i compren dues parts complementaries: el dictum i el modus; el dictum 

correspon al process que constitueix la representaci6, el modus a I'operaci6 del 

subjecte pensant. Per exemple, a I'oraci6, 

Francament, is un pesat, 

is un pesat forma part del dictum i l'adverbi francament i l'afirmacid (la modali-

tat declarativa de I'oracio) formen part del modus. 

26. Les cometes s6n nostres. 
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La diferenciaci6 de Bally 6s crucial per entendre els enunciats com a realitza-

ci6 lingiiistica, perque condueix a la constataci6 de l'existencia d'un subjecte 

modal, o de I'enunciaci6, al costat del tradicionalment constatat subjecte sintac-

tic, o de l'enunciat. I aquesta consideraci6 obre la porta a l'estudi dels aspectes 

intencionals del llenguatge. Des d'aquest marc, doncs, observem que el modus 

compren tot el que s6n indicacions de l'existencia d'un subjecte pensant; is a dir, 

els senyals modalitzadors del text, entre els quals destaquen la modalitat oracio-
nal i el mode verbal. 

Com diu el mateix Bally, el modus come* la peca mestra de I'oraci6, l'expres-

si6 de la modalitat, sense la qual no existeix I'oraci6.1 remarca la importancia de 

la modalitat oracional quan diu que aquesta e*s «l'anima de I'oraci6»: 

Com el pensament, la modalitac is constitu'ida essencialment per l'operacid 

activa del subjecte parlant. No es pot atribuir valor de frase a una enunciaci6 

si no s'hi ha descobert, sigui quina sigui, I'expressi6 de la modalitat. 

Segons aixd, i'oraci6 sempre s'expressa en alguna modalitat, que en la llengua 

parlada s'identifica, sobretot, per la corba melodica,27 es a dir, porta l'empremta 
que assenyala 1'actitud i el posicionament del subjecte parlant, com a minim, 
envers l'enunciat. Exemples: 

Fa sol—declarativa (afirmaci6) 

Crec que fa sol—declarativa (responsabilitzaci6) 

£s possible que fact soL..—declarativa (possibilitat) 
Potserfa sol—declarativa (dubte) 

Fa sol?—interrogativa 

Fa sol1—exdamativa 

Pel que fa al valor de representaci6 de les oracions, conve remarcar que no 

existeix linicament en relaci6 a la realitat externa del text (referenda exoforica), 

sin6 que tamb^ dintre d'un mateix text les oracions fan de referents les unes de 

les altres (referenda endofbrica, explfcita o implfcita), perque les oracions servei-
xen a flnalitats comunicatives —ordcnar, preguntar, informar— i a finalitats tex-
tuals especffiques, subordinades a les primeres —aclarir un concepte exposat, 

reformular el que ja s'ha dit, definir el significat d'un mot... Vegem algunes rela-

cions interoracionals en el breu text que segueix: 

27. Sobre aquests aspectes prosodies, vegeu R. Anigas [et aL] (1995b). 
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PI— [8] Ja ho saps, oi, que enjaume sen va a viure amb la Maria? [9] 

Quina llastima! 

P2— [ 10] Llastima, per que? (\\) Per serfelic la gent no cal que es casi! 

PI— [12] No, si no ho die pelfet de casar-se o no casar-se! [13] Ho die 
perque la Maria is unapua, [14] ti la seva histbria, la nena... 

[15] I ell is un bonas! 

P2— [16] No si que entens, tit, per «pua»... 

PI— [17] Dona, jo entenc «depocs escrupols...» 

Notem que [9] es una apreciaci6 que es refereix al dictum de [8]; [10] es un 

qiiestionament del contingut expressat a [9]; [12] i [13] constitueixen un aclari-
ment de la informaci6 de [9] a partir del que es dedueix que n'ha entes 1'altre, 
segons ha expressat a [11]; [14] constitueix una explicaci6 de la imputaci6 rea-

litzada a [13]; [15] es contraposa a [13] i a [14]; [13], [14] i [15] s6n la justifi-
caci6 de la valoraci6 emesa a [9]; a [16] es demana la precisid del significat d'una 

paraula de [13]; a [17] s'estableix una equivalencia semantica de la paraula qiies-

tionada a fi de satisfer la demanda indirecta expressada a [16]. 
Aquest teixit de referencies significatives des del punt de vista del dictum es 

produeix tambe* en funci6 del modus. Amb [8] es prete*n donar una informaci6 

no demanada; amb [9] emetre un judici de valor; amb [10] questionar aquest 

judici; amb [11] fer una afirmaci6; amb [12] i [13] fer un adariment; amb [13] 
fer una nova afirmaci6 valorativa; etc. I amb tot aquest enfilall d'oracions, el par-

lant que inicia el dialeg el que intenta, sobretot, 6s mantenir la imatge de bon 
informador i no distanciar-se gaire de I'opini6 del seu interlocutor per tal de 

mantenir-hi bones relacions; es a dir, salvar la comunicabilitat. 

Amb tot aix6 observem darament el posicionament i l'actitud dels dos par-
lants: P2 mostra la seva disconformitat respecte al pensament de PI i el desacre-

dita; PI s'esforca a no distanciar-se del punt de vista de P2 per no perdre credi-

bilitat, i conseqiientment, imatge. 

Com hem vist, les oracions constitutives d'aquest breu text serveixen a finali-

tats comunicatives, textuals i metacomunicatives tot referint-se a aspectes del 
m6n extratextual i intratextual. El dictum i el modus d'una oraci6 —grosso modo, 

el que es diu i com es diu— estan tan estretament imbricats que no es poden 

considerar Tun sense l'altre. Aixf, la imbricaci6 entre les parts constitutives de l'o-
raci6 (concordance) existeix tamb^ entre oracions d'un mateix text (coherencia) 

procurant la introducci6 progressiva de la informaci6 referencial i intencional, 

formant el que podem anomenar teixit textual. 

En efecte, les funcions de les oracions s6n linguistiques i pragmatiques: s6n 

lingiifstiques, perque, com a construccions gramaticals que son, actuen —en 

expressi6 d'Hernanz i Brucart (1987)— com a eix vertebrador de les unitats lin-

giiistiques que contenen i, a me*s, s'interrelacionen textualment pel fet de perta-
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nyer a unitats temariques superiors, essent, al seu torn, vertebrades superestruc-

turalment; i s6n pragmatiques, perque com a unitats de comunicaci6 que tambe' 

s6n, porten 1'empremta de les intencions de l'emissor i es prodiguen en funci6 

de les necessitats i les finalitats discursives. 

Un altre punt de referenda iir.il per a la definicid d'oraci6 ens el proporciona 

Nunez Ladev&e (1993, 40) des de la gramatica textual amb una definici6 d'o-
raci6 sintactica. Per a aquest autor, 

una oraci6 6s la unicat minima de significacio sintactica que pot tenir sentit 

comunicatiu independentment de la referenda a una situaci6 contextual. 

D'aquf que Nunez defineixi, comunicativament, l'oracid com 

la minima unitat de significat linguistic textualment interpretable, o, el que e*s 

el mateix, la minima unitat lingiifstica amb que es pot predicar alguna cosa 

amb referenda a un context d'interpretacid universal per al qual no s'establei-
xen condicions de situacio.28 

Amb tot, per poder interpretar comunicativament una unitat de significat 
linguistic, o oraci6, sovint no basta la referenda a un context d'interpretaci6 uni 

versal, perque les oracions existeixen en relaci6 a contextos o cotextos concrets 

(Uevat del cas de ser oracions produides amb una finalitat metalingiifstica, com 
quan nosaltres les fern servir d'exemple). 

Creiem que, des del punt de vista del Uenguatge actualitzat, la definicio d'o-

raci6 ha de donar compte del seu funcionament independentment de Pesforc o 

del tipus d'esforc que hagi de fer 1'interpret (sigui destinatari o simplement 

receptor) per descodificar-ne el sentit complet, que & la suma del significat refe-

rencial, intencional, social, etc.; ergo, ha de donar compte de la seva naturalesa 

en qualsevol intercanvi comunicatiu en que es produeixi, independentment de 
quin sigui el grau d'implicaci6 del context. 

Per exemple, vegem el cas en que tres o quatre persones pugen un piano per 

una escala i regulen I'acci6 conjunta amb el Uenguatge: 

28. Aquesca definici6 parteix de la diferenciacid que el mateix autor estableix entre text i acte 

de park. Per a I'autor, 1'acte de parla constitueix la unitat minima de comunicacid i t6 dos com 
ponents significatius: I'enunciat i la situacid en que s'emet. fis a dir, que un acte de parla s'inter-

preta en relacid a un context que queda fora del component verbal, per6 que per I'interpret forma 
pan de les condicions d'interpretacid. Segons aix6, diu, es podria definir el text minim com la 

descripcid de 1'acte de parla que s'cnuncia. D'aquf Nunez dedueix que un text es la unitat de sig 
nificat interpretable de manera autosuficient sense necessitat d'interpretacid de la situacid que el 
producix (entenem que es tracta de la situacid fisica o material dc l'acte de produccid). 
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—Amunt, amunt, no t'encantis home! Que m'enganxes elpeu, animal! 

—Ipoder, tio, que vaig d'esquena! 

—A la dreta, a la dreta! Ull, que ens carreguem la barana! 

—Pere, tu vine aqui, a Valtre costat. Aguanta per sota el teclat! 

—Am va bi, ara va bi! Vale, vale, vale... cap al repla! 

—Ttra, tira; ja pots tirar... 

En un intercanvi comunicatiu cara a cara —discurs poligestionat— en que el 

Henguatge esta relacionat amb Facci6 que es du a terme, les oracions que s'eme-

ten s6n interpretades amb 1'ajuda de la informaci6 que proporciona el context 

situacional amb el mateix esfor9 (o menys) que en un intercanvi diferit en el 

temps i en I'espai —discurs monogestionat— com, per exemple, Tescriptura i la 

lectura d'un tractat filos6fic. 

En aquest liltim cas, els destinataris, o els receptors universals, hauran d'uti-

litzar igualment informaci6 provinent del context de produccio del text, si no del 

context ffsic estricte, si de I'hist6ric, del social, del filos6fic.29 En ambd6s casos 
els interprets han de rec6rrer als significats provinents del que, en sentit ampli, 

anomenem context, perque no basta comprendre el signiflcat literal de les ora 

cions i de les parades per interpretar el missatge que vehiculen. 

D'altra banda, fins i tot un receptor ocasional que escoltis al cap d'un temps 

una gravaci6 del dialeg esmentat, pel sol fet de pertanyer a la cultura dels que 

parlen, linicament pel text deduiria informacio del context suficient per poder 

entendre, com a minim, que unes persones participen en l'accio de traslladar un 

cos extremadament pesant de baix a dalt, perque entendria les ordres que es 

donen els uns als altres, les queixes que es formulen si les ordres no han estat tin-

gudes en compte, les aprovacions, etc. En efecte, el receptor universal deduiria 

informaci6 contextual de la informaci6 literal, perque coneix la llengua (el siste-

ma), coneix els textos on es manifesta (generes discursius) i coneix els contextos 

(situacions de comunicaci6) on funcionen. 

Les unitats de significaci6 verbals, tant les paraules com les oracions, pel fet 

que pertanyen a la llengua comporten pressuposicions i, pel fet de pertanyer al 

discurs, significats impHcits (BaSSOLS, 1995). Com hem dit, les oracions s6n 

construides pel parlant i sempre es materialitzen en alguna modalitat que com-

porta una determinada manera de posicionar-se envers la informaci6 i l'interlo-
cutor: assegurant-la, qiiestionant-la, subjectivant-la, imposant-la o, simplement, 

dient-la. I el fet que es tracta d'un procediment gramatical 6s el que permet que 

el destinatari especffic pugui copsar el missatge, i tamb£ que ho pugui fer un 

observador extern. Que aquest receptor no destinatari pugui copsar el missatge 

29. Anomenem aquest context de coneixements compartits context d'interpretacid textual 
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depends, en bona mesura, de la seva capacitac de reconstruir el context a partir 

del significat literal de les oracions; com me"s gran sigui el seu coneixement del 
m6n, mes capac sera de copsar el missatge d'altri. 

Tant si formen part d'un discurs en directe i poligestionat, com d'un en dife-

rit i monogestionat, amb la diferencia de contextos que aixo pugui comportar, 

les oracions s6n unitats comunicatives perque comuniquen informacid i inten-
cions alhora i estan encapsulades en el context del qual 1'emissor 6s part consti-

tutiva. L'abast significatiu d'una oraci6 qualsevol com 6s ara Ha vingut la dona de 

la neteja... no es pot copsar plenament amb la comprensi6 de la frase descontex-

tualitzada; amb la sola ajuda d'un context universal d'interpretacid nomds se'n 
podria copsar el significat literal, el que te" com a constructe sintacticosemantic: 
que una dona de neteja havia anat o estat en algun Hoc. No se sabria si havia 
netejat o no, o si ho havia fet molt be" o molt malament. Per contra, en un con 

text textual i/o situacional aquesta oraci6 seria interpretada convenientment 
(recordem que la interpretaci6 inclou la comprensi6): com una acusaci6 {Ho deu 

haver agafat ella), com un advertiment {No embrutis el despatx que esta tot molt 
net!), com un retret (No es nota que hagi vingut ningu a netejar...), etc. En prin-

cipi, en el context real d'utilitzaci6, qui ha d'interpretar una oraci6 te" o troba les 
condicions per fer-ho. 

Amb tot, la definici6 d'oracio sintactica 6s necessaria en un enfocament dis-

cursiu, perque I'oraci6, d'entrada, comporta ja un primer grau d'actualitzaci6 de 

la llengua on es delimita el significat literal. Per tant, la definicio sintactica contri-
bueix a precisar aspectes formats de gran importancia, com els limits oracionals30 
o altres questions gramaticals no resoltes encara. La descripci6 formal de les ora 
cions 6s aquf m6s necessaria que mai, ja que linicament es podra arribar a siste-

matitzar les relacions forma-funcio comunicativa a partir del reconeixement rigo-
r6s de les formes del sistema, pel fet que s6n les que es poden arribar a preveure. 

Des d'un punt de vista discursiu, un concepte d'oraci6 universal sera aquell 
que comprengui que 6s una oraci6, tant si apareix en un senzill acte de parla com 

si pertany a un text complexfssim, ja que I'oraci6 nom& arribara al pie desenvo-

lupament significatiu formant part d'una unitat de comunicaci6 m6s gran o 

essent-ho. Aix6 significa que una oracid pot constituir una seqiiencia d'un com 
plex teixit textual o ser Tunic constituent d'un simple acte de parla, com a: 

30. Es discutible considerar que oraci6 is: una sola paraula que sintetitza un enunciac mis 
complet {si, bcnvingut, grades)-, una frase formada per mis d'una paraula, peri sense verb (carter 
sense sortida, Hum verdd) o juxtapositions d'oracions (Utva't, vesteix-te, esmorza volant!; Marxen a 
la platja a migdia... Quedtn torrats, naturalment!). I el problema augmenta a 1'hora de delimitar 
enunciats molt Hargs amb completive* multiples que pengen d'un verb principal, com en les lleis, 
els decrets, etc. Vegeu a M. J. Cuenca (1996a, capitol 4) una categoritzacid oracional que afecta 
la qUesti6 dels Ifmits oracionals, a partir de les propostes de G.Roio (1978) i de M LI Hernanz 
(1978). 
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Voleufer el favor de callar d'una vegada? 

on el significat pragmatic se sobreposa a la pregunta formulada i la converteix en 

una ordre. 
Tant el context, fisic o cultural, com el cotext, s6n condicions concretes d in-

terpretaci6 de les paraules i de les oracions, perque s6n tambe" processos signifi-
catius, no importa si s6n pragmatics o linguistics (NOtfEZ LADEVEZE, 1991). Un 
gest o una mirada no s6n lingiifsdcs, perb aporten una informaci6 intencional 
que es crucial per a la interpretaci6 del missatge. D'aqui que una sola paraula 
vinculada a una situaci6 comunicativa concreta pugui ser interpretada com una 

oraci6 completa: 

Silenci! 

Aixf doncs, entenem l'oracid com una estructura verbal suficientment gra-

matical, amb la qual un parlant comunica significats amb una intenci6 en una 

circumstancia concreta, o dit d'una altra manera, com una unitat sintactica mit-

iancant la qual un parlant percep significats referencials i intencionals alhora en 

una situaci6 de comunicaci6, sigui directa, cara a cara entre els participants, sigui 

diferida en el temps i en l'espai. 
Aquesta unitat gramatical que anomenem oracid 6s la part constitutiva mini 

ma del text, i de l'acte de parla, si ens atenem a la diferenciaci6 establerta per 
Nunez Ladev&e, o el que is el mateix, la unitat fiincional fonamental de la co-

municaci6, no unicament perque es tracta d'una relaci6 gramatical de paraules 
que expressen un pensament sobre el m6n i s6n interpretables, com a minim, en 

un context universal, sin6 perque es tracta d'una unitat predicativa que alhora 

porta l'empremta d'una intenci6 comunicativa i que apareix en alguna mena de 
context significatiu, sigui textual o extratextual, en el qual es capac. de desenvo-

lupar plenament el seu potencial de sentit. 
Per totes les raons exposades, podem concloure que I'oraci6, presa com a uni 

tat fonamental de la comunicaci6 verbal, e"s una estructura semanticosintactica 

que te* el verb com a constituent basic, que es manifesta en modalitats diverses i 

que, en un context significatiu (linguistic o pragmatic), expressa un predicat res-

pecte a un objecte del m6n, amb una intenci6 comunicativa. 

2.4. Textos i oracions 

Admes que l'oracio i el text s6n unitats linguistiques de comunicaci6 cons-

truides pels parlants i que la primera constitueix la unitat funcional fonamental 

de la segona, reflexionarem un xic sobre que e"s essencial en Tuna i l'altra per 
poder-les diferenciar mes clarament i, aixf, preparar el terreny per arribar a una 

definici6 de text. 
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En primer Hoc, notem que panim d'una base homogenia de comparaci6, ja 

que ambdues unitats s6n productes significatius que tenen sentit en un context 

significatiu; per tant, es ligic que hi trobem caracteristiques comunes. Text i ora-
ci6 comparteixen valors referencials, intencionals i gramaticals. 

Amb tot, el fet de saber construir oracions gramaticals adequades a les finali-

tats comunicatives no assegura pas saber construir un text, perque la complexi-

tat del producte text es molt mis gran que la del producte oraci6. El text verte 
bra oracions, constitueix un teixit fet d'oracions; I'oraci6 vertebra paraules, cons-
titueix un teixit fet de paraules. Les paraules s6n peces que formen part del text 

de la mateixa manera que els maons, les rajoles o les teules formen part d'una 
casa, essent part constitutiva d'una estructura delimitada: una paret mestra, un 

enva, un ampit, un trespol, una teulada. Els textos, en canvi, mai no poden for-

mar part de les paraules ni de les oracions, com els edificis no ho poden fer dels 
maons o de les parets. 

Les oracions s'han de construir a la mida del text, igual com les parets o les 

teulades respecte al pla general de la casa: hi han d'encaixar perfectament. En 
les oracions les paraules han de concordar, les funcions sintacticosemantiques 
de les diferents classes de paraules aixf ho procuren; en els textos les oracions 

han de ser coherents les unes amb les altres i estar ben cohesionades per desen-
volupar els fils tematics a fi de construir el sentit global del text i fer-ne un 
producte social i util; les lleis de coherencia, cohesi6 i adequaci6 aixf ho derer-
minen. 

D'altra banda, el valor referencial i intencional de les oracions i dels textos 
difereix: I'oraci6 es refereix a un aspecte puntual amb una intenci6 concreta: 

Vols seureh el text tracta un conjunt d'aspectes d'un assumpte del m6n, o d'un 
tema (o de diversos), amb una finalitat me"s general que es procura amb la 

suma de prop&sits m^s espedfics. En el text es relacionen aspectes diversos a fi 
de construir un producte significatiu complex, la qual cosa abasta aspectes 
quantitatius i qualitatius de la comunicaci6 que no es poden abastar en una 
sola oraci6. 

Les funcions generals del text s6n eminentment socials: presentar un projec-
te de llei, defensar un acusat, convidar a un casament, celebrar un funeral, decla-
rar-se, comprar una casa, donar una conferencia... Les oracions realitzen fun 

cions especffiques multiples, sovint encaminades a Passoliment de la funci6 

global del discurs: comunicatives (preguntar, afirmar, ordenar...); metacomuni-

catives [18]; metalingiifstiques [19]; textuals [20]; gramaticals [21], quan substi-
tueixen una determinada categoria gramatical en les subordinades: 
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[18] hi'agrada que em fact aquesta pregunta... 

[19] i [20]31 ... "motivat directament" vol dir que la causa, I'origen del 

canvi is atribuible a raons externes al sistema..?1 
[21] Substantiva: El que mis triagrada del viatge is anar en vaixell..; 

Menja, menja... menja el que vulguis 

Adjectiva: El not que toca el baix is el Joel, oi? 
Adverbial: Vindran a veure la nena quan I'Oriol torni de vacances 

Aixf, amb l'acompliment d'un gran ventall de fundons, les oracions cons-

trueixen el teixit significatiu del text tot articulant-se i cohesionant-se les unes 

amb les altres segpns uns patrons discursius mes globals. En un sentit, el text i 
les oracions que el componen es poden comparar a un joe de capses xineses: una 

en tanca d'altres i les seves funcions se sobreposen. 
Tot i que text i oraci6 s6n de la mateixa naturalesa, hem de convenir que s6n 

productes que no es poden confondre: el text is una unitat de comunicaci6 com-

plexa que pot ser construida per m6s d'un parlant (cas de la conversa); I'oraci6 es 

la unitat de comunicaci6 minima produida per un parlant sol. 
En un acte de parla on es transmet un missatge formulat en una sola oracio, 

no s'ha d'entendre que aquesta oraci6 fa la funci6 d'un text, sin6 que funciona 
com a unitat de comunicaci6 completa que is: la capseta xinesa fora del context 

de cart6 funciona, com qualsevol capsa, en el context del m6n. £s un producte 
tan perfectament construit per a la seva funci6 i tan pr6piament encapsulat en el 
seu context de cart6 i del m6n, que 6s capac de transportar un missatge complet. 

Que el text tambe" sigui una unitat de comunicaci6 no vol pas dir que for-
malment text i oraci6 siguin una mateixa cosa, com tampoc no ho s6n paraula i 
oracio; l'analogia es d6na linicament des del punt de vista pragmatic. Des d'un 
punt de vista linguistic, les relacions entre text i oraci6 no s6n d'equivalencia, 
sin6 d'indusi6. I, potser, el fet que en determinades ocasions s'hagi pogut con 

fondre oracid amb text 6s la prova fefaent que I'oraci6 constitueix la unitat fona-

mental del text. 

31. Funci6 metalingiifstica perqu^ es tracta de la definici6 d'una cxpressi6 lingiifstica; funcid 
textual pel fet que l'autor cstableix una equivalence semantica amb (Inalitats discursives per deli-

mitar el significat d'una expressi6. 
32. Fragment extret de LI. PAYRATO. La interferincia lingiilstica: comentaris i excmpUs catala-

castella. 1985. 
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3. Les oracions gramaticals i els seus usos 

Sabem que les dades s6n provisionals, la mateixa cibicia 

is provisional: sempre hi haurh nova dades i nova inter-

pretacid de Its dades. 

R.A. 

3.1. Les oracions en el projects Tipotext 

Els aspectes comunicatius de les oracions tenen poca incidencia a les grama-

tiques tradicionals i, en general, estan encara poc desenvolupats en les gramati-
ques comunicatives m^s modernes. 

Pel que fa a la lingufstica catalana, trobem el primer reconeixement del valor 
comunicatiu de I'oraci6 al Curs practic de gramMca catalana de Jeroni Marva33 

(1932, 36), en el qual la definici6 d'oraci6 parteix de la idea que amb una ora-

ci6 o proposicio, tot referint-nos a un subjecte (cosa o &ser) afirmem o neguem, 

manem, prohibim o preguntem alguna cosa. Tamb^ Gelabert (1936) recull la 
idea funcional de les oracions pel fet que les dassifica en expositiva, imperativa, 
interrogativa i admirativa. 

D'altra banda, Alexandre Galf (1977), amb el merit d'haver introduit un nou 
enfocament en I'ensenyament del llcnguatge basat en les motivacions dels infants 
davant de situacions de la vida real, d6na un enfocament totalmenc comunicatiu 
a la Introduccid a la gramatica (1935) on dedica el primer capftol a ensenyar a 
construir «frases», el segon a construir «proposicions» i el tercer a utilitzar els 
mots, que contextualitza en les estructures oracionais superiors, fis l'intent d'en-
senyament comunicatiu de la llengua n\6s coherent que coneixem. 

Fabra, tot i que mai no tractara la frase com un tot, a la gramatica del 1956 
alludeix a Faspecte funcional. En comencar l'apartat sobre el verb diu: 

El mett rellotge avanqtt vet acf un acte de paraula o «frase» amb que expressem 
un pensamenc. 

I a la gramatica del 1968 dassifica la proposici6 en expositiva, imperativa i 
interrogativa. Passa semblantment en altres gramatiques, en que si be* a la defini-

ci6 d'oraci6 se'n reconeix el valor comunicatiu, unicament se'n desenvolupen 
aspectes morfosintactics.34 

33. Pseud6nim amb qufe signaven Anur Martorell i Bisbal i Emili Valles i Vidal. 
34. Per cicar-ne algunes: Manuel Sanchis Guarner (1950); Joan Marri Castell (1970- 1982 i 

1986); Francesc de B. Moll (1979). 
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Badia i Margarit (1962) reconeix la mancanca de les gramatiques fabrianes i 

de tradid6 fabriana en no tractar I'oraci6 d'una manera global; per la seva part, 

en aquesta gramatica dedica un capftol a tractar I'oraci6, simple i composta. 

Assenyala dos criteris per dassificar les oracions, criteris que despre's ampliara i 

precisara a la gramatica del 1994: segons el criteri subjectiu (afirmatives, negati 

ves, interrogatives...) i segons el criteri objectiu o gramatical (atributives i predi 

catives).35 
A partir del desenvolupament dels estudis de la llengua des del punt de vista 

del actes de parla, s'avanca considerablement en el coneixement de Tiis de les ora 

cions i es posa en evidencia la seva funcionalitat en la comunicaci6. Per6 des de 
la lingiifstica estricta, hi ha pocs treballs encaminats a la sistematitzaci6 d'aquests 

aspectes oracionals. Dos grans lingiiistes europeus hi han dedicat atenci6 en sen-

gles gramatiques modernes: Halliday (1985) i Charaudeau (1992). El primer, a 
An introduction to functional grammar, i en absoluta coherencia amb la seva visi6 

del text, centra la gramatica en diferents dimensions significatives de I'oraci6 i en 

el seu potencial gramatical catalitzador. El segon, a la Grammaire du sens et de 
I'expression, dins l'apartat 14 de la segona part, «La modalisation et les modalite's 
e*nonciatives», desenvolupa una dassificacid de les modalitats oracionals. 

El mateix any de la publicaci6 de la gramatica de Charaudeau, i tambe* des 

d'una perspectiva comunicativa, Francisco Matte Bon publica la Gramdtica co-

municativa del espanol (1992) on tracta les oracions des del punt de vista de les 

funcions pragmatiques amb una orientaci6 forca didactica. 
D'altra banda, els estudis sobre la sintaxi de l'oracio de M. J. Cuenca (1988; 

1991a; 1991b; 1996a) i de ML. Hernanz i J.M. Brucart (1987) donen tambe* 
ra6 dels valors pragmatics de les oracions, tot i que el seu centre d'interes no sigui 

aquest. 

Per la nostra part, el que avancarem sobre les oracions esta basat, sobretot, en 

l'estudi empiric Tipotext que, com hem dit, estem duent a terme amb la finali-
tat de formular una tipologia de textos de no ficci6. £s, per tant, una informa-
cio parcial provinent d'aquest estudi i incompleta dins la seva parcialitat, perque 

encara no se n'han interpretat totes les dades. La recerca ens ha portat a analitzar 

2.444 oracions en 102 textos de no ficci6, produits en intercanvis comunicatius 

individuals, socials i institucionals, en mode directe i diferit i provinents de tota 

l'area de parla catalana. Les modalitats oracionals que han estat considerades per 
tal de realitzar l'analisi textual s6n: dedarativa, interrogativa, imperativa, exhor-

tativa/desiderativa i exdamativa. 

La investigaci6 s'ha centrat a discriminar les marques de l'emissor en el text, 

a fi de coneixer la materialitzaci6 d'alguns dels aspectes mes subjectius del llen-

35. Vegeu el quadre de classificaci6 liltim a la p. 248 de la gramatica del 1994. 
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guatge o, dit d'una altra manera, del significat intencional que embolcalla el sig-

nificat referencial. Els resultats no questionen cap dels estudis analftics anteriors, 

ben al contrari; en encetar aquest camp dels usos de les oracions s'estableix la 

possibilitat de donar projecci6 al contingut acumulat sobre questions formals 

que de vegades no quedaven prou explicates perque tenien com a Ifmit la matei-
xa oraci6. Possiblement, considerant els contextos naturals de les oracions, que 

s6n els textos i els intercanvis comunicatius on funcionen, es podran interpretar 

de nou algunes questions sintactiques o morfol6giques de diflcil solucid. 

Aixf, no entrarem en el camp de les funcions gramaticals de I'oraci6 ni tam-

poc en cap altra mena de descripcid formal. El que es dira al llarg del llibre sobre 

les oracions mis aviat pot incidir en el tractament del text, concretament, en les 
propietats d'adequaci6, coherencia i cohesid, aixf com en un desenvolupament 

integrador d'habilitats lingufstiques (gramaticals) i comunicatives (pragmati-
ques). 

3.2. Procediments de modalitzacid 

El tema de les modalitats de I'oraci6 6s unicament una part, encara que de 

cabdal importancia, del tema trie's ampli de la modalitzaci6 dels enunciats.36 

L'estudi de la modalitzacid ve donat pel fet que partim de textos de la vida real, 

es a dir, del Uenguatge un cop actualitzat; la modalitzacid parteix del paper que 

el productor textual desenvolupa en la comunicacid i en la configuracid textual. 

L'objectiu de l'analisi textual al Tipotext ha estat discriminar les marques que 

l'emissor imprimeix a l'enunciat segons la seva percepcid de la situacid comuni-

cativa i el prop6sit que el mou a comunicar-se. Aquestes marques, lingufstiques 
en la majoria dels casos, mostren el posicionament i 1'actitud de l'emissor res-
pecte a all6 que diu, a qui ho diu i a si mateix. 

L'estudi de la modalitzacid ha permes de reconeixer en el text la varietat de 

fiincions que desenvolupa la llengua, cosa que hauria estat diflcil de fer des d'un 
plantejament en que no es partis de la distincid entre subjecte de l'enunciat i sub-

jecte de l'enunciacid. Alhora, ha permes associar fiincions comunicatives a for 
mes lingiifstiques, sobretot, a partir del reconeixement del paper de les oracions 
en la configuracid textual i en la comunicacid en general. 

La idea 6s, doncs, que en la construccid del text es donen uns procediments 

de modalitzacid, mitjancant els quals el parlant va deixant indicacions de la seva 
voluntat comunicativa, de la seva actitud, de la imatge que te* d'ell mateix i de 

36. En diferents ecapes del proems d'elaborarid del projecte Tipotext, linguistes que han estat 

o s6n membres de 1'equip de treball han avanfat aspectes d'aquest tema: Lozano (1991), Castella 

(1992, ap. 11.3), Artigas (1994b i 1994c), Artigas [et al.) 0995b), Belles (1995) i Artieas i 
Lozano (1998). 
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l'altre, etc. Aquests procediments, de diferent naturalesa, es materialitzen en 

series de trets i s6n quatre: posicionament del parlant, tria o prioritzaci6 d'ele-

ments, repetici6 i transgressi6. Els dos primers s6n fonamentals, ja que sempre 

es donen en la comunicaci6 i, per tant, en el text, i s6n els que ara ens interessa 

de remarcar perque afecten la caracteritzaci6 de les oracions. 

Pel procediment de posicionament, l'emissor, com a eix de la comunicaci6, 

se situa enfront del que diu, a qui ho diu i on ho diu; 6s a dir, es constitueix en 

centre dlctic de la comunicaci6, la qual cosa es manifesta amb el sistema dfctic, 

el tractament personal, les formes de presencia i difuminacio de l'emissor, les 

interpel-lacions al receptor, les formes de responsabilitzaci6/desresponsabilitzacio 

dels enunciats, les modalitats d'enunciaci6, els operadors modals I6gics, aprecia-

tius... El posicionament es reflecteix en el text indefectiblement, tant si es objec-

tiu com subjectiu. 

El procediment de tria o prioritzaci6 assenyala la utilitzaci6 que es fa dels sig-

nes linguistics quan se'ls confegeix significats addicionals, perque revela Pactitud 

del qui parla. £s a dir, aquest procediment compren la designacio significativa de 

la realitat mitjan$ant paraules lexicals o mitjancant la prioritzaci6 d'elements 
dins I'oraci6: focalitzacions, tipus d'estructures, canvis d'ordre, o altres recursos 

textuals com citacions, parafrasis discursives, exemplificacions, ironia, sentits afe-

gits... En definitiva, amb aquest procediment el parlant manifesta la seva actitud 

davant del m6n des d'un intercanvi comunicatiu concret. 

Un tercer procediment es el de la repetici6, que el parlant utilitza per emfa-

sitzar el que diu tot repetint paraules, morfemes, estructures gramaticals... Amb 

la repetici6 s'aconsegueix intensificar alguns significats o efectes per tal d'incidir 

en la percepci6 de l'altre. 
Pel procediment de transgressi6 el parlant es fa notar en el discurs mitjancant 

el domini de la mateixa llengua: canviant de varietat o registre o utilitzant mots o 

frases espuris, sigui de manera premeditada per causar un determinat efecte o 
inconscientment. D'una manera o d'una altra, el domini de l'idioma proporciona 

informaci6 sobre aspectes del parlant: procedencia, dasse social, nivell cultural, etc. 

A tots aquests procediments se sumen les marques dels recursos pros6dics o 

grafics que els reforcen i que, per tant, intensifiquen el valor intencional o sub 

jectiu dels enunciats. 

3.3. Usos caracteristics i no caracteristics de les oracions 

Alguns dels trets linguistics ordenats segons els procediments de modalitza-

ci6, que en principi s'havien establert per a T'analisi dels textos, han resultat deci-
sius per a la caracteritzaci6 de les oracions. A mesura que s'anaven reconeixent i 

registrant les oracions es va constatar que alguns dels trets modalitzadors relatius 

als procediments de posicionament i tria/prioritzaci6 tenien relaci6 amb els tex-
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tos, perque tenien relaci6 amb les oracions. £s a dir, es va observar que el fet que 
una oraci6 continguds determinars operadors modals afectava la seva funcid lin-
gitfstica espedfica, ja que s'hi sobreposava una funci6 pragmatica. 

A partir d'aquf es va perfilar un doble lis de les oracions: quan hi havia coin-

cidencia de les runcions lingiifstiques i pragmatiques i quan no n'hi havia. Quan 

una declarativa servia per informar [22], una interrogativa per demanar infor-

maci6 [23], una imperativa per manar [24], una exhortativa per suggerir [25] i 
una exclamativa per expansionar-se [26], les vam considerar i anomenar d'lis 
caracterfstic; quan servien per a altres prop6sits a mes dels espedfics, o en Hoc 

seu, les vam qualificar d'lis no caracterfstic [27], [ 28), [ 29], [30], [31]. 

[22] Em die Margarida Solans 

[23] A quina bora heu quedat per sortir? 

[24] Aguanta'm la maleta un moment i deixdm el diari 

[25] Potser etfaria gracia venir divendres, que ve la Marta... 
[26] £s fantastic! 

[27] Necessito saber si m'enviaran el paper a casa o si I'he de venir a reco-

llir aqul, perque treballo tot el dia —declarativa que suplanta una 
interrogativa o una exhortativa. 

[28] Ara us estem entretenint i deveu estar cansats... —declarativa que 
suplanta una exhortativa. 

[29] Faigjo el sopar i tu rentes els plats? —interrogativa que suplanta 
una exhortativa. 

[30] VoUufer el favor de no tocar la nena?—interrogativa que suplanta 
una imperativa. 

[31] Penseu que quan el meu pare va fer la casa, al voltant, tot eren 
horts... —imperativa que suplanta una declarativa. 

Sigui perque contenen modalitzacions, sigui simplement pel fet d'haver estat 

triades per a altres finalitats que les seves espeeffiques, unes modalitats assoleixen 
funcions caracterfstiques de les altres, amb la qual cosa aporten matisos expres-
sius que manifesten els rols comunicatius desenvolupats. Com observem en els 
exemples, una declarativa pot assolir funcid psfquica i conativa de fer o de dir 
[27] o runci6 conativa de fer [28] ;37 una interrogativa, funci6 conativa de fer 

amb diferents matisos [29] i [30]', una imperativa, funci6 referencial i interlocu-
tiva quan el que prete"n 6s ressaltar una informaci6 als ulls del receptor [31]. No 

ens estendrem en aquests matisos que Belles, Grau i Lloret desenvolupen amplia-
ment en els capftols segiients. 

37. Haverkate (1994, 153-162) diferencia els actes de parla directes i indirectcs i prcsenta una 
carac(critzaci6 dels indirectes molt util i entenedora. 
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Si que direm que, de les cine modalitats estudiades, la declarative, la interro-

gativa i la imperativa es considcren fonamentals i que, des del punt de vista de la 

modalitzaci6, s6n la forma m& neutra de realitzar 1'intercanvi (22), (23) i (24); els 

factors que les determinen s6n els rols de la interacci6 (el de donant i el de deman 

dant). Quan assumeixen usos no caracterfstics, s6n determinades, a m&, pels rols 

socials (d'estatus: poder i solidaritat, i de tracte: intimitat i confianca)38 i aparei-
xen amb elements modalitzadors addicionals (27), (28), (29), (30) i (31), ja siguin 

lexicals, sintactics o prosddics o grafics. La declarativa, la interrogativa i la impera 

tiva, per tant, les trobem diferenciades en usos caracteristics i no caracterfstics. 

Les altres, exhortativa/desiderativa i exdamativa, comporten sempre ele 

ments modalitzadors; per tant, s6n modalitzades per naturalesa i els factors que 

les determinen s6n els rols socials a me*s dels interactius, igualment com passa 

amb la declarativa, la interrogativa i la imperativa quan assumeixen usos no 

caracterfstics. Aixf, aquestes modalitats denoten ja d'entrada aspectes intencio-

nals, emocionals, persuasius, 6s a dir, pragmatics. No & estrany, doncs, que la 

frontera entre els usos caracterfstics i no caracterfstics sigui molt difusa. 

Vegeu en el quadre niimero 1, al final del capftol, el nombre d'oracions en us 

caracterfstic i no caracterfstic tal com s'han registrat en el projecte Tipotext. 

Volem remarcar que fins a la formulaci6 definitiva de la tipologia textual, tant 

aquestes dades com les del quadre niimero 2 tenen caracter de provisionalitat. 

3.4. Les orations en la comunicacid 

Com es veura al Uarg de 1'obra, el sol fet de triar la modalitat oracional i els 

elements que la componen comporta una manera de situar-se en la comunicaci6 

procurant uns matisos que s6n crucials per a l'exit o el fracas del missatge, per-

que produeixen efectes favorables o desfavorables en el destinatari, tant si es trac-

ta d'intercanviar informaci6, objectes, serveis, o sentiments. 

La utilitat d'un enunciat esta en relaci6 directa amb el seu context, concreta-

ment, amb 1'intercanvi comunicatiu en que es produeix. Podem dir que cada 

enunciat rebota contra el seu context com ho fa una pilota contra la paret on 6s 

tirada amb intenci6. Segons a quina part de la paret piqui la pilota i depenent de 

la forca amb que ho faci, rebotara en una part de terra o en una altra i haura de 

tornar a ser llancada amb intenci6 i estrategia pel jugador de torn, si aquest pre-

te"n guanyar la partida. 

D'altra banda, la relacid de les funcions de les oracions amb les funcions del 

text 6s evident. Cada oraci6 d'un text o d'un simple acte de parla & una mane-

38. Vegeu Zhang Delu (1991) on fa una descripci6 dels rols comunicatius i la seva realirzaci6 

en el mode i en la modalitac, basat en Halliday (1985). Glossats per Ferran Lozano (1994). 
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ra concreta de materialitzar les intencions del parlant i, per tant, els textos s6n 

feixos d'intencions aplegats per a un prop6sit comunicatiu global. El text, doncs, 
constitueix el resultat de la combinaci6 de funcions oracionaJs, ja que aquestes 

no se sumen simplement, sin6 que interaccionen en ordre a una finalitat global 

com a forces sinergetiques que s6n. 

Els usos, per tant, configuren el text i la gramatica de I'oraci6, perque la tria 

de la modalitat oracional, la tria de cada un dels seus components i l'organitza-

ci6 en que tot aix6 concerta esta en relacid amb la intencid comunicativa i els 

condicionants de la comunicaci6. Oracions i textos estan en relacid amb l'inter-

canvi comunicatiu on s'encapsulen i la construccid de textos 6s inseparable de la 

construcci6 de les oracions. Per aix6, saber triar la modalitat d'oraci6 adequada 

a cada intenci6 i saber construir be* les oracions s6n habilitats clau per al domini 
de la llengua. 

En aquest llibre hem partit de les macrofuncions pragmatiques que es desen-
volupen en els intercanvis d'informaci6, de be'ns i serveis i d'estats emocionals 

per explicar com amb 1'iis de les modalitats oracionals es resolen els matisos 

comunicatius i es «treballen» els efectes que es volen aconseguir. £s el que es des-

criu detalladament en els capftols segiients i que sintetitzem en el quadre niime-
ro2. 

Saber quines s6n les formes me's eflcaces de donar o demanar informaci6, 

d'intercanviar be'ns i serveis o de manifestar estats emotius, significa coneixer la 

manera de satisfer tota mena de necessitats humanes. El domini practic d'aquests 

coneixements 6s camf obligat per arribar a dominar les arts del discurs i, en defl-

nitiva, de la comunicaci6. 
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Quadre 1: ORACIONS REGISTRADES EN EL PROJECTE TIPOTEXT 

Oracions Os Os no 
caracteristic caracteristic Total 
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Quadre 2: USOS DE LES MODALITATS ORACIONALS EN EL PROJECTE TIPOTEXT 

Modalitats utilitzades 

Per donar informaci6 

dedarativa caraccerfstica 

dedarativa per defensar I'enunriat 

dedarativa per regular o controlar la comunicaci6 

dedarativa per constatar una informaci6 

interrogativa per donar informacio 

imperativa per donar informacio 

Per demanar informaci6 

interrogativa caracteristica 

dedarativa per demanar informacio 

imperativa per demanar informaci6 

Per donar o demanar bins i serveis 

imperativa caracteristica 

exhortativa caracteristica 
— — —————— — — — — — — — — — — — — — — — - - — -.________ — ___. 

dedarativa per donar ordres, modificar la realitat 

dedarativa per exhortar, per expressar desig 

interrogativa per exhortar 

interrogativa per manar o reptar 

Per manifestar reaccions emocionals 

exclamativa caracteristica 

desiderativa caracteristica 

interrogativa amb valor exdamatiu 

imperativa amb valor exdamatiu 



CAPlTOL 2 

Saber donar informacio 

Joan Belles 

Si, doncs, no hem rebut deb dius res mis important 

que la paraula, a que dedicarem major atencid i tre-

ball, o en qui hauriem de voler superar els altres 

homes mis que, precisament, en alld en que els homes 

mateixos superen els restants animals? 

QuiNTILlA 



1. Introduccio i delimitaci6 del tema 

Parlar d'informaci6 a les darreries del segle XX fa pensar immediatament en 

els grans mitjans de comunicaci6 i en el seu poder, en el seu impacte psicologic 

i social sobre els individus i les masses, en la superaci6 progressiva de les barreres 

de l'espai i del temps, que fa que una notfcia arribi amb poc temps de diferencia 

o simultaniament a qualsevol indret del m6n. 

L'aplicaci6 de la tecnica a la transmissi6 d'informaci6 es, sens dubte, una de 

les grans conquestes del nostre segle, per6 els homes s'han comunicat sempre, 

fossin quins fossin els mitjans al seu abast, i s'han transmes en cada moment 

aquella informaci6 que els era necessaria per a satisfer llurs necessitats. £s m^s: 
la idea que avui la informaci6 passa majoritariament pels grans mitjans de 

comunicaci6 no deixa de ser un miratge. Si fos possible d'imaginar-nos degu-

dament quantificada tota la informaci6 que circula entre els humans en un 

lapse de temps i en un espai determinats (posem per cas en un sol dia i a 

Catalunya), ens adonarfem que, de tot el volum d'informaci6, la major part 

no passa pels mitjans especialitzats i d'us public sin6 per la conversa, seriosa o 

intranscendent, per la paperassa d'una oficina, per les pissarres de les aules, 

etc. 

Per aix6, si be" algunes de les reflexions que exposarem poden aplicar-se tambe" 

a la transmissi6 d'informacio com a professi6, no es aquest l'objectiu espedfic, 

sin6 que prenen com a marc el fet habitual, universal i quotidia de la transmis-

si6 d'informaci6 com a acompliment d'unes necessicats, siguin d'ordre indivi 

dual, grupal o institucional, siguin de caracter practic o be" te6ric, i sigui quin 

sigui el grau de formalitat que revesteixi l'intercanvi comunicatiu. I, m6s con-

cretament, volem centrar-nos en l'estrategia adoptada per l'emissor com a dona-

dor d'informacid. 

El suport te6ric de les nostres observacions e*s fonamentalment el cos de doc-

trina sorgit del projecte Tipotext, alguns conceptes fonamentals del qual ha pre-

71 
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sentat Rosa Artigas en el capitol anterior. Molts dels exemples en que basarem les 

observacions s6n fragments dels textos aplegats al final del volum, per6 hem 

recorregut tambe' a altres exemples quan ho hem considerat convenient. 

Si be* enfoquem el fet de saber donar informaci6 com una habilitat comuni-

cativa, que comporta una estrategia, no s'ha d'esperar trobar en aquest capftol un 

aplec de receptes o de consells. La millor manera d'iniciar-se en l'art de saber 

transmetre informaci6 6s, sens dubte, observar les diverses maneres com en rea-

litat es fa aquesta transmissid en la comunicaci6 quotidiana d'acord amb les 

diverses situacions en que es produeix. Per aix6 el present capftol podria tenir 

com a subtftol Maneres usuals de donar informacid. 

Quan parlem de donar informacid, emprant el substantiu informacid com a 

objecte directe, ja es fa evident que el seu significat & pres en sentit objectiu. O 

sigui, amb aquest mot volem designar els continguts conceptuals que es trans-

meten en un intercanvi comunicatiu. Parlem de la informacid, doncs, com a 

dada o conjunt de dades sobre el m6n, entenent per mdn tot all6 que te* algun 

tipus d'existencia, real o suposada, en un sentit proper al que te" per a L. Witt 

genstein quan diu: «E1 m6n 6s tot el que s'escau.»' Per6 no parlem d'allo que s'es-

cau considerat en l'estat de pura existencia, susceptible d'e'sser descoberta, cone-

guda i eventualment notificada, sin6 en tant que 6s un fet conegut i el seu conei-

xement 6s transmes d'un subjecte a un altre. Concebem, doncs, la informacid 

com un be* que s'intercanvia entre persones humanes, una classe especffica i pecu 

liar dintre del conjunt de be*ns i serveis que els humans poden intercanviar. I les 

nostres observacions se centraran en les formes reals que pren la llengua en boca 

del qui d6na informacid. 

El terme donar ja indica prou clarament que ens centrem en la persona de l'e-

missor (rol comunicatiu que pot ser exercit alternativament en els textos poli-

gestionats). Entenem, doncs, donar com l'acte de transmetre quelcom a un des-

tinatari, entes com un parlant-oient que 6s tamb^ receptor i interpret de la situa-

ci6 comunicativa. 

En dir que parlarem de maneres usuals de donar informacid, amb el terme 

maneres, usat en plural, ja es revela d'antuvi que sdn diverses les formes lin-

giifstiques que pot revestir l'acte de donar informacid. No ens referim ni a la 

diversitat de canals ni, 6bviament, a la diversitat de codis linguistics. Les nos 

tres observacions es limicaran a posar en relleu diverses estructures i diversos 

recursos que sdn els elements modalitzadors amb que sol transmetre informa 

cid l'usuari d'una llengua, concretament del catalit, sigui oralment, sigui per 
escrit; uns recursos i estructures entesos com a formes que embolcallen la infor 

macid, la vehiculen i la matisen; unes formes recognoscibles, tipificables i cata-

1. L. Wittgenstein. Tractatut Logico-Philosophicus. Barcelona: Laia, 1981, p. 67. 
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logables. I entre les formes lingufstiques que actuen com a elements modalitza-
dors destacarem singularmenc aquells esquemes que anomenem modalitats ora-

Amb I'adjectiu usuals volem indicar aquf dues coses alhora: d'una banda all6 
que de fet es fa servir i que no resta en un pla merament te6ric, all6 que es d'us 
practic, real i actual, potser, aproximadament, all6 que en angles en dirien in use, 
d'altra banda, volem dir tambe" all6 que 6s habitual, frequent, consuetudinari, 

potser all6 que en angles en dirien usual 
Volem dir, d'entrada, que no pretenem pas presentar una teoria sistematitza-

da i exhaustiva; el nostre metode sera m& aviat ostensiu, i, sobre exemples prac-
tics, intentarem portar el lector a descobrir alguns recursos, a imaginar-ne d'al-

tres i a iniciar-se en la seva aplicaci6 practica. 

Com a primera aproximaci6 al tema analitzarem uns factors situacionals 
que actuen com a macrofactors i que, per tant, poden influir decisivament en 

la manera de transmetre una informaci6. Aquests macrofactors, els designarem 

indistintament amb els termes generics de circumstancies o be1 supdsits. 
En segon Hoc ens centrarem en les maneres mateixes de donar una infor 

macid i, basant-nos sobretot en exemples concrets, intentarem de veure els 
matisos diversos que pren una informaci6, matisos d'ordre linguistic que tra-

dueixen intencionalitats i que assenyalen el posicionament de l'emissor res-

pecte a la informaci6 donada i respecte al receptor. En la mesura possible 
intentarem de veure quins s6n els factors contextuals que en cada cas fan que 
la informacio prengui una forma o una altra. Al final de l'apartat esbossarem 
una enumeraci6 i una classificacio dels principals factors observats al llarg de 

l'analisi. 
En un tercer apartat ens permetrem una incursio en les funcions del llen-

guatge relacionant-les amb les maneres de donar informaci6. Potser en aquest 

apartat el lector trobara que hi ha menys rigor analftic. A vegades, partint, aix6 

si, de la transmissi6 d'informaci6, ens hem deixat endur cap a algunes reflexions 
mis lliures sobre alguns aspectes puntuals que concerneixen cada una de les fun 

cions del llenguatge. 

Finalment, en un darrer apartat, farem tambe algunes observacions sobre les 
maneres de donar informaci6 relacionant-les amb els patrons discursius: narra-

tiu, descriptiu, argumentatiu, directiu i expressiu. 
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2. Quan i per que es d6na informacio 

Si us assetja un desig invencible defer confessions, de pri 

mer trieu el moment, i despris estigueu convencuts que el 

favor us el fan a vosaltres d'escoltar-vos, no vosaltres de 
confessar-vos. 

Carles RlBA 

AI llarg d'aquest capftol s'anira evidenciant que els factors que determinen les 
diverses maneres de donar informaci6 s6n molts i de naturalesa molt variada. La 

majoria d'aquests factors afecten tambe1 els altres actes de comunicaci6 lingiifsti-

ca i el lector els veura reapareixer en els altres capftols que integren el present 

volum. Tanmateix, ates que el camp de les nostres observacions t& un abast molt 

general, en el sentit que tant poden referir-se a una informaci6 donada en una 
conversa privada com a una informaci6 donada amb caracter institucional i 

transmesa pels mitjans de comunicaci6 oficial, no ens ha semblat superflu dilu-

cidar previament, a grans trets, destacant-les com a factor macrocondicionant, les 

circumstancies en que sol produir-se un intercanvi d'informaci6. Simplificant 

molt, hem reduit aquestes circumstancies a tres: 

1. Per respondre a una pregunta explfcita. 

2. Per respondre a una pregunta implkita. 

3. Pel gust o la necessitat de transmetre una informaci6. 

En els dos primers supdsits la iniciativa parteix fonamentalment del receptor. 

En el tercer sup6sit la iniciativa parteix totalment de l'emissor, i el receptor no 6s 

res mes que un simple pretext. Explicarem i exemplificarem cadascuna d'aques-
tes circumstancies. 

2.1. Com a resposta a una pregunta o a una demanda formulades 

expUcitament i directament a un informador eoncret 

Aix6 pot donar-se servint-se tant del canal oral com del canal escrit i en qual-

sevol tipus d'intercanvi comunicatiu. En la majoria dels casos la demanda, a me's 

de ser explfcita, sol ser individual. Per tal de deiimitar be" aquesta situaci6 cal tenir 

present que una informaci6 demanada no 6s el mateix que una informaci6 desit-

jable. El primer concepte afecta l'intercanvi comunicatiu en ell mateix; el segon 

afecta la naturalesa de la informaci6 i el grau de satisfacci6 o d>insatisfacci6 que 
pot produir en la persona que la rep. Pensem, per exemple, el que s'esdeve* quan 
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el malalt demana al metge el diagn&stic sobre la seva salut o quan l'alumne dema-

na al professor el resultat de I'avaluaci6. fis evident que es tracta d'una informa-
ci6 demanada explicitament, per6 el contingut de la resposta pot ser desitjable o 

no per al receptor. Aquest es un altre factor que sera remarcat mes endavant. 

Els dos textos que reproduim a continuaci6 poden exemplificar be* aquest pri 

mer tipus de situaci6 comunicativa. El primer & un breu fragment d'un judici: 

[1] JUTGE: Post's dempeus el senyor agent de la guardia urbana\\\ jura 

voste bbviament dir la veritat respecte a lo que se lipreguntiA 

ACUSAT: Juro\ 

JUTGE: ContestA lespreguntes que liformuli la senyora fiscal que ti la 

parauUA 

FISCAL: Amb la viniaW A::viam\ quins sdn elsfetsi\ perque voste va 

intervindre\ i posteriorment va posar la dentincia\ a: ]osi Antonio 

Renia Gime'nezW que vapassariW que: quina— quina va ser la inter-

venci6:\ de voste\ amb aquest cas!\ 

Denunciant: Be\ exactament la intervencid meva- era que anava de 

patrullajunt amb dos agents mis\ un dotze mil ipico i un onze mih 

i ens van trucar de la nostra central perque ens dirigissim a: Via 

Favhncia, a I'altura del numero 47 aproximadamenA a aixecar una 

immobilitzacid que haviem realitzat unes bores abans\ per poguer:-

parar una alcoholemia positiva\ i era aixecar simplement la immobi 

litzacid perque aquest senyor poguis continuar la marxa\ era anar 

alla\fer laprova\ i que el senyor si donava negatiu marxis\ (text num. 

15; 

El segon text es un certificat expedit a petici6 de la persona interessada: 

[2] Ferran Lozano i Ferrer, director del Centre de Normalitzacid LingUis-

tica de Terrassa, 

CERTIFICO: 

Que ANNA SIERRA CHAROLA ha assisrit durant el curs 1991-92 

a les classes de llengua catalana, nivellAl, i n'ha assolit els objectius. 

I a peticio de la persona interessada, signo aquest certificat. 

(signatura) 

Terrassa, 26dejuny de 1992 (text num. 18) 
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El lector ens excusara que no entrem ara en l'analisi dels textos que hem 
reproduit ni parlem de les modalitats amb que s'hi dona informaci6, ni de les 
funcions que hi acompleix el llenguatge, ni dels patrons discursius que s'hi 
desenyolupen. Ho farem mes endavant; ara linicament volfem oferir uns exem-
ples d'informaci6 demanada explkitament. 

Podrien servir igualment com a exemples d'aquesta primera situacid les res-
postes a les preguntes que sorgeixen en una conversa informal, o les que es for-
mulen per carta, les que es demana de contestar en una enquesta, les que fan uns 
alumnes a dasse, les que s'adrecen els parlamentaris, les que es produeixen entre 
un comprador i un venedor, etc. La transmissid d'informaci6 en aquestes cir-
cumstancies sol quedar fortament marcada per les relacions interpersonals, sobre-
tot quan l'intercanvi comunicatiu es produeix en directe i cara a cara. En canvi, 
les relacions interpersonals poden pesar molt menys quan les respostes es donen 
per escrit en intercanvis socials i insritucionals, com en el cas de 1'exemple [2], 

En aquesta primera circumstancia, si no es d6na la informaci6 demanada, el 
qui la demana pot sentir-se justament ofes, i aquesta mancanca nom6s es excu 
sable si l'interlocutor no posseeix la informaci6 demanada o b6 no pot donar-la 
per deontologia professional. Altrament, es considerada una falta greu contra el 
principi de cooperaci6, del qual parlarem mes endavant. 

2.2. Com a resposta a una demanda impUcita d'informacid 

En aquests casos el qui transmet una informacio ho fa amb la seguretat que 
hi ha uns receptors que esperen esser informats. Ens estendrem una mica a des-
criure aquesta segona circumstancia, en part per la frequencia amb que es dona 
en la nostra societat i en part per la gran diversitat de situacions comunicatives 
que origina. 

Se suposa que espera alguna informacid el radiooient o el teleespectador que 
sintonitza un programa informatiu, 1'alumne que assisteix lliurement a una das 
se, el qui consulta una encidopedia, el qui llegeix un manual d'instruccions o el 
prospecte d'un medicament, etc. En aquesta circumstancia les relacions interper 
sonals solen ser molt menys marcades que en Panterior. Sovint el qui rep la infor-
maci6 no coneix el qui la ddna, o li es indiferent qui es la persona que la dona, 
que tant pot actuar a tftol individual com en virtut d'un rol social o institucional. 
I en molts casos l'informador tambe" desconeix els destinataris de la informaci6; 
esta segur, aix6 si, que existeixen, que estan virtualment interessats en la informa-

ci6 que els proporciona, tot i que aquest interes pot tenir un grau d'especificitat 
molt divers. Aixf, el redactor d'un prospecte farmaceutic sap, amb un alt grau de 
certesa, sobre quins punts vol ser informat el lector (a mes d'all6 a que obliga la 
llei); en canvi, el director d'un programa informatiu sap que hi ha uns fets que, 
per 1'interes social que tenen o per l'actualitat, no poden esser eludits, per6 tambe" 
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6s cert que pot i ha de fer una tria entre un seguit de coses que poden ser notlcia, 

perque l'interes de molts receptors resta en un grau tan inespedfic com «saber alld 

que avui ha passat al m6n». Igualment, el conferenciant o el professor universita-

ri ha de planificar la transmissi6 d'informacio i fer una selecci6 previa a partir 

d'allo que intueix que reclamen els receptors que s'han sentit atrets pel tftol de la 

conferencia o que es veuen obligats a assimilar uns determinats temes fixats pel 

programa academic. La informaci6 demanada implfcitament pot ser que no sigui 

gaire especffica, per6 si que ti uns certs contorns, i, en el nostre exemple, ni el 

conferenciant ni el professor no poden abocar simplement all6 que a ells els inte-

ressa transmetre.en aquell moment (cosa que, tanmateix, esdeve' sovint). En tot 

cas, ha de tenir l'habilitat de portar els receptors al seu terreny i fer que alld de que 

ell vol parlar esdevingui en aquell moment alld de que ells volen ser informats. 

En el recull de textos aplegats al final del volum s'hi ha incl6s una esquela 

(text num. 10). Encara que pugui semblar una simple digressi6, voldriem sugge-

rir algunes reflexions sobre un text d'aquesta mena, perque creiem que il-lustra 

prou be* la circumstancia que estem caracteritzant. Les esqueles omplen cada dia 

un espai dels diaris, i abans (encara ara en poblacions petites) era habitual tro-

bar-les penjades a les parets de les cases, al carrer; es un fet banal. Perd, ha pen-

sat mai el lector a que respon la publicacio d'esqueles i quina e*s la informaci6 que 

s'hi dona? No ens consta en aquest moment que se n'hagi fet mai cap estudi sis-

tematic, que podria ser prou interessant. Pel que hem pogut indagar informal-

ment, hi ha molts lectors de diaris que tenen el costum de fer una mirada a la 

pagina de les esqueles, simplement «per veure qui s'ha mort»; despre's, si hi ha 

algun nom conegut, o que crida I'atenci6 pel motiu que sigui, o simplement 

seleccionat per atzar, horn completa la recepci6 d'informacid. I que li agrada de 

trobar-hi? Doncs moltes coses: si el difunt era veil o jove, el seu estat civil, si deixa 

vidu o vidua, si tenia molts o pocs fills, si tenia gendres o nores, si tenia carrecs 

en empreses o en institucions publiques, si ha mort d'accident o per alguna causa 

atfpica, i un llarg etcetera. Nome's els qui se senten afectats per una relaci6 d'a-

mistat o de coneixenca personal (els parents ja ho saben per altres fonts) conti-

nuen la lectura fins al final i s'informen del Hoc i l'hora de l'enterrament o del 

funeral per poder-hi assistir, que estrictament 6s potser l'unic motiu que justifi-

ca la publicaci6 de l'esquela. Per6 el qui la publica sap que, implfcitament, els 

lectors demanen de trobar-hi me^ informacio. La tendencia actual al nostre pais 
6s reduir la informaci6 que es d6na a les esqueles, i hem pogut constatar que 

molts lectors, encara que no tinguin res a veure amb el difunt, se senten defrau-

dats. Els lectors de diaris alemanys tenen en aquest punt moltes me"s satisfac-

cions. Horn pot preguntar-se tambe* com is que de la mateixa manera que es fan 

saber les defuncions no es fen saber tambe* els naixements o els casaments. Potser 

la resposta 6s molt simple: a Catalunya actualment no hi ha una demanda, ni 

exph'cita ni implfcita, d'aquesta informaci6. A Alemanya si. 
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Cau tambe* dintre d'aquest mateix apartat tota aquella informaci6 que, sense ser 

demanada explfcitament, les institucions, piibliques o privades, adrecen al pubic en 

general o als seus membres. Tenen aquest caracter les informacions aparegudes en 

els butlletins oficials de les administracions, les circulars i les convocat6ries de les 

associacions, etc. A vegades pot ser que les informacions ja siguin conegudes, per6 

1'emissor esta obligat reglamentariament a donar-les de manera formal. 

Si hi les relacions interpersonals poden quedar en un segon pla, com hem dit 

abans, no per aix6 resten sistematicament exdoses, sobretot en els intercanvis in 

dividuals. Els textos que reproduirem a continuaci6 com a exemples d'informa-

ci6 no demanada explkitament s6n ben diferents respecte a aquest punt pel fet 

de correspondre a tipus d'intercanvi tambe* molt diferents. El primer & un text 

oral pronunciat pel president del Parlament de Catalunya en el debat d'investi-

dura del president de la Generalitat. L'emissor, a m6s de complir el reglament, 

suposa que la informaci6 interessa els destinataris; el text & de tipus institucio-
nal i no te" cap marca de relacio interpersonal. 

[3] GrhciesW d'acord\ amb I'article 1 ISA del reglament de la cambra\ i del 

que esta\ convingut amb elsportaveus delsgrups\ eldebaA tindrh lloc\ 

de la segiient formaW un representant de coda grup parlamentarA 

podra interveniA duranA trenta minutsW i Vordre en que intervin-

dran els grups\ sera de menor a majorW el candidaA podra fer us de la 

paraula tames vegades com ho demanara\ sense limitacid de tempsW 

quan el candidat respondra\ individualmenA a un dels diputats que 

hauran intervinguA aquest tindrh dret a una replica\ dun temps igual 

a Vempratpel CandidaA\ si hi haguis resposta a les repliques\ que en 

aquest cos sera sense limitacid de temps\ elgrup\ podra contrareplicar 

durant cine minutsW quan el candidat responguk d'una manera glo-
bah als representants delsgrups\ cadascun d'aquests nomis tindrh dret 
a una replica dun temps iguah a lade I'emprat pel candidaA o sigui 

en aquest supbsiA no hi haurh contrareplica\ (text num. 14) 

El text segiient es un fragment de les explicacions que fa l'encarregat del 
Museu Picasso d'Horta de Sam Joan a un grup de visitants. 

[4] Els hi explicare" breumenA lo que (j)a tenen aqui resumiAW (xxxxt) 

l'any:_ al final de segle passaA ad 1898W va venir per primera vegada 

aquiPicasso\ tenia dissetanysW e: studiava a Barcelona\feia unparell 
d'anys que havia arribat_ des de la Corunya amb el seu pare que era 

professor de la Llotja\ el seu pareW i: el primer dia que va arribar a 

Barcelona\ es va trobar\ al costat de la taula de classe\ amb un noiet 

d'aqul d'Horta\ que tambi va anar a Barcelona a estudiar dibuix i 
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pintura\ que es deia Manuel PaUares\ llavorens\puis lo quepassa, noi\ 

es van:#simpatitzar\ es vanfer moltamics\ de tal manera que: tota la 
vida van ser amics\ es va morir un al# noranta anys\ el Pallares\ i I'al-

tre: m Picasso em sembla que en tenia vuitanta:# (text num. 7) 

En aquesta circumstancia, quan no es d6na la informaci6 demanada implici-
tament, o no sen d6na prou, la reacci6 pot ser d'una certa frustracio, i els recep 
tors, normalment resignats, no se senten amb el dret estricte de poder redamar 

res; 6s possible que manifestin el seu disgust, que pot arribar a un cert grau de 
protesta si han hagut de pagar per rebre una informaci6 que no respon a les 

expectatives creades. 

2.3. Com a satisfaccid d'unesganes o d'una necessitat de transmetre una 

informacio 

Aquesta es una tercera circumstancia en que es produeix a vegades una trans-
missi6 d'informacid. La iniciativa en aquest cas parteix totalment de Tinforma-
dor, ja que no respon a cap demanda, ni explfcita ni implfcita, dels receptors, 

sin6 que linicament es pressuposa l'existencia d'uns receptors mis o menys dis-
posats a acceptar una informaci6, i que sovint potser cal motivar-los per desvet-
llar l'interes a rebre-la. Aix6 es mis frequent que no sembla, fins i tot en l'ambit 

dels mitjans de comunicaci6 professionals. 
L'espontaneitat i la gratuitat de la iniciativa en la transmissi6 d'informaci6, les 

podem trobar en qualsevol tipus d'intercanvi comunicatiu. Aixi, cauen dintre 
d'aquest camp les explications que fa l'infant a casa quan arriba de l'escola, o les 
que fa qualsevol adult sobre les peripecies de la feina, que sovint el conjuge i els 
altres familiars han d'acceptar resignadament. Igualment, no cal dir-ho, tot all6 
que ens explica aquella persona gran, que ni tan sols no coneixem, mentre coin-

cidim a fer cua en una parada del mercat. 
Un altre exemple darfssim d'informaci6 no demanada 6s la major part de la que 

ens ofereix la publicitat. I, sense voler ofendre ningii, creiem que cal considerar din 
tre del mateix capftol molts dels articles i llibres que un autor ha escrit per inicia 

tiva pr6pia, nomes per les ganes de fer coneixer all6 que 6s fruit de la seva investi-

gaci6, dels seus estudis o de les seves vivencies personals. En tots els congressos i 

simpbsiums una part dels assistents es troba amb el regal d'unes comunicacions 
amb les quals no comptava i que poden ser d'un gran interes, o be*, al contrari, horn 

ha d'aguantar unes comunicacions per la informaci6 de les quals, en principi, no 

se sent gens interessat. Sovint el qui presenta la comunicaci6 t^ ganes de transme 

tre el fruit d'un estudi que ha fet pel seu compte, o simplement necessita fer-ho per 
engruixir el curriculum, i aprofita rocasi6 que li ve donada pel fet que els organit-
zadors del congr& han convidat genericament a presentar-hi comunicacions. 
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El primer text que reproduim per il-lustrar aquesta tercera circumstancia es 
un missatge que una alumna de la Universitat Oberta de Catalunya envia per 
Internet. 

[5] Demano mil disculpes per encomanar-vos el virus contagids que fa dies 
que volta per aquest campus. Potser haguis esta millor quedar-me al Hit 
a «suar» enlloc defer deures. 

De moment he aconseguit «curar» el meu ordi i tambi a mi mateixa, 
amb una bona dost de vacuna. 

Si algti ha tingut algun probUma serids, vull que sapiga que no he 
actuat amb mala intencid, ja que no tenia coneixement de que estava 
infectada. (text num. 3) 

El seguent & la introducci6 a una comunicaci6 llegida en unes Jornades sobre 
Llengua i Ensenyament. Si be* la comunicacid en el seu conjunt pot respondre a 
una demanda implfcita, les parades inicials, que constitueixen una mostra de 
cortesia, representen una informaci6 no demanada. 

[6] Abans de donar lectura a la nostra comunicacid, volem manifestar, tan 
clarament i contundent com siga possible, el convenciment que lapor-
tacid de la nostra experiencia metodoldgica en la tasca de normalitza-
66 lingulstica a la Universitat de Valencia ve marcada per unes man-
cances motivates tamper la situacid sociolingutstica conflictiva en que 
ens movem com per Us dificultats que sens presenten en el camp de la 
teoria didactica. Som consdents que el nostre bagatge resulta migrat si 
el comparem amb el treball rigords i continual dut a termepel Gabinet 
de Didactica de la Direccid General de Politica Lingulstica. 

En aquest tercer sup6sit, el d'informacid no demanada, a vegades el principi 
de cooperaci6 demana abstenir-se de donar informaci6; es possible que els inter 
locutors ho agraeixin. Altres vegades, en canvi, deixar anar una informaci6 esde-
ve" necessari simplement perque els canals de comunicacid no quedin tancats. En 
aquests casos la transmissi6 d'informaci6 acomplira sobretot una funci6 interlo-
cutiva, com veurem me"s endavant. 

Esmentem, finalment, que en la vida quotidiana a vegades la transmissi6 
espontania d'informaci6 respon a una necessitat impulsiva que algunes persones 
semen defer c6rrer qualsevol informaci6 que els hagi arribat a l'oTda; no & altre 
1'origen d'all6 que en llenguatge planer anomenem xafarderies.2 

2. Aquestes notfcies que es fan ctfrrer espominiament de boca en boca {hearsay en angles) 
reben noms diverse* segons els factors que hi concorren: solen anomenar-se murmuraciom en la 
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2.4. Elprincipi de cooperacid 

Siguin quines siguin les circumstancies en que es produeix la transmissid d'in-

formaci6, cal que emissor i receptor acceptin i practiquin aquelles regies psicol6-

giques i socials necessaries en tot acte de comunicaci6, verbal o no verbal, i que 

horn sol anomenar principi de cooperacid. Aquest principi general es concreta de 

diverses maneres segons els diversos factors que concorren en cada situaci6 

comunicativa, i en especial segons el prop6sit comunicatiu. En el nostre cas pre 

sent el principi de cooperacid es concretara en aquelles normes que facin que la 

transmissi6 de la informaci6 sigui fluida, util i eficac. 

Quan hom rep alguna informacid, tant si l'ha demanada explfcitament, com 

si l'ha demanada impli'citament, com si la hi han collocada gratuitament, espe-

ra que el donador compleixi all6 que Grice (1975) resumeix en quatre grups de 

maximes: 

I Maximes de quantitat 

. dona tanta informacid com calgui segons el proposit comunicatiu 

. no donis mis informacid que la que calgui 

II Maximes de qualitat 

. no diguis una cosa que creus que is falsa 

. no diguis allo de que no tens l'adequada evidencia 

Supermaxima: procura contribuir nome"s a la veritat 

III Maxima de rellevancia 

. sigues rellevant 

IV Maximes de manera 

. evita l'obscuritat d'expressid 

. evita l'ambigiiitat 

. sigues breu (evita la prolixitat en l'exposicid) 

. sigues ordenat 

Supermaxima: sigues conspicu 

No cal dir que sovint is diffcil d'establir una frontera dara entre informacid 

demanada implfcitament i informacid no demanada, ja que all6 que es implicit 

a vegades queda en els secrets de la subjectivitat. D'altra banda, una mateixa 

mesura que impliquen una sanci6 moral, i rumors quan es presencen sense un fonament s6lid i 

amb un origen incert. Per a l'estructura i la funci6 d'aquest tipus d'actes de parla, vegeu Gary Alan 

Fine (1985). 
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informacio amb molts destinataris pot ser no demanada per a uns, demanada 

implfcitament per a uns altres, i fins i tot ser la resposta a una demanda explfci-

ta d'algun d'ells. Una dasse pot ser un bon exemple d'aquesta situaci6 comple-

xa. A mis, com que la transmissid d'informaci6 & sovint un flux continu inte-

grat per informacions multiples, pot ser que s'hi barregin informacions demana-

des i no demanades. Aixf, si a una persona li demanen informaci6 sobre les 

possibilitats d'allotjament a la Cerdanya, 6s possible que en la resposta hi barre-

gi la informaci6 demanada estrictament i altres informacions complementaries 

que considera necessaries o utils per al receptor, i que, per tant, pensa que li s6n 

demanades implfcitament, com tambe" altres informacions que el receptor no 

demana de cap manera de saber i que fins i tot poden arribar a molestar-lo. Una 

cosa semblant sol passar en la resposta que d6na un professor a una pregunta 

concreta d'un alumne (en aquest cas, a mes, haura de tenir en compte els altres 

receptors, que potser no se senten concernits per la pregunta). En qualsevol cas 

l'habilitat discursiva de l'emissor es demostrara en el fet de saber destriar i triar 

correctament all6 que ha de transmetre i en I'aplicaci6 en cada moment de les 

maximes del principi de cooperaci6. 

3. La transmissio d'informacio i la modalitzacio dels enunciats 

Neil Postman, pedagog i te6ric de la comunicaci6, assenyala la importancia 

que t^ la manera de presentar un producte de cara a la seva acceptacio amb 

aquestes paraules: 

Molt abans que ens n'adontfssim els altres, els homes de negocis nord-ameri-

cans van descobrir que la qualitat i la utilitat dels seus bens no s6n tan impor-

tants com la seva presentacid. [...] Fins i tot els japonesos, de qui es diu que 

fan millors cotxes que els americans, saben que l'economia no is tant una 

ciencia com una art escenica.' 

£s cert que les paraules de Neil Postman no es refereixen espedflcament a la 
transmissi6 d'informaci6, per6 la seva afirmaci6 resulta suggerent per al nostre 

prop6sit, ates que, d'una banda, la informaci6 6s concebuda com un be* que s'in-

tercanvia per a resoldre unes determinades necessitats i, d'una altra, qualsevol 

3. N. Postman. Divertim-not fins a morir. Barcelona: Llibrcs de I'fndex, 1991. 
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acte de comunicaci6 verbal, en la mesura que hi intervenen unes persones, que 

no podem anomenar actors, pero sf actants, te" una bona dosi d'art escenica. 

D'altra banda, ja hem advertit que la nostra atenci6 no se centraria en els 

recursos de la publidtat ni dels grans mitjans de comunicaci6, si be" no en que-

den exdosos. El nostre prop6sit es posar en relleu aquelles estrategies que adop-

ta I'emissor en I'lis de la llengua quan actua com a donador d'informacio en qual-

sevol situaci6 comunicativa. Per aix6 els exemples que posarem seran extrets dels 

intercanvis comunicatius que es produeixen en la vida com una i quotidiana, a 

nivells diversos i en diferents esferes de l'activitat social, me"s que no pas dels mit 

jans de comunicaci6 formals, on sovint l'emissor resta desdibuixat. 

En tot acte de comunicaci6 verbal els parlants actualitzen un seguit d'ele-

ments del sistema, de la llengua com a sistema. Uns elements afecten el dictum; 

uns altres afecten el modus. Aplicat al nostre tema, uns afecten la informaci6 en 

si mateixa, altres afecten la manera com e*s transmesa, i constitueixen els diferents 

trets modalitzadors que vehiculen el posicionament i l'actitud de 1'emissor res-

pecte a la informaci6 donada i respecte al receptor. Entre aquests elements moda 

litzadors comentarem en primer lloc aquells que afecten el pla cognitiu, tant pel 

que fa al grau de veritat que s'atribueix a la informacid donada com pel que fa al 

grau de certesa amb que la transmet l'emissor; en segon lloc remarcarem com les 

diferents maneres de donar informaci6 van Uigades a l'us d'unes estructures 

sintactiques que constitueixen el que s'anomena modalitats oracionals? final-
ment, farem unes observacions sobre all6 que hi ha d'explfcit i d'implfcit en la 

transmissi6 d'una informaci6, aixi com sobre les relacions de tema i rema entre 

els elements que la integren. 

3.1. Posicionament de l'emissor respecte a la informacid donada 

Quan una persona d6na una informaci6, transmet alhora quina e*s la seva 

actitud cognitiva respecte al contingut de la informaci6. Vegem-ho amb unes 

breus consideracions sobre dues frases que ens poden servir d'exemple. Conside-

rem primer el contingut de [7]: 

[7] L'objeccid de consciencia is la negativa a complir qualsevol norma, 

ordre o imposicid que entri en contradiccid amb el codi de conducta 

personal, amb la consciencia. (text num. 12) 

No hi ha dubte que la frase re* un caracter informatiu. En la relacid causa-efec-

te que hi ha entre l'acte locutiu i l'acte perlocutiu constatem que l'efecte que ha 

produit I'emissi6 de la frase 6s que el receptor ha quedat informat de que 6s I'ob-

4. Vegeu en el capftol anterior I'exposici6 d'aquests conceptes feta per R. Artigas. 
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jecci6 de consciencia (prescindint d'altres efectes secundaris que hagi pogut pro-
duir). O sigui, hi ha una coincidencia entre la funci6 lingufstica i la funci6 
pragmatica i per aix6 diem que la frase 6s una dedarativa pura, amb un us carac-

terfstic. En la mesura que l'emissor no ha deixat traces explfcites del seu posicio-

nament respecte al contingut de l'enunciat ni de cap prop6sit altre que la trans-

missi6 d'informaci6, podem dir que all6 que me*s destaca en l'acte de donar-la es 
la voluntat d'' objectivacid. El contingut es ddna com un fet. 

Voldrfem fer algunes remarques sobre la frase [7] i alhora avancar-nos a algu-

nes possibles objeccions del lector. La frase es construida amb el verb copulatiu 

ser, que aquf no ti valor atributiu, sin6 que actua com a signe d'igualtat, ja que 

es tracta d'una deflnicid. Una definicio essencial, quan is formuJada correcta-
ment, is una tautologia, ja que 6s reductible a la formula A = A. Horn pot pre-

guntar-se si en una tautologia hi ha transmissi6 d'informaci6, ates que no hi ha 

cap nou rema. £s veritat que una tautologia no aporta coneixements nous, sino 
que unicament indica relacions I6giques entre conceptes, per6 en el pla comuni-

catiu (i no oblidem que la comunicaci6 es produeix a nivell mental) sf que hi ha 

transmissi6 de coneixement, perque es fa saber que el contingut referencial de Pe-
lement definiendum (el concepte que cal definir, el de l'esquerra del signe d'i 
gualtat) coincideix amb el contingut referencial de l'element definiens (el que 

defineix, el de la dreta del signe d'igualtat). Al capdavall, una definici6 de X sem-
pre es una resposta a la pregunta «Que 6s X?» O, dit d'una altra manera, es una 

satisfacci6 de la demanda: «Formula X amb uns elements linguistics me"s cone-
guts i, doncs, m6s comprensibles.» 

Les definicions stricto sensu, en tant que tautologies, gaudeixen de validesa 

universal i exdouen que hi hagi pronunciament per part de l'emissor respecte a 
la veracitat. Per aix6 no ens ha semblat inoportii de triar la frase [7] com a exem-

ple d'informacio neutra, en que es pressuposa la veritat de Penunciat i Padhesi6 
mental de l'emissor. Solen tenir aquest caracter d'objectivitat les notfcies dona-
des pels mitjans publics de comunicaci6. 

Fixem-nos ara en la frase [8] 

[8] Ningu que tingui dos dits de front no dubta de la qualitat dels nostres 
product es. 

A diferencia de 1'anterior, en aquesta frase l'emissor, a mis de transmetre una 
informaci6 sobre la qualitat d'uns productes, vol posar en relleu la seva confor-

mitat absoluta amb el contingut de l'enunciat i la seva disposicid a defensar-lo. 
Es proposa que el receptor no sols quedi assabentat del contingut de l'enunciat 

sin6 que, a m6s, hi doni assentiment. La contundencia de Penunciat comporta 

una interpeMaci6 al receptor, gaireb^ una intimidaci6. Si aquest no admet Pe 
nunciat, la seva imatge queda deteriorada i sap que entra en confrontacid noeti-
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ca amb l'emissor, que s'ha compromes amb l'enunciat i 1'ha presentat com una 

veritat inquestionable. 

La defensa del contingut d'un enunciat informatiu, 6s a dir, la defensa de la 

informaci6 transmesa, es relaciona especialment amb la validesa de l'enunciat, 

consisteix en una valoraci6 aletetica de l'enunciac per part de l'emissor. Aquesta 

validacid pot manifestar-se amb formes molt diverses, que alhora indiquen el 

grau de veritat que 1'emissor atribueix a la informaci6 donada. Aixl, pot presen-

tar-la com a veritat absoluta, com a probable o com a simplement possible. El 

recurs linguistic mes frequent 6s Pus d'adverbis modals, de frases introduct6ries 

i d'uns determinats verbs modals, com sens dubte, probablement, potser, is evident 

que, o el verb deure amb valor modal. A vegades tambe* pot tenir aquesta funcid 

l'esment explicit de les fonts de la informacid. 

Mentre que la defensa de 1'enunciat esta estretament Higada amb la valoraci6 

de la veracitat de la informaci6, la responsabilitzacio o desresponsabilitzacid res-

pecte a l'enunciat es relacionen roe's directament amb el grau de certesa o de con-

vicci6 amb que 1'emissor pot transmetre la informacid. Els conceptes de veritat i 

de certesa, si be* estan estretament relacionats, i fins i tot a vegades es poden con-

fondre, han estat degudament definits i distingits pels filosofs.5 
Les formes mes habituals de responsabilitzacio o de desresponsabilitzacid 

solen ser les frases introduct6ries que indiquen opini6 pr6pia o be* opini6 aliena. 

Pot servir d'exemple de desresponsabilitzaci6 la manera com es dona la informa 

cid en les frases segiients. La primera & extreta d'una conversa sobre les pel-lfcu-

les del dia a la televisid: 

[9] L'altre dia din que en vanfer una que era molt maca\ aquella: (text 

num. 2) 

La segona es la resposta a una pregunta del jutge sobre el valor d'un objecte 

en un judici per cas de furt: 

[10] El valor economic que (j)o sapigui i que m'han informat is de vint-i-

vuit milpessetes\ (text num. 15) 

5. Sense entrar aquf en questions d'escoles, recordem molt breument que la veritat o la false-

dat solen considerar-se propietats dels enunciats informatius i se solen descriure com la coin-

cidenda o no coincidencia d'all6 que expressa un enunciat amb la realitat extramental. La certe 

sa o el dubte, en canvi, s<Sn estats de la ment humana respecte a la veritat dels enunciats. Aixf, un 

enunciat pot ser ver encara que ningu no el tingui per ver i, viceversa, una persona pot tenir una 

certesa total respecte a un enunciat que en realitat is rals. 
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El parlant, en la frase [10], & conscient que d6na una informaci6, pero amb 

I'expressi6 que jo sapigui i que m'ban informatvol remarcar que ell no es fa res-

ponsable del contingut, no el d6na com un fet; t^ un valor semblant el diu que 

de la frase [9]. 

Hem dit que Tesment de les fonts de la informaci6 pot ser una marca de posi-

cionament de l'emissor respecte a l'enunciat. Voldrfem insistir en els principals 

efectes que pot produir aquest element, ja que s6n complexos i a vegades fins 

poden semblar contradictoris. En principi, Pesment de les fonts sol afectar la 

validaci6 dels enunciats, o sigui, sol indicar la veracitat que l'emissor atribueix a 

la informaci6 donada, per6 tamb<£ pot ser un element de responsabilitzaci6 o de 

desresponsabilitzaci6 respecte a l'enunciat. Abans, per6, vegem algunes diferen-

cies en la manera d'esmentar les fonts d'informaci6. 

a) L'emissor es presenta com la font originaria de la informaci6. 

£1 lector deu haver pensat espontaniament en 1'esment d'una font aliena a l'e-

missor, per6 tambe* pot ser que aquest manifesti explkitament que la informacio 

s'ha originat en ell mateix. Quan l'emissor posa com a font del coneixement 

transmes la pr6pia experiencia, 6s evident que es fa responsable del contingut de 

l'enunciat ernes, per6 alhora matisa la valoraci6 veritativa de la seva informacid, 

ja que deixa oberta la possibilitat d'una valoracio diferent de la seva. En definiti-

va depen de la fiabilitat que el receptor li atorgui respecte als seus dots d'obser-

vaci6, a la seva percepci<5 sensorial, a la seva independencia de judici, etc. Aquests 

matisos solen ser expressats per frases introductdries o per marcadors logics, com 

es pot veure en la frase segiient: 

[11] Pel tros que vaigsentir no duia la conferencia gaire preparada. 

b) L'emissor esmenta una font d'informaci6 diferent d'ell. 

L'esment de fonts alienes pot tenir tambe* un doble efecte. D'una banda pot 

servir per corroborar la veracitat de la informaci6 i per for^ar l'interlocutor a 

acceptar-la com a valida. Aix6 6s aixf quan l'emissor esta convencut que la font 

citada 6s reconeguda pel receptor com una autoritat superior. 

Ara, si l'emissor es fa responsable de la informaci6 donada i la citacio de la 

font prete"n corroborar la seva veracitat, la manca d'assentiment del receptor pro-

dueix una confrontaci6 noetica directament amb l'emissor. Serveixi com a exem-

ple de citaci6 d'autoritat el text segiient: 

[12] D'acord amb Gumperz (1982) en la seva definicid d'alternanga 

situacional, les commutations sdn aquells canvis de llengua que tenen 
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la funcid de marcar la modificacid dels parametres del context (la 

constel-lacid de participants, el tema, lafinalitat, etc.), o de contras-

tar tipus de discurs (formal/informal; informatiu/regulatiu; public/ 

privat, etc.). 

D'altra banda, 1'esment de la font d'informaci6 tambe" pot constituir un fac 
tor de desresponsabilitzaci6 ja que 1'emissor transfereix a la font citada la res-
ponsabilitat sobre la veracitat del contingut de l'enunciat; en aquest cas, la manca 

d'assentiment del receptor no produeix cap confrontaci6 noetica amb 1'emissor, 

i aquesta, o be1 queda diluida o be" es gira contra la font. Aix6 sol produir-se quan 
l'emissor no pressuposa en el receptor un reconeixement de la font com a auto-

ritat superior, o be* li pressuposa una manca de reconeixement. Imaginem que 

horn hagi de valorar el grau de responsabilitzacid de l'emissor respecte a l'enun 

ciat de [13] 

[13] Segons laportera dema I'ascensorja estara arreglat. 

£s dar que depen de la credibilitat que tingui la portera, per6 no unicament 

de la credibilitat que te* als ulls de l'emissor, sin6 tambe*, i principalment, de la 

credibilitat que sap que li reconeix el receptor. 

Encara que la valoracio aletetica o validaci6, i la responsabilitzaci6 o desres-
ponsabilitzaci6 s6n elements que 1'emissor afegeix al seu enunciat i formen part 

del seu posicionament, sovint nome*s es poden detectar (o 6s m6s fecil de fer-ho) 
analitzant la reaccio del receptor o la consciencia que l'emissor t<5 de la possible 

reacci6 del receptor. 
Per fer una recapitulaci6 del que hem dit sobre objectivacid, validacid i res-

ponsabilitzacid o desresponsabilitzacid potser sera millor veure-ho en un exemple 
practic. Observem, doncs, la frase de [14] i els matisos que hi aporten les modi-

ficacions que s'hi han introduit: 

[14] {El negoci) ddna per no perdre-hh i com que tenen altra cosa venen 

carbd venen llenyes una cosa ajunta l'altra\ (text num. 1) 

[14a] A mi em sembla que el negoci ddna per no perdre-hi, i, com que 

tenen altra cosa, venen carbd, venen llenyes, una cosa ajunta I altra. 
[14b] Diuen que el negoci ddna per no perdre-hi, i, com que tenen altra 

cosa, venen carbd, venen llenyes, una cosa ajunta I altra. 

[14c] Probablement el negoci ddna per no perdre-hi, i, com que tenen 

altra cosa, venen carbd, venen llenyes, segurament una cosa ajunta 

I'altra. 
[l4d] El negoci deu donar per no perdre-hi, i, com que tenen altra cosa, 

venen carbd, venen llenyes, una cosa deu ajuntar I'altra. 
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Mentre que [14] presenta un contingut com a objectiu, sense marques moda-

Htzadores per part de l'emissor, [14c] i [14d] presenten un pronunciament sobre 

el grau de veritat de l'enunciat; l'adverbi probablement i el verb modal deu indi-

quen que el contingut de l'enunciat no 6s pas una veritat inquestionable. En 

[14a] l'emissor assumeix l'enunciat com una opinio personal seva, i se'n respon-

sabilitza, amb la frase introductoria a mi em sembla que. En [14b], en canvi, amb 

I'expressi6 diuen que, l'emissor atribueix la informaci6 a una font aliena, i en 

aquest cas representa un factor de desresponsabilitzaci6. 

3.2. Transmissid d'informacio amb diferents modalitats oracionals 

Quan es planteja el tema de la relaci6 entre l'acte de donar informaci6 i les 

modalitats oracionals, sembla una obvietat que la transmissi6 d'informaci6 esta 

estretament Uigada amb la modalitat declarativa, per6 gairebe" immediatament 

horn s'adona que la relaci6 no 6s pas biunfvoca. En efeae, no tota declarativa ha 

estat emesa per donar informacio, o almenys no es aquest l'unic prop6sit de l'e-

missor, i, d'altra banda, no sempre la informacio 6s transmesa mitjancant la 

modalitat declarativa. Per aix6 en el projecte Tipotext s'ha contemplat un us 

caracterfstic de les modalitats oracionals i un us no caracterfstic. 

3.2.1. La modalitat declarativa 

El lector haura pogut observar que en tots els exemples que hem posat sota 

l'epfgraf anterior per mostrar diferents posicionaments de l'emissor respecte a l'e-

nunciat no ens hem apartat de la modalitat declarativa, adds emprada amb un us 

caracterfstic, ad& amb un us no caracterfstic. 

Volem insistir encara en aquesta modalitat, ara de manera expressa, ja que 6s 

fonamental en la transmissid d'informaci6. Vegem la diversitat de matisos que es 

poden donar dintre d'aquesta modalitat observant les segiients frases, que des-
pre"s comentarem: 

[15] L'index depreus al consum del mes defebrer hapujat 0,4punts. 

[16] El que passa is que_ deu donar molt aixb\ perque clar si ells son els 

iinics que tenen buta\# (text num. 1) 

[17] Passo de dutxar-me, que coif a campaments s'ha de suar I'asfalt i la 
ronya. 

[IS] Per nosaltres Grecia es continua en I'acabat numericd'un motord'a-

vi6, en el teixit anti-artistic d'anbnima factura anglesa destinat al 

golf, en elnu, en el music-hall america. 



Saber donar infbrmacid 89 

Qualsevol persona, en Hegir les frases [15] - [18], ha quedat informada de 
quelcom, ha rebut una informaci6; 6s m6s, probablement re" la impressio que 

aquesta transmissi6 d'informaci6 no e"s fortuita, accidental, sin6 que 6s volguda 
per l'emissor; fins i tot en alguns casos es pot afirmar que aquesta transmissi6 
d'informaci6 es l'unic objectiu. Ara, qualsevol lector, situant-se mentalment en 
el Hoc del destinatari natural, s'haura adonat que l'emissor ha actuat de manera 
diferent en cada cas, i aquesta diferencia consisteix en els ingredients conceptual 
o emocionals que ha volgut afegir a la simple informaci6, vehiculats per unes 

determinades formes lingiifstiques, a m6s de I'entonaci6 que ha adoptat en el cas 

dels textos orals. 
Analitzem breument els matisos que revesteix cadascuna daquestes trases 

amb modalitat dedarativa a la Hum dels macrocondicionants i dels factors de po-
sicionament esmentats a les pagines anteriors. Ens limitarem a aquells matisos 
que s6n fkilment objectivables i observables i que no depenen linicament d'un 
coneixement exhaustiu dels elements contextuals, cosa que faria molt complexa 

l'analisi. 

[15] L'index depreus al consum del mes defebrer ha pujat 0,4punts. 

Pot ser un model de transmissio d'informaci6 neutra, sense cap projeccio per 

sonal de l'emissor. Pressuposa uns receptors virtualment interessats a coneixer 

aquesta informaci6; de fet, 1'lPC es una de les informacions que apareixen cada 
mes en els mitjans de comunicaci6. Es, per tant, una informaci6 demanada, 
almenys implicitament, i l'emissor no ha de rec6rrer a cap estratagema per a 

col-locar-la. Les reaccions i les actuacions practiques de cada receptor conse 
quents a la recepci6 d'aquesta informaci6 escapen a la nostra analisi i sembla que 
a priori no s6n tingudes en compte per l'emissor. 

Tal com ha estat emesa, I'oraci6 re* una modalitat dedarativa pura, i all6 que 
mes hi destaca 6s I'objectivaci6 i l'absencia de qualsevol apreciaci6 subjectiva. Si 
aquesta informaci6 la d6na el responsable del departament d'economia que ha 
elaborat les dades, la informaci6 pot revestir un cert grau de responsabilitzaci6. 
Per6 si el qui d6na la informaci6 <£s persona aliena al contingut i esmenta la font 

d'on ha sorgit, com en [15a] 

[15a] Segons les dades del Departament d'Economia, l'index de preus al 
consum del mes defebrer ha pujat 0,4 punts. 

aquest esment ja constitueix una marca de l'emissor respecte al contingut de l'e-
nunciat o respecte al receptor. En un cert sentit pot representar una validacid del 
contingut de l'enunciat, que porta afegit, per tant, un cert valor de veritat; per6 
de cara al receptor pot representar una desresponsabilrzacio, ja que implfcita-
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ment potser esta dient al receptor: «si la informaci6 no s'ajusta a la realitat, no 

em demaneu responsabilitats a mi, sin6 a la font que 1'ha facilitada.» 

Si a la informacid s'hi afegfs comja s'esperava o contra el que s'esperava, la infor-
maci6 portaria afegida una implicaci6 dels receptors, ja que, d'una banda, expli-

citaria el sup6sit que aquests desitgen ser informats sobre el moviment de 1'lPC i, 

d'una altra, els atribuiria unes determinades expectatives, que amb la informaci6 

donada es veuen confirmades o defraudades; en canvi, no suposaria cap valora-

ci6 de la naturalesa de la informaci6 en ella mateixa. Si, en canvi, 1'afegit consis-

tis en una expressid com afortunadament o malauradament, aix6 suposaria un 

pronunciament valoratiu sobre el contingut de Penunciat, que revelaria automa-

ticament que l'emissor considera Penunciat una bona o una mala noticia. Ens 

trobarfem, per tant, davant una informacid demanada (en aquest cas seria una 

demanda implkita d'un sector de la societat), que pel seu contingut pot ser una 
dasse d'informaci6 desitjada o no desitjada. En tots els sup6sits esmentats es 
mantindria una forma lingiiistica basica, la d'una oraci6 declarativa, i Pdnica 

variaci6 consistiria en Paddici6 d'uns operadors I6gics o axiol6gics que Panirien 

convertint en una declarativa amb us no caracterfstic. 

Comentem ara la frase [16] 

[16] El qtte passa is que_ deu donar molt aixd\ perque clar si ells s6n els 
unics que tenen buta\# (text num. \) 

La informaci6 donada en [16] & complexa i horn pot preguntar-se de quan-
tes coses ens informa la frase. No entrarem aquf en consideracions tedriques 

sobre que cal considerar unitats d'informaci6. Atenent-nos a una interpretaci6 

planera, horn acceptara facilment que hi ha dues afirmacions fonamentals: que 

el negoci deu donar per molt i que els qui porten aquest negoci s6n els linics que 

tenen buta. Llevat dels casos de respostes breus a preguntes sobre aspectes molt 

concrets, rarament es transmet una dada informativa aillada, sin6 que sol pro-

duir-se un enfllall de dades. Aleshores 6s natural preguntar-se quin tipus de rela-

ci6 hi ha entre les diferents informacions donades. Una analisi exhaustiva de les 

relacions possibles, que no entra dintre dels nostres prop&sits, produiria uns ide-
ogrames amb formes molt variades. 

Ad, cenyint-nos a la frase proposada, nomes assenyalarem que, guiant-nos 

per l'estructura sintactica de les oracions gramaticals que la integren, la informa-
ci6 que el negoci deu donar molt representa la informaci6 principal, mentre que 
el fet que aquesta sigui Pdnica botiga on venen buta no 6s una simple informa-
ci6 juxtaposada sin6 que actua com a argument per a justiflcar el contingut de 

Paltra i confirmar-ne la veracitat. En la mesura que la informaci6 de Poraci6 
principal comporta una valoraci6, aportada segurament per la frase introducc6-

ria el que passa is que'i per Padverbi molt, i una dara suposici6 expressada amb el 



Saber donar informacid 91_ 

verb modal deu, Temissor se sent obligat a defensar la seva valoracid. Per aix6 

podem dir que en la frase [16] presa en conjunt hi ha un fort posicionament de 

l'emissor i que la modalitat oracional emprada 6s la d'una dedarativa amb un ds 

no caracterfstic, ja que, a me*s de la informaci6, hi ha una defensa de l'enunciat. 

La voluntat de defensa del propi enunciat queda potser encara trie's evident en 

la frase [17], extreta del diari d'una adolescent. 

[17] Passo de dutxar-me, que coil a campaments s'ha de suar I'asfalt i la 

ronya. 

Nosaltres, els lectors, no som els destinataris naturals d'aquesta informaci6, 

per6 n hem esdevingut tamb^ receptors. Normalment un diari s'escriu per a un 

mateix i, per tant, el m6s probable es que la noia, en escriure aix6, no pens& que 

estava transmetent cap informaci6, ni volgue*s fer-ho, sin6 que unkament volia 
deixar constancia per a ella mateixa que durant els dies de campament no pen-

sava dutxar-se. Estrictament, es tracta d'una informaci6 no demanada, per6, ates 

que aquf el seu alter ego actua com a receptor de la informaci6, vol que aquest 

quedi convencut de la bondat de la seva decisi6, i per aix6 es veu obligada a 
defensar l'enunciat davant els possibles retrets del receptor (la pr6pia conscien-

cia); per aix6 la segona frase come* una altra informaci6 sobre all6 que ella pensa 

de la questi6, per6 no es limita a deixar constancia del seu pensament sin6 que a 

mis l'eleva a la categoria de principi. La defensa del contingut axiologic de passo 

de dutxar-me hauria pogut revestir moltes formes: «a campaments 6s complicat 
fer-ho», «a campaments no tine temps de fer-ho», «a campaments m'agrada suar 

I'asfalt i la ronya», etc. En aquests casos hi hauria hagut una defensa del propi 
enunciat des d'un punt de vista merament personal; en canvi, mitjancant la peri-

frasi d'obligaci6 i la forma impersonal de la passiva reflexa no sols queda defen-
sada la primera informacW, sin6 tambe* la segona, que l'autora converteix en un 

criteri d'actuacid. 

Tambe" aquf ens trobem davant una modalitat oracional dedarativa, per6 que 

no es limita al seu ds caracteristic sin6 que constitueix una dara defensa de l'e-

nundat per part de l'emissor. Aquesta defensa queda encara me"s reforcada per la 
inserci6 de I'exdamaci6 que cot! (que fins i tot podria conferir al conjunt de l'e 
nunciat el caracter de modalitat exdamativa). El valor deontol&gic de a campa 
ments s'ha de suar I'asfalt i la ronya, en la mesura que va adrecat a l'emissor mateix, 

te" me"s caracter de justificaci6 que no pas d'imperatiu. 

Contemplem ara la frase seguent, extreta del Manifest Grocde 1928. 

[18] Per nosaltres Gricia es continua en Vacabat numeric d'un motor d'a-

vid, en el teixit anti-artistic d'anbnima factura anglesa destinat al 

golf, en el nu, en el music-hall america. 
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La informaci6 que els firmants del manifest volen transmetre als lectors 6s 
molt simple, pero la manera com es presentada incita a algunes consideracions. 
En primer Hoc hi ha un contrast evident en el fet d'exposar un concepte abs-
tracte, que podrfem resumir com «la tecnica i 1'art del moment», mitjancant uns 
exemples concrets que es plasmen en els complements circumstancials de I'ora-
ci6; aquests necessariament han de formar serie perque el receptor comprengui 
que es tracta d'exemples, que podrien ser substitute per uns altres. Aquesta 
designaci6 d'objectes i de fets concrets, que devien constituir la realitat m6s cri-
danera del moment a causa de Uur novetat, donen a la frase un cert caire d'ob-
jectivati6. Tanmateix, l'encapcalament de la frase amb un per nosaltres consti-
tueix, d'entrada, una expressi6 de la subjectivitat de Temissor, el qual posa en 
relleu el seu compromfs amb el contingut de l'enunciat i, per tant, sen respon-
sabilitza. Per aix6 en aquest text, al costat dels valors referencials, el llenguatee 
esta acomplint una funci6 psfquica. 

El Manifest Groc, pres globalment, es un bon exemple de transmissi6 d'infor-
maci6 no demanada ni explfcitament ni implfcitament, com s6n la majoria de 
manifestos. La frase que comentem pertany a aquell tipus d'enunciats que Cha-
raudeau (1992) classificaria com a elocuHus, ja que expressa I'opini6 de 1'emissor, 
mentre que en l'acte d'enunciacid no hi ha cap implicaci6 del receptor, el qual! 
segons expressi6 de Charaudeau, «resta en un paper de simple testimoni de l'o-
pini6 de l'emissor». Per nosaltres actua com un operador l&gic, i el tipus de valo-
raci6 que aporta a 1'enunciat 6s d'ordre cognitiu: assenyala que aquest enunciat 
pertany al conjunt de creences o opinions de l'emissor. 

Tanmateix, cal remarcar que la no implicacid del receptor, que, segons els 
seguidors de Charaudeau, caracteritza aquest tipus d'enunciats, cal entendre-la 
en un pla estrictament linguistic, 6s a dir, el receptor no es implicat en Tacte locu-
uu (en el sentit d'Austin), per6 no aixf en el pla pragmatic, en l'acte perlocutiu 
En efecte, el Manifest Groc, com la majoria de manifestos, no es limita a expres-
sar les opinions dels emissors sense altra intenci6 que fer-les saber, sin6 que re* el 
prop6sit d'incidir activament en la societat en general o en alguns sectors deter-
minats, amb un caracter fins i tot darament provocatiu, amb la voluntat de 
modificar la mentalitat dels receptors i de modificar Uur comportament. La 
prova 6s que normalment solen suscitar polemica entre els afectats, una polemi-
ca no sols prevista sin6 expressament volguda pels emissors. S6n acres de parla 
indirectes que, a m6s de la funci6 referencial i psfquica, tenen tamb<5 un valor 
conatiu conatiu. 

La forma lingufstica adoptada en la frase que comentem 6s una modalitat ora-
cional declarativa, per6 6s evident que el seu us no 6s un us caracterfstic- en el 
fons no es vol informar d'all6 que s'esdev^ en el m6n com a realitat extramental 
sin6 de les idees que unes determinades persones tenen sobre el m6n, amb el 
prop6sit d'incidir en la conducta dels altres i de fer canviar la realitat. 
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3.2.2. Les modalitats no declaratives 

Hem dit que la modalitat declarativa no 6s pas Tunica amb que es transmet 

informaci6. De fet, en qualsevol acte de parla es transmec sempre algun tipus 

d'informaci6, per6 fins i tot quan la voluntat explfcita & d'informar, I'emissor 

pot triar modalitats oracionals diferents de la declarativa, que tindran un us no 

caracterfstic. £s una manera molt modalitzada d'informar, derivada de la inten-

cionalitat de I'emissor i dels factors pragmatics que envolten la situaci6 comuni-

cativa. Ho veurem analitzant alguns exemples: 

[19] Saps que el mes que ve me'n vaig a Paris? 

Sembla indiscutible que el que fa l'emissor amb la frase [19] 6s informar l'in-

terlocutor de la seva futura anada a Paris. Ara be\ en Hoc d'emprar, com en les 

frases que hem vist anteriorment, la modalitat declarativa, s'ha servit d'una mo 

dalitat interrogativa. 

Pensem en els possibles motius que Than portat a triar aquesta manera de 

donar una informaci6. fis molt probable que es doni alguna d'aquestes cir-

cumstancies: 

- I'emissor t^ moltes ganes de donar la informaci6 

- l'emissor no esta segur que l'interlocutor estigui interessat a tenir informa-

ci6 sobre els seus projectes, ja que no li ha preguntat res 

- l'emissor te* un estatus inferior al del receptor i, per tant, ha de triar una 

forma suau per col-locar la informacid 

- l'emissor calcula les possibles reaccions del receptor: potser preveu una reac-

ci6 de contrarietat i vol atenuar l'efecte de la informacid, o potser preveu 

que li desvetllara la curiositat i considera que 6s una forma d'incitar-lo a 

preguntar me's coses i aixf podra ampliar la tramesa d'informaci6. 

Com en altres ocasions, I'autentic sentit d'una tramesa d'informaci6 o d'un 

acte comunicatiu en general es revela en la resposta que socialment es considera 

adequada per part del receptor. Aquesta resposta ha de manifestar fonamental-

ment tres coses: que s'ha compres el missatge, que es vol cooperar en l'intercan-

vi comunicatiu i que es vol salvaguardar la imatge de l'altre i la d'un mateix. 

Davant una frase com la que estem comentant, la resposta adequada 6s mostrar 

interes per la informacio i fins i tot, en cas que ja tingue*s la informaci6, 6s bo 

que el receptor fingeixi que no la te". 

No sempre l'lis d'aquesta forma de transmetre informaci6 pressuposa una 

diferencia d'estatus entre els interlocutors, sin6 que tambe" 6s frequent entre per-
sones d'estatus igual o semblant i, quan la informaci6 no versa sobre cap dels 
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interlocutors, 6s una forma emprada sovint per les persones afeccionades a fer 

c6rrer rumors i xafarderies. No e*s habitual que la faci servir una persona d'esta-

tus superior per a transmetre informaci6 a una d'estatus inferior. 

Aquf la modalitat interrogativa te", naturalment, un us no caracterfstic. Aquest 

recurs sera desenvolupat ampliament en el capftol segiient. 

La frase que comentarem a continuaci6 se serveix d'un recurs diferent de la 

interrogacid: 

[20] Pensi que_ nosaltres el vam coneixer quart tenia vuitanta anys\ ifeia 

seixanta anys que no estava aquA que havia estat l(a)ultima vegada\ 

(text num. 7) 

Segons l'analisi gramatical, I'oraci6 principal 6s construi'da en mode impera-

tiu. Ara, tot i que 1'imperatiu 6s la forma m6s darament impositiva de demanar 

b6ns o serveis, com es veura en el capftol quart, aquf el receptor no interpreta de 

cap manera que se li estigui manant res, sin6 que esta rebent una informaci6. Si 

davant una ordre e*s possible una resposta verbal, aquesta pot ser «amb molt de 

gust», «ara ho faig», «ho far6>, «no puc fer-ho», «no vull fer-ho», «fes-ho tu», «que 

ho faci un altre», etc. Ja es veu que en el nostre exemple qualsevol d'aquestes res-

postes f6ra un estirabot. L'emissor no espera que els receptors diguin ni facin res; 

el que vol 6s donar-los una informaci6 i subratllar-ne el contingut. 

La frase te" un tret comu amb l'anterior: en l'acte locutiu hi ha una implica-

ci6 del receptor. En els esquemes de Charaudeau, tant Tuna com 1'altra serien 

incloses entre els enunciats que anomena al-locutius. Malgrat que les dues frases, 

[19] i [20], tenen modalitats oracionals diferents, tenen els mateixos efectes 

pragmatics: totes dues transmeten informaci6 i interpel-len el receptor. Per que 

en la frase present l'emissor ha adoptat, segurament de manera inconscient, 

aquesta forma? Probablement aixf ha donat un major emfasi a la informaci6, 

per6 gosarfem dir que, a me*s, s'ha introduit en la ment dels receptors per desfer-

hi una possible idea equivocada. Aixf la frase tindria un valor referenda!, obvi des 
del punt de vista pragmatic, sense perdre el valor conatiu (funci6 conativa de 

pensar, com veurem mes endavant) que, al capdavall, es propi de les modalitats 

imperatives. 

Concloem, doncs, que, segons la classificaci6 del projecte Tipotext, la frase t^ 

una modalitat imperativa amb us no caracterfstic, ja que es tracta d'una impera-
tiva per donar informaci6. 

La frase que comentarem en darrer Hoc, [21], per illustrar la transmissi6 d'in-

formacid mitjancant modalitats oracionals diverses & 1'antftesi de la frase [15], 

que hem vist que podia considerar-se totalment neutra i sense rastres del posi-
cionament de l'emissor. 
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[21] Ja torna a plourel 

Ja es veu d'antuvi que 6s una oraci6 exdamativa, per6 no hi ha dubte que 
transmet una informaci6: «que esta plovent altre cop.» £s discutible si aquest is 
el propbsit primordial i si el sentiment que l'emissor experimenta davant del ret 
es un element sobreafegit, o be" a la inversa. Tan sols el context ens ho podria dir 
amb seguretat, alhora que, si la frase fos produida oralment, I'entonaci6 ens dma 
si transmet aquesta informaci6 amb alegria o amb enuig. Es dar que no seria el 
mateix si la frase la pronuncte un pages que necessita que plogui m& per salvar 
la collita, o be* si es tract& d'una pluja excessiva per al mateix pages, o be* si la 
pronuncie's un comerciant de ciutat que te* parada al carrer. De totes maneres, & 
evident que la frase transmet informacid: qualsevol receptor queda informat del 
fet que esta plovent novament, i alhora queda tambe" informat del sentiment que 
produeix en l'emissor el contingut de l'enunciat. Encara que horn sol admetre 
que en general les oracions exdamatives se centren en l'emissor i expressen els 
seus sentiments, no per aix6 queden exdosos els sentiments del receptor, i per 
aixd la frase pot ser emesa de maneres diferents segons els diferents sentiments 

que l'emissor creu que pot desvetllar en el receptor. 
Encara que el nostre proposit 6s parlar de les diferents maneres de donar 

informaci6, voldrfem dir uns mots sobre I'emissi6 d'enunciats dedaratius en 
unes circumstancies en que en realitat no es d6na informaci6. No ens refenm ara 
a les tfpiques expressions fatiques, segons la denominaci6 de Jakobson, sin6 a 
aquelles oracions amb modalitat dedarativa que no fan altia cosa que repetir o 
confirmar la informaci6 que acaba de donar I'interlocutor. En el projecte Tipo-
text han estat incloses en el grup de declaratives amb us no caracterfstic. Fixem-

nos en el que passa en el seguent dialeg: 

[22] PALETA: com que tenen altra cosa venen carbd venen llenyes una cosa 

ajunta l'altra\ 

Sra. MARIA: Una cosa ajunta l'altra\ 

SRA. MARIA: SA [una cosa] fa vendre I'altraW (text num. 1) 

Presa ailladament, la frase una cosa ajunta I altra, sobretot la primera vegada que 
6s emesa, transmet una informaci6 dara i no te" caracter fatic. Ara, quan,6s repeti-
da pel receptor i novament per l'emissor, encara que amb una Ueugera diferencia, 
is evident que no hi ha transmissi6 d'informaci6, sin6 un simple assentiment res-
pecte a la informaci6 ja donada; la frase, si be" conserva un valor referencial, no 
conte cap nou rema i acompleix una funci6 interlocutiva, com ja comentarem en 

parlar de la transmissi6 d'informacio i les fiincions del llenguatge. 
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3.3. Informacid explicita i informacid implicita 

En el repas de les modalitats oracionals amb que es d6na informacid hem vist 
que aquesta es troba continguda en qualsevol acre de parla, sigui que l'emissor 
tingui el propdsit explicit de donar-la, sigui com a efecte perlocutiu d'un acte de 
parla indirecte. Podrfem partir d'altres punts de vista que ens mostrarien tambe" 
maneres diferents de donar informacid, per6 aquf nome's volem remarcar que en 
qualsevol enunciat informatiu hi ha una informacid que es transmet de manera 
explfcita i una informacid que es ddna de manera implicita. D'altra banda, els 
mateixos elements que configuren la informacid explfcita poden estar organitzats 
de tal manera que uns es consideren informacid ja sabuda i constitueixen el tema, 
mentre que uns altres sdn informacid nova i constitueixen el rema. I encara, din-
tre dels elements que constitueixen el rema, uns poden estar m& focalitzats que 
uns altres, sigui per la ubicacid dintre de l'enunciat, sigui per I'entonacid que se'ls 
ddna en el canal oral o pels senyals de puntuacid en el canal escrit. Ho veurem 
tot seguit en un exemple. Imaginem que la frase [23] forma part d'una conversa 

informal entre persones adultes que tenen el grau de coneixement de les respec-
tives situacions familiars habitual entre veins. 

[23] Fa pocs dies la nostra filla mitjana ens va escriure una postal molt 
afectuosa des de Londres. 

En primer Hoc podem observar que en la frase hi ha uns elements que cons 
titueixen una informacid explfcita, per6 tambtf hi ha continguts implfcitament 

altres elements informatius. N'enumerarem alguns, sense pretendre ser exhaus-
tius, ja que cada lector pot fer l'exercici d'imaginar-ne encara altres. 

Informacid explfcita: 

1. hi ha hagut un acte de comunicacid entre una noia i la seva famflia des 
d'un Hoc distant (SN+SV) 

2. els destinataris sdn els pares de la noia i potser tambe' altres familiars (CI) 
3. la comunicacid ha estat per escrit (V) 

4. la noia que ha escrit es la filla mitjana (S) 
5. el suport material ha estat una postal (OD) 

6. el contingut de la postal era molt afectuds (CN) 
7. aquesta comunicacid e"s recent (CC) 

8. la postal ha estat escrita des de Londres (CC). 

Informacid implfcita: 

1. els pares viuen junts 

2. en la prole dels pares hi ha com a mfnim tres noies 
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3. la filla mitjana sap escriure 

4. els pares saben llegir 

5. existeixen uns objectes anomenats postals 

6. en les postals s'hi pot escriure 

7. existeix un Hoc anomenat Londres 

8. hi ha un servei per fer arribar objectes des de Lx>ndres fins al Hoc dels 

destinataris (servei de correus) 

9. els darrers dies el personal de correus no ha estat en vaga. 

Potser pel que fa als elements implfcits no 6s prou adequat parlar de donar 

informacid ja que es tracta d'una informacid connotada, que en el moment de 

produir-se l'acte comunicatiu 6s actualitzada pels interlocutors i es fa present de 

manera subjacent, de manera que sense aquesta actualitzacio resultaria dificil 

qualsevol transmissi6 de nova informaci6. 

Voldrfem fer algunes precisions sobre la informaci6 implfcita. D'entrada hem 

de recordar que no s'ha d'identificar el concepte d'informaci6 explfcita amb el 

d'informacio nova, ni el d'informaci6 implfcita amb el d'informacio coneguda. 

Tant entre els elements explicits com entre els implfcits n'hi pot haver de cone-

guts i n'hi pot haver de nous. Quins elements s6n nous i quins son coneguts 

depen de cada situacio comunicativa, d'allb que es consideren coneixements 

compartits pels interlocutors. Aixf, en la situaci6 comunicativa que hem imagi-

nat per a la frase [23] probablement tots els elements implfcits son coneguts i 

compartits pels interlocutors presents en el moment de I'enunciaci6. En canvi, 

per a nosaltres, els lectors que hem esdevingut receptors de la informaci6, s6n 

informacid nova els elements implfcits 1 i 2, perque no compartim uns determi-

nats coneixements de la situaci6 comunicativa immediata, per6 no ho s6n 3-9, 

perque s6n coneixements compartits en el nostre ambit cultural. Per6 per a uns 

altres receptors pertanyents a altres ambits culturals, remots en l'espai o en el 

temps, podrien ser nous molts dels elements implfcits: podrien ser informaci6 

nova 3 i 4 en una societat en que no fos normal saber llegir i escriure; podrien 

ser-ho 5. 6 i 8 en una societat en que no hi hague*s servei de correus o no exis-

tissin les postals, i tambe" 7 podria ser una novetat per a qualsevol persona que no 

sabes que hi ha una ciutat anomenada Londres. 

3.4. Terna i rema en la informacid explicita 

Centrant-nos ara en els elements que hem anomenat explicits, cal assenyalar 

que horn sol fer una distinci6 entre els elements tematics i els elements rematics.6 

6. Aquesis aspectes han cstat desenvolupats mis ampliament per Joan Belles (1991). 
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Se sol considerar tema all6 de que es park i que es d6na per conegut en la situa-

cio comunicativa, i se sol anomenar rema all6 que s'aporta com a nou en 1'acte 

de comunicacio verbal. No sempre 6s facil de determinar que & tema i que is 

rema en una informaci6, i en la comunicaci6 oral es gairebi impossible si no es 
te" en compte I'entonaci6 amb que s'emet cadascun dels elements de l'enunciat. 

A vegades es pot considerar rema practicament tota la informaci6 transmesa; 
depen, en liltim terme, de la situacio comunicativa. 

En l'exemple que hem posat es pot considerar rema tot el conjunt de I'enun-

ciat. Si I'enunciaci6 es produeix en un context en que els interlocutors intercan-

vien informacio banal sobre les families respectives, es podria considerar tema el 

pronom personal ens. Despr& ho justificarem. Pel que fa als altres elements que 

integren la informacio, l'emissor te* moltes maneres de donar-la sense canviar la 

modalitat oracional i sense introduir-hi elements linguistics nous. Dos dels fac 
tors de modalitzacio que s'han analitzat en el projecte Tipotex s6n precisament 

la tematitzacio i la focalitzaci6 d'uns elements determinats del rema. L'emissor, 

mitjancant l'entonacio o un canvi d'ordre en els elements gramaticals de I'oraci6 

podria focalitzar qualsevol dels elements explicits de 3 a 8, amb la qual cosa can-

viaria substancialment el sentit de la informaci6 donada. Aixi, si l'emissor vol-

gue*s remarcar el Hoc des d'on els va escriure la filla, podria focalitzar el comple 

ment circumstancial nom& pronunciant-lo amb un emfasi especial o be" des-

placant-lo, a me"s, cap a 1'esquerra: 

[23a] Des de Londres ens va escriure una postal la nostra filla mitjanafa 
pocs dies. 

Creiem que podem estalviar-nos d'escriure les set o vuit transformacions que 

admetria la frase i deixem que el lector ho faci pel seu compte, que ho fara amb 

mes gracia i aixd li procurara una pausa mental en l'aridesa de la nostra exposici6. 

Que portaria l'emissor a focalitzar un dels elements del rema i a donar aixi 

una informaci6 darament modalitzada? El motiu seria, 6bviament, que conside-

ra l'element focalitzat el m6s important de la informaci6; aix6 en el cas que la 

informacio no fos demanada ni explfcitament ni implkitament. En cas contrari, 
voldria dir que l'emissor 6s conscient que el receptor esta especialment interessat 

a coneixer algun dels elements que integren la informaci6. En definitiva, estaria 

responent a unes preguntes formulades, implicitament o explicitament, mes o 

menys aixi: 

a) Fa temps que no sabeu res de les vostres filles (o concretament de la filla 
mitjana? 

b) De qui soleu rebre postals a casa vostra? 

c) De quina filla heu tingut no tides liltimament? 
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d) Us escriuen de tant en tant les vostres filles, o be* nomes us telefonen? 

e) Us escriuen Uargues cartes o be" simples postals les vostres filles? 

f) On e*s ara la vostra filla mitjana? 

g) S'ha acabat la vaga de correus a la Gran Bretanya? (en aquest cas la res-

posta implicaria que la postal, a tile's d'escrita, ha estat rebuda). 

h) Teniu bones relacions amb la vostra filla mitjana? 

Segurament que es podrien imaginar encara altres sup6sits. Horn es deu pre-

guntar si l'emissor no podria focalitzar tambe* ens, el destinatari de la postal. 

Certament que podria fer-ho. Probablement el recurs seria una breu pausa des-

pr& del pronom i potser un allargament de la vocal. Per6 aix6 representaria un 

canvi qualitatiu important en la informacid, diferent dels anteriors, ja que com-

portaria un canvi respecte al que es considera informaci6 implicita i al coneixe-

ment compartit de la situacid comunicativa. En cas de ser una informaci6 no 

demanada, segurament produiria una sorpresa en el receptor. En efecte, la foca-

litzacid del plural ens podria indicar que la noia normalment escriu per separat al 

pare o a la mare, o que nomes sol comunicar-se amb un dels dos, o que el pare i 

la mare viuen separats, o vis a saber que. El fet que ens sigui un element amb 

menys possibilitat de focalitzacid e*s el que ens ha portat a dir mis amunt que 

podia &ser considerat el tema de l'enunciat informatiu. 

3.5. Factors que condicionen la manera de transmetre la informacid 

Despres de veure diferents maneres per les quals pot optar l'emissor quan es 

proposa de transmetre una informacid, consistents sobretot en l'us de diferents 

modalitats oracionals i d'altres elements modalitzadors, is I6gic que horn es pre-

gunti de que depen que opti per una manera o per una altra. Aquesta tria no sol 

obeir a un sol factor sin6 que es el resultat de la confluencia de diversos factors 

d'indole varia. Anotem a continuacid els que poden ser m6s rellevants: 

1. Demanda per part del receptor: 

. informacid demanada explicitament 

. informacid demanada implfcitament 

. informacid no demanada ni explicitament ni implfcitament 

2. Qui ddna la informacid i a tftol de que: 

. un particular a tftol individual 

. en I'exercici d'un rol social 

. en representacid d'una institucid 

. amb estatus alt o baix, igual, superior o inferior al del seu interlocutor 

3. A qui es ddna la informacid: 

. a un receptor privat 
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. a un receptor en virtut del seu rol social o institucional 

. a un col-lectiu restringit 

. a un coMectiu ampli i public 

. a un(s) receptor(s) d'estatus igual, superior o inferior al de 1'emissor 

4. Grau de satisfaccio que pot produir la informacio donada: 

. informaci6 desitjable, intrinsecament bona 

. informaci6 no desitjable, intrinsecament dolenta 

. informaci6 indiferent 

5. Finalitat de l'acte de donar informaci6 per part de l'emissor: 

. satisfer un buit d'informaci6 en l'interlocutor (manifestat explicitament 
o no) 

. fer que els altres participin d'uns coneixements 

. fer ostentaci6 d'una superioritat de coneixements 

. satisfer la necessitat de plasmar exteriorment la propia activitat intel-lec-

tual o els propis sentiments 

. modificar segons els propis desigs la visio que els altres tenen de la reali-

tat (del mon, d'uns fets, d'unes persones) 

6. Canal pel qual es transmet la informaci6: 

. oral o be" escrit 

. directe cara a cara o diferit 

7. Grau de validacio de la informaci6 donada: 

. com a indubtable 

. com a vera i comprovable 

. com a versemblant 

. com a probable 

. com a simplement possible 

8. Grau de responsabilitzaci6 de l'emissor respecte a la informacio donada: 

. com a font i responsable ultim 

. com a simple transmissor neutre 

. com a transmissor que assumeix la informacio i se'n responsabilitza 

. com a transmissor que se'n distancia 

. com un rumor 

3.6. La transmissid d'informacid en elprojecte Tipotext 

Despres d'aquest recorregut per uns exemples que ens han permes de veure 

diferents maneres de donar informacio, no ens queda sin6 remarcar que el carac-

ter transaccional de la comunicaci6 humana fa que la transmissio d'informaci6 

hi ocupi un Hoc especialment destacat. Aixi s'ha pogut constatar en 1'analisi tex 

tual que s'ha fet en el projecte Tipotext. En efecte, el resultat de 1'analisi ens diu 

que aquelles modalitats oracionals que van me*s intrinsecament Iligades a la trans-
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missi6 d'infortnaci6 destaquen numericament per damunt de totes les aJtres amb 

un percentatge molt alt. D'entrada podem avancar algunes dades numeriques 

obtingudes sobre 1'analisi de 102 textos. Les dades expressen el nombre d'ocur-

rencies com a valors absoluts i el percentatge respecte al total de les modalitats 

analitzades, que s6n 2.444: 

D'altra banda, ja hem vist que la transmissi6 d'informaci6 pot tenir tants 

matisos segons els factors que constitueixen el context comunicatiu, que l'emis-

sor pot recorrer intencionadament a moltes altres modalitats oracionals que en 

principi no tenen com a us caracterfstic el de donar informacid. S6n sobretot les 

modalitats interrogativa i imperativa amb usos no caracterfstics. Heus acf les 

dades: 

Interrogativa per demanar informaci6 29 1,19% 

Imperativa per donar informaci6 26 1,06% 

A tot aix6 podrfem afegir-hi aquella informaci6 que es transmet de manera 

implicita i sovint inconscient i sense cap mena d'intenci6 per part de l'emissor. 

Ja hem comentat la informacio implicita que hi havia en la frase [23], perd hi 

ha encara molts aspectes trie's. Aixi, un receptor qualsevol, nomes sentint parlar 

una altra persona, queda informat d'un seguit de trets personals de Temissor: el 

dialecte geografic que empra, el seu pafs d'origen, el seu estat d'anim, la seva 

competencia lingufstica, etc. Per6 aixo queda ja fora del nostre abast, ja que ens 

hem limitat a aquells trets modalitzadors que de manera conscient o inconscient 

afecten la manera d'acomplir el proposit comunicatiu de transmetre una infor 

macio. 
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4. La transmissi6 d'informacio i les funcions comunicatives 
del llenguatge 

Cal demostrar que entre els elements estructurals dels actes 

de parla elementals, d'una banda, i de I'altra les funcions 

que poden realitzar els actes de parla per a la reproduccio 

del m6n vital, existeixen relations internes. 

Jiirgen HABERMAS 

En plantejar-nos una reflexi6 sobre les funcions comunicatives del llenguatge 

a propdsit de les diferents maneres de donar informaci6 hom es pot formular 

dues preguntes previes, que en realitat s6n una de sola formulada des de dos 

punts de vista complementaris: 

- Quines funcions fonamentals esta complint la llengua quan uns usuaris se'n 

serveixen per transmetre informaci6? 

- Fins a quin punt hi ha transmissi6 d'informaci6 en qualsevol enunciat, sigui 

quina sigui la seva funcio linguisticocomunicativa? 

A aquestes preguntes previes, de caracter generic, cal afegir-n'hi una d'especi-

fica, que 6s la que justifica que en aquest capftol parlem de les funcions del llen 

guatge. Podrfem formular-la aixi: 

- De quina manera les diferents maneres de donar informacio fan que el llen 

guatge compleixi funcions diferents? 

La llarga hist6ria de la reflexi6 humana sobre el llenguatge revela que aquesta 

reflexio s'ha centrat fonamentalment en dos aspectes: l'aspecte formal i 1'aspecte 

funcional del llenguatge. El primer aplegaria tots els estudis que d'una manera 

directa o indirecta pretenen respondre a la pregunta que genericament podriem 

formular aixi: com procedeix, com s'estructura intrfnsecament el llenguatge? El 

segon aspecte aplegaria tot all6 que s'ha dit per a respondre a la pregunta: per a 

que serveix el llenguatge? 

£s innegable que el primer aspecte ha acaparat al llarg dels segles I'atenci6 
dels lingiiistes. Aquest ha estat el camp d'activitat dels gramiltics, terme emprat 

ja des de l'antiguitat classics i vigent encara avui dia, si be* en molts casos el seu 

significat s'ha restringit, ja que la lingiifstica moderna, en la mesura que ha 

desenvolupat de manera extraordinaria la fonologia, la lexicologia i la semanti-

ca, ha reservat el nom de gramatica a l'estudi de la morfologia, la sintaxi i l'or-

tografla. 
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L'estudi funcional de la llengua no ha rebut una formulaci6 cientffica fins al 

nostre segle, si be" es podria recopilar un cos de doctrina sobre les funcions de la 

llengua espigolanc les afirmacions contingudes fonamentalment en els tractats de 
retirica des de 1'antiguitat fins als nostres dies. Respondre a la pregunta «per a 

que serveix el Ilenguatge?» produiria una llista de verbs mis o menys llarga, i tan-

mateix sempre oberta, segons el grau de minuciositat amb que volgudssim des-

criure les intencions de I'usuari del llenguatge i segons que ens centr&sim en les 

finalitats ultimes o be* enumere*ssim les finalitats immediates. La necessitat d'una 

formulaci6 cientffica porta, d'una banda, a fer que la llista de funcions sigui una 

llista finita i, d'altra banda, que aquestes funcions siguin objectivables, o sigui, 

que puguin ser descrites i reconegudes per la majoria dels usuaris, sense preten-

dre abastar totes les possibles intencions de cada usuari del llenguatge, que poden 

ser infinites i sovint inescrucables. 

Una formulaci6 te6rica de les funcions del llenguatge ha de donar compte de 

les possibilitats funcionals del llenguatge com a sistema, o sigui, d'alld que pot pro-

duir el llenguatge com a instrument en mans d'una persona capac d'utiiitzar-lo 

competentment. Ja es pot comprendre que la llista de funcions pot ser mes o 

menys amplia segons el punt de vista adoptat i que els noms amb que s6n desig-

nades les funcions poden variar segons el seu abast. Per posar nom& un exemple, 

recordarem que una de les formulations mes conegudes, la de Jakobson, conci sis 
funcions fonamentals: referential, conativa, expressiva, fatica, poetica i metalin-

giiiscica. En canvi Yule parteix de dues grans funcions: transaccional i interaccio-

nal. Com ja ha quedat explicat en el capftol anterior, en el projecte Tipotext s'han 

proposat set grans funcions, algunes deles quals coincideixen amb les de Jakobson. 
£s evident que les diferents classifications de les funcions comunicatives del 

llenguatge no han pas estat establertes partint del prisma de la transmissi6 d'in-

formaci6. Per aix6, en intentar ara relacionar aquests dos conceptes, horn pot tenir 

la impressi6 que I'assignaci6 correspon a criteris heterogenis. Aixf, en voler res 

pondre a la pregunta que hem formulae anteriorment «quines funcions fonamen 

tals esta complint la llengua quan uns usuaris se'n serveixen per transmetre infor-

maci6?», constatem que Passignaci6 de funcions respon a tres preguntes diferents: 

- Quan diem que en la transmissio d'informaci6 s'acompleix la funcio refe 

rential, la metalingitfstica o la psiquica responem primordialment a la pre 

gunta sobre que es ddna informacid? 

- Quan diem que en la transmissi6 d'informaci6 s'acompleix la funci6 cona 

tiva, la factiva o la interlocutiva m6s aviat responem a la pregunta per a que 

es ddna informacid? 

- Quan diem que en la transmissi6 d'informaci6 s'acompleix la funci6 poeti-

coret6rica la resposta escau a la pregunta amb quins recursos estillstics es ddna 

informacid? 
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A grans h'nies podem dir que qualsevol informacid versa o be* sobre l'emissor 

mateix, o be* sobre el receptor, o be" sobre allo que no es ni I'emissor ni el recep 

tor. En els dos darrers casos, la funci6 sera normalment referencial, excepte que 
la informaci6 versi especificament sobre la Uengua, ja que llavors la funci6 sera 

metalinguistica. Quan la informaci6 versi sobre el propi emissor, la funci6 sera 

tambe normalment referencial si se centra en la seva realitat ffsica i les seves acti-
vitats externes; en canvi, pot ser que predomini la funcio psi'quica si la informa-

ci6 se centra en els seus pensaments i sentiments, sobretot si 6s transmesa mit-

jancant la modalitat exclamativa o be1 si el context mena a remarcar els elements 

emotius, perd tambe* pot predominar la funci6 referencial, sobretot si es fa amb 

modalitat dedarativa, ja que qualsevol aspecte de l'emissor pot ser el referent 

d'un acte de parla. 

Si es veritat, com hem afirmat anteriorment, que en tot acte de comunicaci6 

verbal, sigui quina sigui la modalitat oracional emprada, es transmet d'alguna 

manera alguna informaci6, tambe podem dir que, qualsevol que sigui la seva 
funcio comunicativa, un text come" sempre alguna infbrmacio. La transmissio 

d'informaci6, doncs, mante" algun Uigam amb totes les funcions comunicatives 

del llenguatge. Com ja pot comprendre el lector, el que ens proposem de dir a 

continuacio sobre les funcions del llenguatge te" un abast limitat, ja que continua 

cenyint-se al tema que hem adoptat com a prisma, o sigui, la transmissi6 d'in-

formacio. 

4.1. Transmissid d'informacid ifitncid referencial 

Aquest apartat potser no necessita gaire comentari, ja que 6s obvi per a tot-

hom que, quan el prop6sit comunicatiu 6s transmetre informaci6, el llenguatge 

acompleix fonamentalment la funci6 referencial. Creiem, tanmateix, que el tema 

mereix algunes reflexions que afecten el valor del coneixement huma i a la seva 

objectivitat. 

Si tenim en compte que la funcio referencial acompleix la facultat de referir-

se al m6n (coses, accions, fets, experiencies, estats, etc.) i de donar-lo a coneixer, 

horn s'adona facilment que les diferents maneres de donar informaci6 no cons-

titueixen linicament un fet linguistic, sin6 que plantegen inevitablement un pro-

blema d'ordre filos6fic. En efecte, all6 que convencionalment anomenem el 

coneixement humh acompleix fonamentalment una funcio referencial i consisteix 

en un conjunt d'informacions sobre el funcionament del cos huma, sobre el seu 

comportament psicol6gic, sobre el seu comportament social, sobre els fets acom-

plerts pels homes al llarg de la hist6ria, sobre la vida, el cosmos, etc. En definiti-

va, enclou tot el conjunt de ciencies empiricopositives i ciencies socials que s'o-

cupen de fets reals (no entrarem aquf en els problemes de les ciencies purament 

formals). Tot all6 que contenen els milers i milers de volums que constitueixen 
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all6 que anomenem el saber huma 6s esmenussable en un enfilall d'informacions 

sobre els fendmens que s'esdevenen o s'han esdevingut en l'univers i sobre les Ileis 

per les quals es regeixen aquests fen6mens.7 
En parlar de les diferents maneres de donar informaci6 en relacio amb els ele 

ments modalitzadors, hem insistit a remarcar all6 que la modalitzaci6 aporta res-

pecte a robjectivaci6, la validaci6 i la responsabilirzaci6 per part de l'emissor. El 

problema acf no & saber si les afirmacions actuals de la ciencia son veres o s6n 

falses (probablement es demostrara que la majoria s6n raises) ni quin ha de ser el 
criteri per a determinar la seva veritat, la seva falsedat, la seva versemblanca o la 
seva probabilitat; no es aquesta la tasca del linguista. El que si interessa 6s saber 
si les informacions que es transmeten com a part del coneixement huma s6n 

transmeses com a veres, versemblants, probables, etc. Aquesta es la funci6 dels 

marcadors I6gics. 
Les ciencies empiricopositives han esdevingut el paradigma del concepte de 

ciencia, ras i curt. Per aix6 la majoria de les informacions que es transmeten amb 
Petiqueta de cientffiques, com a coneixements ja consolidats, no solen portar cap 

marcador, i aix6 es interpretat com a senyal d'objectivaci6. Constitueixen un 

conjunt d'all6 que Charaudeau anomena assertions, en les quals no es manifesta 
cap implicaci6 expressa ni de l'emissor ni del receptor. En canvi aquelles infor 
macions que es transmeten com a fruit d'una investigacio recent (individual o 
grupal) solen portar marcadors l&gics que indiquen la valoraci6 aletetica que en 
fa Pemissor. Aquests marcadors poden ser de constataci6, certesa, opini6, proba 

bilitat, acceptaci6, acord o desacord, etc. 
Vegem com a il-lustraci6 del que volem dir uns breus fragments de Particle 

febrede la Gran Encidopedia Catalana: 

[24] Slndrome caracteritzada per un augment de la temperatura corporal, 
que manifesta la reaccid de I'organisme a un prods patoldgic deter-
minat. Aquest augment no significa que el cos perdi la seva termore-

gulatid, sino que la regulacid se situa a un nivell de temperatura mis 

alt. [...] El mecanisme de produccid de lafebre no es gaire conegut i 

hi ha diverses hipotesis que intenten d'explicar-lo. La ques'acorda mis 
amb les observations cliniques i experimentals considera que I'aug-

ment en el nivell de termoregulatid is degut a unes substancies ano-

menades pirdgens. 

Observem la diferencia que hi ha entre la manera de transmetre la informa-

ci6 en el primer paragraf i en el segon. No hi ha cap marcador I6gic quan es des-
criu en que consisteix la febre. Onicament constitueix un element modalitzador 

7. Sobre el discurs cienrffic i les seves peculiariiats, vegeu Helena Calsamiglia (1998). 
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el fet que per a explicar en que consisteix 1'augment de temperatura primer digui 
en que no consisceix. Aix6 constitueix un posicionament respecte al receptor, ja 

que se suposa que aquest possiblement haura fet una interpretaci6 err6nia del fet; 

hi ha, en certa manera, un trencament de les expectatives del receptor (tornarem 
a parlar d'aquest fenomen a proposit de la funci6 conativa). En canvi, quan en 
el segon paragraf es vol explicar el mecanisme de producci6 de la febre, trobem 
un gran nombre d'elements modalitzadors. Es diu que el mecanisme no is gaire 

conegut (grau de coneixement/ignorancia). La idea que 1'augment en el nivell de 
termoregulaci6 6s degut a unes substancies anomenades pirdgens (que 6s la infor-

maci6 principal que es vol transmetre) 6s presentada com una de les diverses hipb-
tesis que intenten explicar-lo (manca de certesa, simple probabilitat); aquesta 

hipdtesi 6s la que mis s'acorda amb (grau de probabilitat), les observacions cliniques 
i experimental (constataci6, fonament de la probabilitat); la hip6tesi considera 
que (tria d'un verb que indica opini6 i que, posat en boca del qui ha formulat la 
hipotesi, comportaria una responsabiltzaci6 de l'enunciat). 

La funci6 referencial que acompleix la Uengua en formular el coneixement 
huma porta a considerar les consequencies derivades de la manera com sigui 
transmesa la informaci6. Aquestes consequencies s6n molt diverses segons el 
tipus de coneixement de que es tracti. Hi ha aspectes de les ciencies que sim-
plement satisfan una curiositat intel-lectual, i no tenen altra conseqiiencia que 

deixar-nos m6s a prop o m& lluny de la veritat; n'hi ha d'altres, en canvi, que 
tenen consequencies practiques i que faran variar I'actuaci6 dels receptors se 

gons que siguin transmeses com a indubtablement veres, com a probables, com 

una simple opini6, etc. Tornant a l'exemple analitzat me's amunt, 6s possible 

que la manera com ens sigui transmesa la informaci6 sobre la causa de 1'aug 
ment del nivell de termoregulaci6 no tingui cap repercussio en la practica medi-
ca; tampoc no creiem que tingui cap conseqiiencia practica que un historiador 

ens transmeti com a certa o com a dubtosa la informacio sobre els participants 

a la batalla de Waterloo. £s facil d'imaginar, per contra, la diferencia d'actua-
cions que se seguiran del fet que sigui presentada com a certa o com a opinable 

la informacio sobre els efectes de la quimioterapia o sobre la resistencia d'uns 
materials de construcci6. 

Fins ara ens hem detingut, potser massa i tot, en la importkncia de la mane 
ra de donar informacio en el camp de les ciencies, per6 hi ha molts altres camps 
en que la llengua compleix una funci6 referencial i en els quals la manera de 

donar la informaci6 pot tenir una importancia decisiva per a la vida humana. En 
el camp de la salut, per exemple. Un element dau de la visita medica es la des-

cripci6 que el pacient fa dels simptomes de la seva patologia. El metge actuara de 
manera molt diferent segons que el pacient digui amb tota certesa que sent dolor 
als genolls o digui que Home's li sembla que en sent. Igualment, I'actuaci6 d'un 
jutge pot ser molt diferent segons que un testimoni doni informaci6 d'uns fets 
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amb una certesa absoluta o com una simple impressi6 personal; en pot dependre 

la condemna o I'absoiuci6 d'una persona. 

Quan la transmissi6 d'informaci6 va lligada primordialment a la funci6 refe-

rencial del llenguatge, el receptor espera confiadament que l'emissor es regira pel 

principi de cooperaci6 i que complira les «maximes de qualitat», segons l'expres-

si6 emprada per Grice, i que, per tant, modalitzara tant com calgui, de manera 

que transmeti com a cert all6 que creu que 6s cert, com a opini6 personal, all6 

que sap que es una opinio personal, etc. 

La importancia de la funci6 referencial en la comunicaci6 verbal queda corro-

borada per algunes dades extretes del projecte Tipotext. En efecte, dels 102 tex-

tos analitzats, trobem que 64, o sigui el 63,37%, tenen primordialment funci6 
referencial. Amb un percentatge bastant inferior trobem que altres textos tenen 

tambe* aquesta funci6, encara que secundariament. 

4.2. Transmissid d'informatid ifuncid metalingiiistica 

L'abast que en l'apartat inicial d'aquest capftol hem donat al terme mdn, amb 

el qual designem tot all6 que te" algun tipus d'existencia, real o suposada, fa que 

la funci6 metalingiifstica no sigui sin6 un apendix de la funci6 referencial. En 

efecte, si diem que la funci6 metalingiiistica acompleix la facultat de referir-se a 

la llengua o a elements de la llengua en tant que objectes del m6n, cada vegada 
que transmetem informaci6 sobre la llengua o sobre algun dels seus elements, el 

llenguatge esta acomplint tambe" una funci6 referencial. En realitat la funci6 

metalingiifstica es com una sotsfunci6 que pot anar incrustada en qualsevol altra 

de les funcions tradicionals. Observem com a exemples les frases segiients: 

[25] La diferentia entre si no zsin6 is clam: si no introdueix orations con 

ditionals negatives, mentre quesind introdueix orations adversatives. 

[26] Treu la dieresi de reduint, que els gerundis no en porten. 

[27] Quina angunia haver d'escriure sotsfunci6 sense guionet! 

[28] Trobes ben <//>abans que res o is millor primer de tot? 

£s evident que en [25] s'acompleix la funci6 referencial, que en [27] s'acom-

pleix la psfquica i que [26] i [28] poden ser, respectivament, exemples de cona-
tiva de fer i conativa de dir. Per6 tamb6 6s ben clar que a l'interior de cadascuna 

d'elles el llenguatge esta complint una funci6 metalingufstica. 

Sigui'ns permes de reproduir com a liltim exemple una frase de l'admirat mes-

tre Joan Bastardas: 

[29] Que voldir «fer camins dubtosos per la mar»? & possible que el lec 
tor —encara que sigui sols per un moment— assotii el «fer camins» 
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d'Ausias March amb la locucid que li is tan familiar fa cami. Perb 
en aquesta locucid no semblapossible..? 

En el text veiem tres usos metalingufstics, inserits en una modalitat interro-
gativa, en una dedarativa i dintre d'un text que, pres en conjunt, te" una funci6 

conativa de pensar, com veurem tot seguit en parlar de la transmissid d'informa-
ci6 i la funci6 conativa. 

Potser el lector ens preguntara si la funci6 metalingiifstica prove" de la mane-
ra com es d6na la informaci6, o sigui, del modus, i haurem de contestar que no, 
que aquesta funci6 deriva del dictum (per aixd la podem trobar inserida en qual-
sevol modalitat oracional i en qualsevol altra funci6). Per contra, si que hem de 
dir que, quan en la transmissi6 d'informaci6 es fa un lis metalinguistic del llen-
guatge, cal remarcar-ho amb una «manera»; altrament, la funci6 no seria com-
presa. I aquesta manera consisteix en el recurs pros6dic d'una entonaci6 especial 
(normalment amb una breu pausa inicial) en el Uenguatge oral i en el recurs gra-
fic de les cometes o be* d'un tipus de lletra diferent en el Uenguatge escrit. 

En els exemples que hem posat queda manifest que s'usa la llengua per a refe-
rir-se a unes peces determinades de la llengua (simples o complexes, lexicalitza-
des o no), per6 podem parlar de funcio metalingiiistica en un sentit m6s ampli 
ja recollit per Jakobson. 

En efecte, el lingiiista rus considera que el Uenguatge te* una funcio metalin 
giiistica sempre que la intenci6 de l'emissor se centra en el codi. Per aix6 molts 

autors consideren que fan aquesta funcid aquelles frases que solen intercalar-se 
en el text, com es ara tal com us estava dient, compreneu el que volia dir?, etc. 

4.3. Transmissid d'infbrmacid ifitncid conativa 

Parodiant el tftol de 1'obra de J.L. Austin, How to do things with words, pot 
ser podriem encapcalar aquest apartat amb la pregunta «Com fer fer coses amb 
paraules?» 

Quan es pregunten sobre els origens del Uenguatge, els antrop61egs coinci-
deixen a afirmar que el Uenguatge nasque" per donar satisfacci6 a unes necessitats, 
sobretot a la necessitat de cooperaci6 per resoldre els problemes que afectaven la 
seva subsistencia. £s possible que les primeres manifestacions del Uenguatge 
anessin destinades a fer fer coses. No & pas sense fonament que alguns linguis-
tes pensen que les formes verbals me"s arcaiques s6n les formes de l'imperatiu que, 

junt amb el vocatiu, com ja assenyala Jakobson, s6n I'expressi6 gramatical mis 
pura de la funci6 conativa. 

8. J. BaSTARDAS. «Els cumins del mar» i alms estudis de llengua i literatura catalanes. Barcelona: 
Publications de 1'Abadia de Montserrat, 1998, p. 11. 
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Aquesta funci6 del llenguatge, marcada per una orientaci6 cap al destinatari, 

acompleix la facultat d'incidir en l'interlocutor, sigui a nivell cognitiu o verbal, 

sigui en la seva actuaci6 general. 

De la caracteritzaci6 que acabem de fer de la funci6 conativa, que personal-

ment preferirfem anomenar jussiva,9 s'infereix que aquesta incidencia en I'inter-

locutor pot produir-se a tres nivells: 

- com a iussus cogitandi (indtacio a pensar) 

- com a iussus dicendi (incitacio a dir) 

- com a iussus agendi (incitaci6 a actuar). 

L'estudi de la funci6 conativa r.e" un Hoc privilegiat en l'analisi de les diferents 

formes de demanar o donar be*ns i serveis i en la de les diferents maneres de dema-
nar informaci6.10 No e*s aquest el nostre camp. El nostre propdsit es limita a mos-

trar que amb la transmissi6 d'informaci6, fins i tot en la modalitat mis genulna, 

que is la dedarativa, el llenguatge acompleix sovint una funcio conativa. 
En tractar de la transmissi6 d'informaci6 i de la runci6 referencial hem vist 

que la relaci6 era gaireb^ connatural, i que les diferents maneres de referir-se al 
mon (elements d'objectivaci6, de validacid, de responsabilitzaci6, etc.) depenien 

normalment de les diferents maneres de donar la informacid, es desprenien 

sobretot del modus. En canvi, quan volem precisar el valor conatiu que te* a vega-

des una informacid, ens adonem que aquest valor depen molt sovint dels com 

ponents contextuals i pragmatics, de la situario en que es transmet la informa-
cio, o be* dels valors semantics continguts en el dictum, m6s que no pas del modus 
(concedint, aix6 si, un paper important a Tentonaci6). 

Aixi i tot, creiem que podem fer algunes remarques que, si m^s no, contri-

buiran a reforcar una de les idees fonamentals de l'analisi del discurs, i que ha 
estat sempre present en I'elaboraci6 del projecte Tipotext: el valor funcional del 
llenguatge depen de la situaci6 comunicativa global en que s'acompleix l'actua-
Iitzaci6 del sistema per part dels usuaris. I potser alhora aquestes remarques sug-

geriran a l'usuari de la llengua, al docent, o al discent, o a Thome del carrer, noves 

9. £s curi6s de constatar que el recent diccionari de I'lEC ha incorporat l'adjectiu conatiu -iva, 

Per6 en un sentit diferent del que td per als lingiiistes en I'expressi6 «funci6 conativa..; a m<5s, no 
aporta cap exemplc. En canvi, ens plau de veurc que s'hi ha incorporat l'adjectiu jussiu -iva, que 

es caracteritzat aixl: «Dit de la construcci6, verbal o nominal, que expressa una ordre, com ara les 
expressions: Calleu tots.'o AlpatiU Malgrat la nostra prcferencia personal, per tal d'estalviar al lec 
tor innovacions innecessaries en una terminologia ja arrelada, continuarem emprant I'expressi6 

funcid conativa. . . 
10. Sobre aquestes dues macrofuncions comunicatives, vegeu dintre d aquest mateix volum 

els capftols .Saber demanar informacid., de M. Grau i «La llengua en l'intercanvi de bdns i ser-

veis», de M. Lloret. 
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estrategies per a enriquir les habilitats lingiiisticocomunicatives. Exemplifiquem 
amb una frase ben simple aix6 que volem din 

[30] Elforn de la cantonada is tancat. 

Imaginem que la frase [30] es pronunciada pel fill de la casa quan hi arriba 
amb una barra de pa. La informacid transmesa pot tenir un valor purament refe-
rencial. A m& de la informacid que es despren estrictament de l'analisi lingufs-
tica de la frase, pel context es poden inferir altres informacions complementaries 
molt variades segons els diversos coneixements compartits pels interlocutors. 
Aixi, es pot inferir que l'emissor ha anat a comprar el pa en un altre forn, pero 
tambe" que esta cansat perque 1'altre forn 6s lluny, que el pa que porta no 6s cuit 
en forn de Uenya, que ha costat un duro mes, etc. Pot ser que la frase tingui a 
me*s algun valor conatiu? No queda exdds, si amb la frase el que vol dir l'emis 
sor & que no el renyin per haver tardat tant, que no rondinin perque el pa no 

sera tan bo com el que esperaven, o que li han de donar les cine pessetes que hi 
ha hagut de posar de la seva butxaca. Ara, aixo dificilment pot donar-se si la frase 
no 6s pronunciada amb una entonaci6 molt especial i si no hi juguen uns com 
ponents pragmatics molt presents en 1'anim dels receptors. 

Vegem ara que passa si canviem la situaci6 comunicativa. Imaginem, per 

exemple, que la frase 6s dita per la mare en el moment que el fill es a punt de sor-
tir de casa per anar a buscar el pa. Llavors la informacio pot tenir automatica-
ment un valor conatiu i pot voler dir: v6s a un altre forn, o agafa m6s diners, o 

afanya't que no tindras temps, o canvia't de calcat perque hauras de caminar una 
estona tile's, etc. 

Les observacions que acabem de fer han il-lustrat fonamentalment la presen-
cia d'un iussus agendi derivat del context en que s'ha transmes una informacio. 

Horn podria multiplicar els exemples i imaginar infinites situacions. Quina es, 

per6, la condici6 general suficient perque un context confereixi a una informa-

ci6 un valor conatiu? Podrfem formular-la manllevant a la L6gica la llei d'in-
ferencia anomenada modus ponenr. 

P 

P 

en que p representa una informaci6 donada i q representa una ordre a acomplir 

(un iussus agendi). La transmissio d'una informaci6 (p) implica una ordre (q) quan 

en un context determinat els interlocutors tenen activada mentalment la premis-

sa primera (si p aleshores q). Seguint el nostre exemple, si en una famflia hi ha la 
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premissa que si no es pot comprar el pa al forn de la cantonada no es compra 
enlloc mis, la informacid que el forn es tancat (/>) comporta automaticament un 

missatge conatiu per a I'encarregat d'anar a comprar el pa: no hi vagis {q). 
Com que moltes vegades e"s impossible de saber si els interlocutors es regei-

xen per aquesta premissa, is impossible de saber a priori si una informacid tindra 
un valor conatiu. Com tantes vegades, la millor manera de descobrir la funcid 
linguistica d'una frase o d'un text mis ampli es veure'n a posteriori el valor per-
locutiu. En el nostre cas, sabrem que l'acte de donar informacid te una funcid 
conativa si l'interlocutor, pel sol fet de rebre-la, s'ha sentit instat a actuar d'una 

manera determinada. 
La publicitat te", en la majoria dels casos, una intencionalitat conativa: ter 

comprar. Actualment els anuncis tendeixen a usar cada vegada menys els impera-
tius; es limiten a donar informacid. Es basen en el principi que en la nostra socie-
tat la majoria de la gent es regeix per la premissa implfcita «si un producte satisfa 
tals o tals necessitats (treu les taques, evita les arrugues, ddna prestigi, produeix 
felicitat, etc.), aleshores cal comprar-lo». L'anunci, doncs, pot limitar-se a mos-
trar, amb paraules o amb imatges, que un producte satisfa aquestes necessitats. 

Fins ara hem vist nomis com la funcid conativa d'una informacid prove" del 
context, o sigui, d'elements extralingufstics. Per6 tambe" pot provenir immedia-
tament d'elements linguistics inherents a una informacid determinada. Ens refe-
rim a aquelles informacions en que l'emissor fa coneixer una necessitat, una 

mancanca. Quan un pobre ens informa que re" quaere fills per alimentar i esta 
sense feina, tots entenem que la informacid te* una funcid conativa. Tanmateix, 
cal reconeixer que en el fons aquest valor conatiu tambe" prove" indirectament 

d'un context, ja que no es produiria si no acme's com a norma de conducta 
humana la premissa que «si una persona te" una necessitat, cal ajudar a resoldre-
la». Per6 aixo is tema del capitol quart, dedicat a les estrategies per a demanar o 

donar be"ns i serveis. 
£s possible que el receptor d'una informacid no se senti instat a «fer quelcom» 

sind a «dir quelcom», o sigui, que la informacid comporti un iussus dicendi. 

Fixem-nos en les frases segiients: 

[31] Ara he oblidat el telefon de la rieta. 

[32] Anavem cap a I'estacid i ens hem perdut. 
[33] Potser trobeu I'escudella un pUforta de saL 

£s obvi que qualsevol receptor d'una d'aquestes frases se sent instat a dir el 
numero de telefon, a explicar per on es va l'estacid o a dir com troba l'escudella. 
Potser el lector dira, no sense rad, que «dir» tamb^ es «fer» alguna cosa i que, per 
tant, el iussus dicendi no es res m^s que un cas particular del iussus agendi. 
Tanmateix, creiem que aquest cas particular mereix un breu comentari a part. La 
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rad 6s que, mentre el iussus agendi d'una informaci6 dificilment es pot inferir 
sense el context, el iussus dicendi sovint es despren facilment de la informacid 
mateixa grades al contingut semantic dels lexemes que conte\ En efecte, solen 
tenir valor conatiu de dir aquelles declaratives en que l'emissor informa d'una 
ignorancia seva, d'unes ganes de saber, d'una necessitat d'informaci6, d'un 
dubte, etc. Altrament, no allargarem mis el comentari, ja que el lector trobara 
aquest tema tractat trie's ampliament en el capftol seguent, dedicat a les diferents 
maneres de demanar informaci6. 

En la nostra caracteritzaci6 de la funcid conativa hem dit que el llenguatge 
te tamb^ aquesta funci6 quan incideix en l'interlocutor a nivell cognitiu. Els 
autors solen fer poques referencies a aquest iussus cogitandi, t normalment queda 
sobreentes posant com a exemples de funcid conativa algunes frases introduides 
per verbs que indiquen activitat mental amb modalitat imperativa, com pensa 
que, sapigues que. Peri no es aquest el nostre prop6sit, sin6 que volem remarcar 
com sovint hi ha un valor conatiu adrecat al pensament en all6 que en aparenca 
es una simple transmissid d'informacid i es mante" dintre d'una modalitat decla-
rativa. 

No ens referim al fet obvi que qualsevol nova informacid produeix en el qui 
la rep una modificacid de la seva configuracid mental en tant que li fa augmen-
tar el bagatge cognoscitiu; aixo pot comportar simplement un canvi quantitatiu. 
Aci ens referim a aquelles modifications que suposen un canvi qualitatiu, o sigui, 
volem remarcar com algunes informacions s'orienten directament a fer que l'in 
terlocutor pensi d'una manera determinada, que modifiqui la seva opinid sobre 
un afer concret o la seva concepcid global en un camp determinat, sigui de les 
diferents activitats humanes, sigui de la natura, sigui del cosmos sencer. 

Posem a consideracid alguns exemples: 

[34] Aquest augment (de la temperatura; no signified que el cos perdi la 
seva termoregulacio, sino que la regulacid se situa a un nivell de tem 
peratura mis alt. 

[35] El dissabte ha estatfetper a I'home, i no pas I'homeper al dissabte. 
[36] No hi ha res aldefora de I'home que, entrant en ell, pugui embrutar-

lo, sind que es allb que sun de I'home el que I'embruta. 

La frase [34] is extreta d'un fragment ja comentat abans a prop6sit de la fun-
cid referencial. [35] i [36] son extretes de l'Evangeli de Marc i tenen un caracter 
marcadament didactic. En totes tres 6s manifest el propdsit de fer que el recep 
tor modifiqui o rectifiqui una idea o una actitud mental. Totes tres tenen lambe* 
en comu una estructura, que consisteix a exposar una idea que es pressuposa que 

fi rinterlocutor i una altra d'oposada amb el prop6sit que el receptor substituei-
xi l'una per l'altra. En aquest cas la forca perlocutiva, el valor conatiu de la infor-
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macio, no prove* del context ni del dictum sin6 del recurs sintactic de la forma 

adversativa. A me*s de I'oraci6 adversativa tfpica, poden complir tambe" aquesta 

funci6 les oracions concessives, altres construccions bimembres com no sols ... 

sind tambi, no tant... com, adverbis com tanmateix, o be" el simple recurs de la 

formulaci6 negativa amb valor modalitzador, com podem veure en aquest poema 

de M. Marti i Pol, que ens plau de reproduir (els subratllats son nostres): 

[37] Aquesta remor que se sent no is de pluja. 

Jafa molt temps que no plou. 

Shan eixugat les fonts i lapols s'acumula 

pels carrers i les cases. 

Aquesta remor que se sent no is de vent. 

Han prohibit el vent perque no s'alci la pols 

que hi ha pertot 

i I'aire no esdevingui —diuen— irrespirable. 

Aquesta remor que se sent no is de paraules. 

Han prohibit les paraules perque 

no posin en perill 

lafragil immobilitat de I'aire. 

Aquesta remor que se sent no is de pensaments. 

Han estat prohibits perque no engendrin 

la necessitat de parlar 

i sobrevingui, inevitablement, la catastrofe. 

I, tanmateix, la remor persisteix. 

Diguem, abans d'acabar aquest apartat, que l'efecte conatiu d'una informaci6 

es produeix amb m6s freqiiencia quan la informacid no ha estat demanada. En 

la varietat d'exemples que hem posat ja queda clar que el valor conatiu d'una 

informaci6 es pot combinar amb qualsevol de les altres funcions del Uenguatge i 

amb mes d'una alhora. 

4.4. Transmissid d'informacid i funcid factiva 

Sovint en el Uenguatge quotidia afloren expressions que presenten a manera 

de dicotomia els conceptes de diri defer, de paraula i d'acrid. L'expressi6 italia-

na Fra il dire e ilfare ce in mezzo il mare els posa molt allunyats; en canvi en la 
catalana Dit ifet s'hi pot percebre un apropament. Tambe1 en frases d'autor apa-

reix a vegades la mateixa oposici6. Recordem a tall d'exemple la frase que el 
director de teatre adreca a l'actor c6mic en el pr6leg del Faust de Goethe: «De 

paraules ja n'hi ha hagut a bastament, feu-me veure finalment accions.» O aque-



114 Habilitate comunicatives 

Ua de Marx que tradueix una identica intenci6: «Els fil6sofs no han fet res mes 
que interpretar el m6n de diverses maneres; el que cal 6s transformar-lo.» 

D'entrada pot semblar diffcil de veure que dir, en el nostre cas transmetre una 

informacid, i feres fonguin en una sola realitat ontologica. Devem a Austin la pri-
mera formulaci6 teorica sobre aquesta identitat que ell descobrf en un determi-

nat tipus de verbs que des d'aleshores han estat anomenats performatius. 

Les aportacions successives que els linguistes han fet sobre els verbs perfor 

matius i, d'altra banda, raprofundiment en la interacci6 que es produeix entre la 

Uengua i el context en que s'actualitza han posat de manifest que hi ha determi-
nats aspectes del llenguatge que no quedaven ben enquadrats en cap de les fun-

cions tradicionals. Aix6 ens ha portat a parlar d'una funcid del llenguatge que 
anomenem funci6 factiva. 

Els fil&sofs s'han ocupat des de segles de perfilar una teoria de l'accio. Arist6-

til, de manera intuitiva, relacionava imph'citament el parlar amb el fer: en la Reto-

ricaJA s'ocupava del concepte d'acci6 en analitzar el discurs deliberatiu i judicial, 

i en la Poetica parla de la tragedia com d'una imitaci6 de I'acci6. Recordem, de 

passada, que una de les accepcions del mot llatf actio 6s la d'acrid oratdria, dis 

curs; aixf, cadascun dels discursos que Cicero pronuncia contra Verres es titula 

Actio in Verrem. Perd no ha estat fins al nostre segle que el concepte d'acci6 (o 

d'acte) ha atret I'atenci6 dels linguistes de manera formal com a conseqiiencia del 
progre*s de la pragmalingiiistica. 

Partint de la idea dels verbs performatius d'Austin, Searle (1969) elabora una 

teoria global que concep el llenguatge com una actuaci6 intencional guiada per 

unes regies, i anomena actes de parla {«speech acts») cadascuna de les emissions 

lingiiistiques produides en una situaci6 tal (felicity condition) que faci possible la 

iMocuci6. La teoria dels actes de parla focalitza la forca il-locutiva del llenguatge 

i centra l'analisi lingiiisticocomunicativa en la pregunta Que fa (avisa, informa, 

pregunta, promet, renya, proposa, etc.) un parlant quan usa la Uengua en una 

situacid determinada?Vet aqui, doncs, com parlar i fer acaben identificant-se, a 

un determinat nivell, que te" com a marc la teoria general de I'acci6.u 

Quan diem que el llenguatge te" una funci6 factiva, en el sentit que modifica 

la realitat, no podem referir-nos a transformacions en l'ordre ffsic, sin6 que el 

llenguatge nom& pot actuar directament en aquelles realitats que s6n productes 

11. Jiirgen Habermas exposa les Ifnies generals de la seva concepci6 de 1'accuS comunicativa 

en Theorie des kommunikativtn Handelns (1981) i la perfila despr& amb precisions mis estricta-

ment lingulstiques en l'article «Erlauterungen zum BegrifF des kommunikativen Handelns», 

publicat en traduccio catalana amb el tftol «Adariments sobre el concepte d'acci6 comunicativa» 

en el recull Assaigsfilosdfics. Barcelona: Edicions 62, 1993. Habermas parteix de tres tipus globals 

d'il-locuci6: constacativa, reguladora i expressiva, per a les quals exigeix, respectivament, les se-

gilems condicions: veritat, legicimitat, sinceritat. 
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mentals, com la cultura, la ciencia, les lleis, etc. Quan un representant de l'auto-

ritat civil o religiosa diu a una paralla^ us declaro marit i muller, no ha canviat 

la realitat ffsica dels contraents, sin6 que linicament s'ha originat un vinde jurf-

dic, religi6s, social, etc. entre ells. Les paraules queda inaugurada I'exposicid no 

modifiquen en res la realitat ffsica de I'exposici6; all6 que s'ha creat e"s el dret del 

public a visitar-la i I'obligaci6 que els responsables tenen de mantenir-la oberta 

durant les hores i els dies convinguts. Pretendre una incidencia directa de la 

paraula en el m6n ffsic is creure en la magia o en el miracle. La interacci6 de la 

llengua amb el context no es produeix a nivell material sin6 linicament a nivell 

mental, espiritual, legal, etc. 

Tanmateix, quan diem que la llengua s'interacciona amb el context de mane-

ra que fa evolucionar el m6n, atribuim a la llengua una funci6 foctiva en un sen-

tit molt me*s global, ja que ens situem en una perspectiva que va molt me*s enlla 

dels efectes dels verbs anomenats performatius. £s evident que el Uenguatge 
huma, pres globalment, & el factor que m6s ha contribuit a la transformacio de 

les relacions dels humans entre ells i amb la resta del cosmos. I el canvi de rela-

ci6 cognitiva de Thome amb la natura ha produit conseguentment una transfor-

macio de la natura mateixa en l'aspecte ffsic. Dintre d'aquests parametres, creiem 

que no 6s agosarat dir que el m6n s'ha transformat i s'esta transformant grades a 

la paraula. L'e"sser huma, en tant que homo sapiens i homo faber actua sobre la 

naturalesa, mogut segurament per la necessitat d'adaptar-la a les seves necessitats, 

alhora que ell tambe" s'adapta a la naturalesa. D'aquesta interacci6 en neix tambe" 

un interes cognoscitiu. Ara, all6 que fa que el bagatge de coneixements augmen-

ti no is dnicament aquest contaae directe de cadascd amb el m6n, sin6 sobretot 

el fet que cadascu pot transmetre la informacid que posseeix i rebre la que pos-

seeixen els altres, i aix6, tant entre els coetanis com a travel de les generacions. 

L'especificitat d'aquesta transmissi6 i el seu potencial provenen del fet que 

l'home, a me*s de ser homo sapiens i homo faber, e"s tambe" homo loquens. Un m6n 

sense una especie parlant seria probablement un m6n que no ha evolucionat, o 

que ho ha fet en una altra direcci6 ben diferent, deixat dnicament a la inercia de 

les lleis fisicoqufmiques. 

En tant que homo loquens Terser huma crea directament una nova realitat, un 

conjunt de productes mentals, en els quals podem endoure les teories dentffi-

ques, les lleis, les religions, etc., potser aproximadament all6 que K. Popper ano-

mena el M6n 3, o tercer m6n.X2 I a partir d'aquesta realitat, d'aquest m6n creat 

per la paraula, es modifica qualsevol altra realitat, fins i tot la realitat ffsica. 

Veiem, doncs, que no s6n dnicament els verbs performatius els que tenen la 

virtut de crear, entenent el terme crear en un sentit ampli, sin6 que tota trans-

12. Vegeu K. POPPER. «L'epistemologia sense subjecte coneixedor». Dins El coneixemtnt objec-

tiu. Barcelona: Edicions 62: Dipucaci6 de Barcelona, 1985. 
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miss'16 d'informaci6 porta virtualment el poder de modificar de manera directa 
0 indirecta el context en el qual s'interacciona. 

Potser tot plegat no esta tan lluny d'aquella idea de la doctrina gn6stica, que 

parlava de la paraula, el verbum, el logos, com a poder creador, doctrina que sem-

bla trobar un eco en el comencament de l'Evangeli de Joan quan diu que totes 

les coses han vingut a Pexistencia per mitja de la paraula. 

4.5. Transmissid d'informacid ifuncid interlocutiva 

Jakobson ja havia observat amb agudesa que a vegades l'actuacio verbal ti una 

finalitat predominantment interlocutiva. Emprant un terme ideat per Mali-

nowski, que despres ha esdevingut tradicional, anomena aquesta funcio «fatica» 

1 la descriu aixi: 

Hi ha missatges que serveixen essencialment per a establir, prolongar o inter-

rompre la comunicacio, per a verificar si el circuit funciona, per a atraure l'a-

tencid de Pinterlocutor o be" per a assegurar que aquesta no s'afluixa.13 

Ja s'han explicat previament els modus que ens han portat a introduir algu-

nes modifications en la denominaci6 de les funcions del llenguatge i, d'altra 

banda, no entra dintre del nostre proposit estendre'ns en una explicaci6 comple-

ta de cadascuna, sin6 que unicament ens proposem insinuar les multiples run-

cions que pot acomplir la transmissi6 d'informacio; en aquest cas, mostrar sim-

plement com l'acte de donar una informacio te a vegades una funcio interlocu 

tiva. Conseqiientment, deixem tamb^ de banda totes aquelles ocasions en que el 

contacte verbal s'estableix amb altres recursos, com es ara la demanda d'infor-
maci6 o be* una exdamaci6. 

En caracteritzar aquesta funci6 en el projecte Tlpotext, es defineix com aque-

lla funci6 que aravoreix la facultat de relaci6 entre els interlocutors, sigui referint-

se a la mateixa comunicaci6 en curs, sigui referint-se a altres aspectes de la reali-

tat amb un valor purament fatic o metacomunicatiu. 

A priori i fora de context 6s molt dificil poder establir si una determinada 

informacio t^ una funci6 predominantment interlocutiva. Aquesta funci6 ve 
donada, potser me*s que cap altra, per la situacio concreta en que es produeix un 

intercanvi comunicatiu. Per aix6 qualsevol exemple que es posi ha d'anar acom-

panyat d'una explicacio minima del context comunicatiu. Tot i aixi, en l'exem-

plificacio 6s mes facil seguir un camf invers al que hem seguit en altres ocasions. 
fis a dir: mc*s que analitzar una informacid determinada i inferir pel context que 
t^ una determinada funci6, es m6s facil proposar un text que pel seu enquadra-

13. R. Jakobson (1989,47). 



Saber donar infbrmacid 117 

ment ja queda definit com a essencialment interlocutiu i mostrar que, tanmateix, 

comporta tambe* una transmissi6 d'informaci6, com ja hem explicitat en intro-

duir el tema de la transmissi6 d'informaci6 i les funcions del Uenguatge. 

Analitzem el text segiient, ernes per dues persones que ni es coneixen, davant 
una parada del mercat, on s'estan acabant de fer unes importants obres de remo-

delaci6: 

[38] — Hola, bon dia. 

— Bon dia. 

— Voste deu ser I'ultima, oi? 

— Si, a la senyoraja I'estan despatxant. 

— Esta quedant maco el mercat, eh? 
—Jo trobo que si. Perd tambi hi deu haver gent que no li agrada. 

Ja se sap, hi ha gustos per a tothom. 

— Ha quedat molt espaids. Diuen que sera el millor mercat de 

Barcelona. 

— Ara, els costa molt d'acabar-ho. 

— Diuen que la setmana que veja estara, i que vindra I'alcalde i 

tot per inaugurar-ho. 

—Ja ho pagarem, ja, d'una manera o altra! 

—Ja hi estem avesats: els preus sempre cap amunt, mai cap avail. 

— A qui li toc,a ara? 

— Servidora. 

Creiem que 1'exemple pot ser tfpicament representatiu d'aquelles converses 

que es produeixen en situacions en que el silenci pot ser interpretat com una des-

cortesia i els interlocutors no pretenen sin6 mostrar que s6n persones sociables. 

No sempre la soluci6 consisteix a donar infbrmacid d'una manera neutra, com 
s esdeve" en la majoria de les frases del dialeg anterior, sin6 que a vegades es pro-

fereixen exdamacions com quina calor que fa!, com esta, avui, el transit! o be" la 

mateixa frase ja ho pagarem, ja, d'una manera o altra!, que acabem de llegir (les 

quals tambe' vehiculen indirectament una certa informaci6). EncaTa 6s mis fre 

quent que en aquests casos s'usi una modalitat interrogativa, que tindra, natu-

ralment, un us no caracteristic. 

Quan un text acompleix fonamentalment una funci6 interlocutiva, la infor-

maci6 que conte" pot donar-li un cert valor referencial, per6, en canvi, 6s menys 

frequent que tingui un valor conatiu. Igualment 6s possible, pel que hem dit en 

el paragraf anterior, que la funci6 interlocutiva d'un text sigui compatible amb 

la funci6 psiquica. 
La informaci6 que pot contenir un intercanvi comunicatiu en que predomina 

la funci6 interlocutiva correspon normalment a una informacio no demanada 
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explfcitament. fis demanada implfcitament? SI, en certa manera. No es que l'in-
terlocutor demani una informacid determinada. El que hi ha 6s una demanda 

d'intercomunicaci6, i una de les maneres possibles de dur-la a terme 6s transme-

tent una informacio; 1'emissor ha de saber triar la forma mes oportuna en cada 

moment. Hi ha circumstancies, per6, en que una frase informativa 6s gairebe" obli-

gada, sobretot quan aquesta pot contribuir a realgar la imatge de 1'interlocutor. 

Normalment esperem un comentari sobre el nostre bon aspecte ffsic despres d'u-

nes vacances, sobre el nou pentinat, sobre el vestit, etc. En aquests casos, la infor-

maci6, en tant que desitjada, es pot dir que 6s demanada implfcitament. 

4.6. Transmissid d'informacio ifitncidpsiquica 

En principi, quan horn transmet una informacio, I'atenci6 de l'emissor esta 

centrada en la informaci6 mateixa, o sigui, el llenguatge esta complint una fun-

ci6 referencial. Ara be", sovint l'emissor expressa tambe* els sentiments que pro-

dueix en ell el contingut de l'enunciat, o b6 el grau d'implicaci6 intel-lectual que 

hi mante*. Per aix6 diem que en la transmissi6 d'informacio el llenguatge pot 

tenir tambe* una funcio psiquica en la mesura que acompleix la facultat de pro-

jectar verbalment 1'emotivitat i 1'activitat raonadora de l'emissor. Cal reconeixer 

que a vegades pot haver-hi, sobretot fora d'un context, una certa dificultat a 

determinar si I'atenci6, i la intenci6, de l'emissor estan centrades en ell mateix, o 

be* en la informaci6 donada. Prenem com a exemple una frase ja comentada al 

comencament del nostre escrit: 

[21] Ja torna aploure! 

Des del punt de vista de la modalitat oracional es tracta d'una oracio amb 

modalitat exdamativa. Ja hem assenyalat que no sempre 6s facil tracar els limits 

entre una oraci6 declarativa molt modalirzada des del punt de vista emocional i 

una oracid exdamativa. El que diflcilment podra discutir ningii 6s que la viven-

cia psfquica de l'emissor ve donada fonamentalment en el modus. En la pronun-

ciaci6 de la frase, I'entonaci6 revelaria el sentiment de satisfaccio o de disgust i la 

intensitat d'aquest sentiment. En expressar-la per escrit ens hem de servir del 

recurs grafic del signe d'admiraci6. Sense aquests elements, que s6n del modus, la 

frase podria ser una declarativa amb funci6 referencial. 

La funcid psfquica sera analitzada adequadament en el capftol cinque, sobre 

I'expressi6 de l'emotivitat, per6 aquf volem fer algunes observacions, perque es 

possible que algu es pregunti si es pot parlar de funcio psfquica quan les viven-

cies psfquiques s6n precisament la informaci6 transmesa. Dit d'una altra mane 

ra: quina runci6 acompleix el llenguatge quan el referent d'un enunciat es el 

mateix emissor i aquest enunciat versa sobre la seva activitat psfquica? 
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Observem algunes frases com les segiients: 

[39] Em fa molta pena, aixb que mhos explicat. 

[40] Quina pena em fa, aixb que mhos explicat! 

Aixi com ningii no deu dubtar de la funci6 psfquica de la frase [40], que te* 

una modalitat exclamativa, cal preguntar-se si la frase [39], que te* una modalitat 

dedarativa, no te" cambe la mateixa funci6, pel sentit global de la frase i, sobre-

tot, perque conte* el sintagma «molta pena», que expressa nfridament els senti 

ments de l'emissor. 

Vegem encara uns breus fragments extrets de A sangfreda, de Truman Capote. 

El primer, [41], pertany al diari privat d'un dels protagonistes, Perry Smith, escrit 

a la pres6: 

[41] Si em demanessin fer un parlament: «No puc recordar res del que 

volia dir, ni que em matin. No crec que en cap altre moment de la 

meva vida tanta gent reunida hagi contribuit a sentir-me tan i tan 

content com em sento ara. Es un moment meravellSs i extraordinari, 

i veritablement sento que estic en deute amb vosaltres. Graciesh 

Hi ha diverses expressions que manifesten molt darament l'estat d'anim de 

l'emissor: no puc recordar, ni que em matin, sentir-me tan i tan content, moment 

meravellds i extraordinari, veritablement sento que estic en deute. Les expressions 

formen part del dictum per6 contenen elements modalitzadors, com la tria d'ad-

jectius que expressen valoraci6, els adverbis intensificadors, etc., que fan que les 
frases puguin ser considerades declaratives amb un us no caracterfstic. 

La frase segiient [42], treta de la mateixa obra, va ser pronunciada per un 

familiar de les vfctimes de Tassassinat pel qual eren jutjats els protagonistes, abans 

d'entrar a la sala del judici. 

[42] Vull donar una bona mirada a aquests individus (en Perry Smith i 

en Dik Hickock) per veure quina mena danimals son. Tal com em 

sento podria esbocinar-los. 

Sense cap signe d'admiraci6 (i no 6s pas que l'autor no en faci servir al llarg 
de l'obra!). Gairebe' totes les paraules porten una carrega valorativa o vehiculen 

els sentiments de l'emissor en el moment de proferir-les. Cal que aquestes ora-

cions revesteixin la modalitat exclamativa perque acompleixin la funci6 psfqui 

ca? Imaginem que fossin pronunciades amb I'entonaci6 tile's neutra i freda. No 
fora, aquesta mateixa fredor, una expressi6 dara del sentiment de menyspreu que 

sentia pels dos acusats? 
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Remarquem, encara, que en les quatre liltimes frases que hem reproduit, 
[39]-[42], el verb esta en present i que el subjecte (gramatical o be* I6gic) dels 
enunciats & el mateix enunciador, o sigui, que hi ha coincidencia entre el mo 
ment a que es refereix l'enunciat i el moment de Penunciaci6, d'una banda, i 
entre el subjecte dels enunciats i el subjecte d'enunciaci6, d'una altra. 

Potser les coses es compliquen un xic mis quan no hi ha aquesta coinciden 
cia. Vegem una frase trie's de la mateixa obra. Representa que fou escrira per Perry 
poc abans de morir executat: 

[43] Jo estimava el meu pare, perb moltes vegades el meu amor i el men 
afecte per ellse m'eixugaven al cor com aigua que s'evaporis. Mai en 
cap ocasid no va mirar d'entendre els mem problemes. O donar-me 

una mica de consideracid & veu & responsabilitat. Vaig haver de 
tirar al dret prescindint-ne. 

El text es mixt respecte a les coincidencies esmentades. No hi ha coincidencia 
entre el moment de l'enunciacid i el moment que es produTen els fets descrits. En 
canvi, encara que nom& la primera i la darrera frase s6n redactades en primera 

persona, I'enunciador is sempre present en els enunciats mitjancant els pronoms 
i els adjectius referits a ell mateix. L'emissor ens transmet informacio sobre uns 
sentiments seus, uns sentiments del passat que, tedricament, poden no esser pre 

sents en el moment de I'enunciaci6. Per6 el context, una vegada mis el context, 
d6na al text un valor emotiu, ja que es diffcil d'interpretar que en la situaci6 en 
que fou escrit, i escrit per a ell mateix, no constitufs una expressi6 del seu estat ps(-
quic en el moment de Penunciaci6. No ens sembla, doncs, agosarat afirmar que, 
junt amb una funci6 referencial, el text ti tambe" una funci6 psfquica. 

En les explicacions que acabem de fer ens hem centrat principalment en els 
aspectes emotius que comporta a vegades la transmissi6 d'informaci6. Per6, com 

ja s'ha explicat en el primer capitol i s'ha recollit en les primeres frases sota l'epf-
graf present, considerem que la funci6 psfquica enclou tambe* la manifestacid de 
l'activitat raonadora de 1'emissor. 

Sovint la informaci6 que es transmet es refereix a fets, estats de les coses, qua-
litats sensibles, etc. que poden ser percebudes directament pel receptor i dels quals 
pot tenir una informacid bastant similar per altres cmissors. Ara, tambe* hi ha una 

part de la informaci6 que ens transmetem els humans que es refereix al pensa-

ment, al fruit de l'activitat mental de Pemissor. En tal cas, aquest & 1'iinic que pot 

actuar com a primer informador. Aleshores el contingut referencial de la infor 

macio no consisteix primariament en realitats extramentals, sin6 intramentals. 

Vegem un fragment d'un text de K.R. Popper que al-ludeix a la coneguda 

frase cogito ergo sum de Descartes: 
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[44] Admeto que horn creu amb molta fermesa en la prbpia existencia. 

Perd no admeto que aixb pugui suportar elpes de res semblant a I'e-
difici cartesia; com aplataforma de llancament is excessivament estre-

ta. Ni tampoc no crec, dit de passada, que sigui tan indubtable com 

creia (cosa disculpable) Descartes. 

No hi ha dubte que en les frases anteriors hi ha continguda una informaci6, 
i tambe1 6s prou evident que aquesta informaci6 es refereix a allo que ha elaborat 
l'emissor com a subjecte pensant. Ell 6s 1'iinic que podia transmetre de primera 

ma aquesta informaci6. 
Observem, des del punt de vista linguistic, que algunes de les ahrmacions van 

introduces amb les expressions admeto que (bis), no crec que, amb el verb en pri 
mera persona, que remarquen el centre dfctic. 
Hem pres com a base un text estrictament filosbfic perque la filosoha 6s un 

exemple molt representatiu del pensament huma, per6 tambe" ho s6n igualment 
la majoria de textos, orals o escrits, que exposen el resultat de la investigaci6 cien-
tffica en qualsevol de les branques, els que tenen una finalitat critica, els mani 

festos politics, socials, artistics, etc. 
Aix6 tampoc no ens ha de portar a pensar que aquest aspecte de la hina6 psl-

quica estigui m6s lligat amb els intercanvis de tipus social i institucional; tambe" 
en els intercanvis individuals i en textos completament informals manifestem 
quotidianament el fruit de la nostra activitat raonadora. 

Del que hem dit fins ara es pot condoure que la transmissi6 d'informaci6 pot 

comportar una funci6 pslquica en els seguents casos: 

- Quan l'emissor informa expllcitament dels seus sentiments en el moment 
de I'enunciaci6, consrituint-se en centre dlctic dels enunciats i emprant en 

el dictum uns elements lexicals que revelen un contingut emocional, sigui 
quina sigui la modalitat oracional emprada (que. llevat de la modalitat ex-

damativa, tindra un us no caracterlstic). 
- Quan l'emissor transmet una informaci6 posant especialment en rdleu els 

sentiments que experimenta en el moment de I'enunciaci6 respecte a aque-

lla informaci6, que tant pot referir-se al present com al passat o al futur. En 
aquests casos la modalitat oracional emprada sol ser l'exclamativa. 

- Quan l'emissor transmet una informaci6 que <5s fruit del seu pensament o 
be" expressa la seva valoracio d'uns fets de la realitat extramental. 

4.7. Transmissid d'informacid i funcidpoeticoretbrica 

En agrupar en una mateixa funci6 la poetica i la retorica ens remuntem en 

certa manera a una vella tradici6. En efecte, Arist6til, si be escrivi per separat 
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sobre aquests dos aspectes I els dona els tftols respectius, els considera estretament 
relacionats, i en cada un dels dos fractals fa sovint referencies a l'altre 14 En dir 
que la fiincuS poeticoretdrica acompleix la facultat de jugar amb el llenguatge 
pnomzant els valors estetics de la forma o del contingut del missatge volem posar 
de manifest una idea molt simple: que amb el llenguatge, a mis de totes les coses 
que hem esmentat fins ara, tambd podem fer art. 

Es veritat que els conceptes de poetica i de retdrica han variat molt al llarg 
dels segles 1 que els conceptes exposats per Arist6til en els dos tractats esmentats 
potser no satisfaran gaire l'home d'avui que s'hi acosti cercant resposta a la pre-
gunta, tanmateix mancada de sentit, «que is poesia?» o «que es la ret6rica?» Si els 
conceptes de poetica i de ret6rica han variat al llarg dels segles, no is pas menys 
veritat que ha variat tambe" la valoracid de que han gaudit. Sobretot la retdrica, 
que ha adquirit tantes connotacions pejoratives que encara avui en el llenguatge 
popular te" per a moltes persones un valor purament negatiu. Potser per aixd 
entre els primers formuladors d'una teoria sobre les funcions del llenguatge 
ningii no va parlar de la ret6rica. En canvi, en les darreres decades del nostre segle 
la ret6rica, sobretot la retdrica antiga i medieval, i creiem que no per mer interes 
arqueol6gic, ha atret I'atenci6 dels lingiiisr.es.15 

Amollades aquestes observacions liminars, endinsem-nos en el nostre propd-
sit, que is mostrar com en la transmissid d'informaci6 el llenguatge pot acom-
plir una funcio poeticoretdrica, o com en un text on el llenguatge te fonamen-
talment una funci6 poeticoretdrica hi ha tambe" vehiculada una informaci6. Si 
per caracteritzar la fiinci6 poeticoretdrica hem dit que es prioritzaven els valors 
estetics de la forma i del contingut del missatge, queda clar en primer Hoc que 
I'atenci6 queda focalitzada en el missatge, i que alld que ressalta del missatge s6n 
els valors estetics. 

Preguntar-se quins poden ser els valors estetics d'una informaci6 pot ser una 
questio de resposta diffcil, en canvi pot ser un camf mis facil preguntar-se com 
pot una informaci6 revestir uns valors estetics, i encara mes facil si es parteix de 
la base que qualsevol enunciat, per m6s que hi predominin de manera inequfvo-
ca els valors estetics, vehicula tamb<£ una informacid. 

La segiient questid es veure si els valors estetics es donen en la forma o es 
poden donar tamb^ en el contingut. Potser cal adarir d'entrada l'ambiguitat que 
pot produir-se en parlar del contingut. En efecte, el mot pot referir-se al contin 
gut referencial o be" al contingut linguistic, o sigui a la materia lingiifstica actua-

14. Els dos tractats han estat editats en versid catalana, aplegats en un mateix volum, amb els 
tftols de Retdrica i Poitica. Barcelona: Laia, 1985. 

15. Esmentarem norm's, a tall d'exemple, l'excel-Ient obra de J.J. Murphy. Rhetoric in the 

Middle Ages: A History of Rhetorical Theory from Saint Augustin to the Renaissance. Berkeley; Los 
Angeles; Londres: University of California Press, 1974. 
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litzada en la transmissi6 d'una informacid. Hi ha, tanmateix, uns valors estetics 

en el contingut entes com a contingut referencial? 
Roman Jakobson, en preguntar-se que es la poesia escriu el segiient: 

La frontera que separa l'obra poctica d'allfc que no es obra poetica is mes ines-

table que la frontera dels territoris administratius de la Xina. Novalis i Mallar-
mi consideraven que l'alfabet era la mes gran de les obres poetiques. Els poe-

tes russos admiraven el caracter poetic d'una carta de vins (Viatzemski). d'una 
Ilista de vestits del tsar (Gogol), d'una guia de ferrocarrils (Pasternak), i fins i 

tot d'una bugaderia (Krutxennykh).16 

Caldria potser preguntar als poetes russos esmentats per Jakobson que ente-

nen per caracter poetic d'una carta de vim o d'una guia de ferrocarrils. Es referei-
xen als valors estetics que horn pot trobar «en una carta de vins» o volen dir.que 
una carta de vins te" en si mateixa uns valors estetics (al marge de la forma lin-
giifstica que s'hagi donat a la carta de vins)? No cal dir que en el camp de la poe 
sia i en el de la ret&rica, i en el de l'art en general, forma i contingut s6n mes diff-
cils de separar que mai. A l'analista, per6, li sol ser permes com a metode sepa-
rar aspectes conceptualment diferents encara que en la realitat es presentin de 

manera indissoluble. 
Potser un bon cam! per donar resposta a aquestes preguntes es recordar que 

la millor manera de discernir quina 6s la funci6 principal que acompleix el llen-
guatge en una situaci6 determinada es constatar l'efecte que es produeix en el 

receptor, o sigui, partir del valor perlocutiu. 
Hi ha en els essers humans un sentit estetic que actua com una caixa de res 

sonancia; en algunes persones aquesta caixa 6s molt desenvolupada i vibra davant 
d'esdmuls d'fndole molt variada i d'intensitat minima; en altres persones, en 
canvi, la caixa de ressonancia 6s poc desenvolupada i nomes es sensible a uns 

estimuls determinats o d'una intensitat notable. 
Dit aix6, podem admetre que en un context cultural determinat i en unes 

situacions comunicatives concretes hi ha uns certs referents, siguin d'ordre tan 
gible siguin d'ordre conceptual (1'amor, el silenci, la foscor, els angels, la lluna, 
etc) que contenen virtualment un poder poetic en el sentit que amb el seu mer 
esment s6n capa<jos de fer vibrar la caixa de ressonancia. Potser poden servir d e-
xemple aquests versos amb que Maria Villangomez comenca un poema titulat 

Paraula d'antor: 

[45] / torna a la paraula, al vers, lajoia 

incontenibU d'un moment d'amor. 

16. R. Jakobson (1989. 126). 
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Horn sol admetre encara amb mh facilitat que les llengues posseeixen un 
reperton de mots a!s quals s'atribueix comunament un valor poetic o literari 
sigw per la sonoritat, sigui pel timbre de les vocals, sigui perque el seu us no 6s 
habitual fora dels textos literaris, sigui perque is perceptible la tria enfront de 
mots alternatms considerats d'lis m<<s vulgar. O sigui, a vegades alld que fa vibrar 
la caixa de ressonancia 6s precisament el contingut linguistic, el material lexic que 
Integra un enunciat. Es possible que el lector tingui 1'experiencia d'haver trobat 
una persona que li diu que no sap el significat d'un mot, Per6 que el troba bonic 
Potser poden exemplificar el que volem dir aquests versos amb que Carles Riba 
acaba un poema titulat Paraules d'amor sota cambrtr. 

[46] Ocells en cristallines creus 

d'atzur saluden nous trofeus 
en I'eternitat amorosa. 

I tambe" passa a vegades que all6 que contribueix decididament a fer que una 
frase sigui percebuda com un producte literari s6n els elements formals (estruc-
tura sintactica, distribuci6 de les si'Mabes t6niques, rima, etc.). Potser servira 
d illustraci6 la frase, ben coneguda, amb que Salvador Espriu comenca un dels 
seus poemes: 

[47] A la vora dellang-Ttf 

hi ha una princesa, 

nita de I'emperador 

d'aquella terra. 

Analitzar un poema es destruir-lo. Com en tota obra literaria, com en tota 
obra artfstica, el contingut estetic ens ve donat com un tot, de manera sovint 
indestriable. Les paraules, all6 que designen, la manera com es combinen, 6s el 
tot el que fa que un text, potser un simple enunciat que transmet una informa-
ci6 en un moment determinat i amb una forma determinada, facin vibrar en el 
receptor aquesta caixa de ressonancia que produeix I'emoci6 estetica. 

Aportem encara un darrer exemple, amb trucatge, amb la intenci<5 de fer 
veure en conjunt tots els elements esmentats. 

[48] La claror de les fogueres fa que lafoscor de la nit desaparegui de ran 
de terra i que se situ't mis amunt, mis a prop dels estels, la Hum dels 
quals en aquell moment oblidem. 

Les ratlles precedents no son sin6 un intent de despoetitzaci6 d'un fragment 
del poema de Maria Villang6mez titulat Nit de Santjoam 
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[49] la nit is rebutjada 

cap ah sens dominis ombrius, 

sota els estels, calius 

de llunyana claror oblidada. 

Som conscients que amb les observations que hem fet fins ara i amb els exem-
ples que han pretes il-lustrar-les hem fet un tort, o me"s ben dit, dos. El primer is 
que ens hem anat desviant cap a la poetica i hem deixat de banda la ret6rica, i el 
segon es que hem focalitzat excessivament els valors poetics en la poesia. 
Comencem per desfer el segon. Potser per comoditat o per rutina, potser per la 
mateixa ambigiiitat dels mots poesia i poetica hem pogut menar el lector a pensar 
que restringfem els valors poetics al camp de la poesia. No oblidem aquelles parau-
les de Jakobson ja citades en el capftol primer d'aquest llibre: «Qualsevol tempta-
tiva de reduir l'esfera de la funci6 poetica a la poesia, o de confinar la poesia a la 
funti6 poetica, nomds ens portaria a una simplificaci6 excessiva i enganyosa.» 

Cal entendre que poetica t6 mes aviat el sentit d'art literaria, terme que no era usat 

en l'antiguitat. De fet, Arist6til en la Poetica empra el mot en aquest sentit ampli, 
i molts dels exemples que hi aporta son extrets precisament de la tragedia atica, 
sens dubte el monument literari m& important de la Grecia classica. 

Fern ara una mica de justfcia a la ret6rica. De fet, moltes de les coses que aca-
bem de dir no es refereixen unicament a la poetica sin6 que s6n aplicables tambe" 
a la ret6rica, de la mateixa manera que la majoria de preceptes que exposa la doc-
trina retdrica s6n normes aplicables a qualsevol tipus de produccuS literaria. 

Si be" poetica i retbrica tenen en comii la recerca de la bellesa d'expressi6, pot 
ser la poetica es proposa com a finalitat primordial el plaer estetic del receptor, 
mentre que la ret6rica considera la bellesa expressiva un mitja perque el receptor 
rebi i accepti amb mes eficacia el contingut referential de la informaci6 trans-
mesa i se senti mogut a menar el seu pensament i la seva actuacio en la direccuS 
que pretin 1'emissor. Dit d'una altra manera, la retbrica, sobretot quan s'identi-
fica amb l'eloquencia, posa els valors estetics al servei de la forca persuasiva. 

Sant Agusti, retor de professio abans d'assumir el ministeri episcopal, preo-
cupat perque el missatge evangelic i l'exegesi de les Escriptures no siguin rebuts 
amb poca eficacia a causa de la incuria en Pexposici6, dedica el capftol quart del 
De doctrina christiana a parlar extensament de la ret6rica. Glossant unes parau-

les de Cicerd, recorda que tot aquell que intenti persuadir d'all6 que & bo amb 
la paraula no ha de menystenir cap d'aquestes tres coses: ha d'ensenyar, ha d'a-
gradar i ha de convencer. Alhora ofereix un notable recull d'exemples de bona 
ret6rica en les mateixes Escriptures. I ja que hem agafat el volum per verificar la 
nostra informaci6, el lector ens permetra que no cerquem en un altre Hoc un 
exemple per il-lustrar el valor retoric que pot revestir una informacio. 

17. R. Jakobson (1989, 48). 
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[50] Vosaltres certament, tot i ser assenyats, suporteu de bon grat els qui no 
tenen seny. Suporteu, en efecte, quealgii us esclavitzi, que us devori, que 
prengui el que is vostre, que us tracti amb arroghncia, que uspegui a la 
cam. Ho die com una deshonra: que n'hem estat defebles nosaltres! Perb 
a alld a que un s'atreveix —parlo sense seny— m'hi atreveixojo tambi. 
S6n hebreus?Jo tambi. S6n Israelites? Jo tambi. S6n Uinatge d'Abra-
ham?Jo tambi. Son ministries de Crist?—parlo fora de seny— Mis ho 
sdcjo: en fatigues, molt mis; enpresons, molt mis; en cops, sense compa-
racid; sovint arran de la mort. Cine vegades he rebut delsjueus quaran-
ta assots menys un; tres vegades m'han bastonejat, una volta m'han ape-

dregat, tres cops he sofert naufagi, una nit i un dia sencers vaigpassar 
en alta mar; molt sovint en viatges, enperills de rius, perills de lladres, 
perills depart dels meus compatriotes, perills a ciutat, perills en despo-
blat, perills a la mar, perills depart delsfalsos companys; trvballs i fati 
gues, vetllesfrequents, fam i set, sovint sense menjar, fed i nuesa. ™ 

Hem cregut que podfem aprofitar aquest text precisament perque l'autor, sant 
Pau, hi transmet molta informaci6. Aquesta informaci6 ve donada fonamental-
ment amb oracions declaratives (moltes d'elles no caracterfstiques, que compor-
ten una defensa de l'enunciat), per6 tambe* s'hi combinen la modalitat interro-
gativa i Texclamativa (tambe amb transmissi6 d'informaci6). Volem assenyalar 
que, al costat del valor referential, restructure marcadament retdrica confereix al 
text una intenci6 persuasiva que fa que tingui tambe" una fiincid conativa (un ius-
sus cogitandi). 

En un curi6s manual de ret6rica d'lis escolar que tenim a ma, publicat a 
Barcelona 1'any 1888 amb el ritol Elementa artis dicendi, podem Uegir entre les 
observations preliminars: «En canvi, els retors d'avui dia no limiten l'art de dir 
(dicendi artem) a l'aprenentatge linicament de l'eloquencia, sind que endouen 
tamb^ en aquest art les ensenyances poetiques i escrits de tota mena.» El contin-
gut d'aquest opuscle es un bell exemple de l'estreta uni6 que hi ha entre la poeti-
ca i la ret6rica. No sols contd les regies elementals de 1'eloquentia, sin6 que s'hi 
exposen tambe* unes nocions generals d'estetica i gaireb^ totes les anomenades 
figures literaries. £s, en definitiva, el que sol anomenar-se una preceptiva literaria. 

4.8. Recapitulacid 

A manera de condusi6 d'aquestes reflexions sobre la transmissuS d'informaci6 i 
les funcions del llenguatge voldrfem tornar al que hem anunciat al comencament: 

18. 2 Cor 11, 16-27. Hem reproduit la traducci6 dels monios de Montserrat. Andorra- Casal 
iVall, 1961. 
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La transmissi6 d'informaci6 esta lligada amb totes les funcions del ilenguatge. 

Sigui quina sigui la funci6 que domina en un text, sempre hi ha contingu-

da una informaci6. 

Queda totalment dar que les diferents funcions del Ilenguatge poden ser 

descrites separadament a nivell conceptual, per6 en un text que tingui una 

certa extensi6, el me"s normal es que se nhi acompleixi mis d'una, sovint 

d'una manera indestriable. 

- Determinar quina & la fiincio dominant en un text sovint nom& & possi 

ble analitzant l'efecte que ha produit en I'interlocutor en el moment de la 

recepci6. Aixf, un mateix text pot tenir funcions dominants diferents per a 

diferents interlocutors i en situaci6 de recepci6 diferents. 

5. La transmissi6 d'informaci6 i els patrons discursius 

La narracid sera clarlssima si esfa amb paraules usuals, con-

servant Vordre de la successid temporal, i sense interruptions. 

CicerO 

En proposar-nos fer unes consideracions sobre la transmissi6 d'informaci6 en 

relaci6 amb els diferents patrons discursius, la formulaci6 mateixa del tema ja ens 
adverteix que ens situem en un ambit m6s ampli. Aixf com en parlar de la moda-
litzacio dels enunciats podem prendre com a unitat d'analisi una sola frase i 
veure-hi tots els matisos amb que es pot transmetre una informacio, i, en parlar 
de les funcions del Uenguatge, tambe* en molts casos una sola frase o be" un text 
molt curt poden ser suficients per a descobrir-hi quina es la funci6 fonamental, 
quan parlem de patrons discursius hem de partir d'unitats m& amplies, ja que 
actuen com a superestructures dintre de les quals es realitzen uns determinats 

processos linguistics i comunicatius. 
En delimitar els nostres objectius a l'inici del capftol hem remarcat que pre-

nfem com a referent de la informaci6 tot allo que s'esdeve" en el m6n, que indou 
tamb^ l'emissor mateix i les seves vivencies. Com ja s'ha dit en el capftol primer, 
en el projecte Tipotext s'han caracteritzat els patrons discursius com a formes (ac 
tuals d'organitzacid de la materia lingiihtica que reflecteixen uns determinats pro-
p6sits comunicatius, i s'han contemplat cine patrons fonamentals: narratiu, des-
criptiu, argumentatiu, directiu i expressiu. El nostre camp, doncs, queda limitat 
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a fer una ullada sobre com 1'emissor pot organitzar la materia lingufstica en la 
transmissid d'informaci6 dintre d'uns motlles textuals, d'acord amb uns deter-
minats prop6sits comunicatius. 

D'entrada ja queda manifest que alguns dels patrons discursius (com el narra-
tiu i el descriptiu) tenen una relaci6 mis estreta, gairebe diriem essencial, amb la 
transmissid d'informaci6, mentre que altres patrons (com el directiu o l'expres-
sui) estan relacionats mes directament amb la demanda de be"ns i serveis o be" 
d'informaci6, i amb la manifestad6 dels estats emocionals de l'emissor (patr6 
expressiu). Per aixfc ens limitarem a parlar d'aquells patrons discursius que estan 
mis relacionats amb la transmissio d'informaci6. 

Si be* per raons metodol6giques presentarem per separat les observacions 
sobre els diferents patrons discursius, e"s evident que en la majoria de textos d'una 
certa extensi6 els patrons es combinen i s'entrellacen, de manera que rarament hi 
interve1 un sol patr6 discursiu en estat pur. En el capftol primer s'han explicat 
lambe" les diferents maneres de combinar-se. Aixf, per exemple, horn pot trobar 
un fragment, fins i tot d'extensio notable, que tingui un caracter darament 
narratiu o be" descriptiu, pero que formi part d'un text que globalment respon-
gui a un esquema argumentatiu. De fet, en tota argumentacio, posem per cas 
encaminada a convencer d'una determinada teoria cientffica o be* de la culpabi-
litat d'un acusat, hi ha una part essencial que consisteix en I'exposici6 de fets, 
sigui la descripcitf d'uns experiments, sigui la narraci6 d'uns actes humans esde-
vinguts histdricament. 

5.1. Transmissid d'informacid ipatrd narratiu 

En principi es pot afirmar que un text adopta un patr6 narratiu quan I'emis-
sor d6na una informaci6 encaminada a explicar quk ha passat. Per6 no is sufi-
cient una acumulacid d'informacid, per llarga o completa que sigui. Perque en 
una transmissid d'informacio s'hi pugui reconeixer el patr6 narratiu cal que es 

donin unes determinades condicions i que presenti unes caracterfstiques. 
En primer Hoc cal que l'emissor configuri el rol d'un narrador, la qual cosa 

comporta que amb el seu material informatiu crea una trama en la qual cadas-
cun dels elements ha de trobar un encaix, i ha de procurar que aquesta trama 
sigui coherent i creible als ulls del receptor, de manera que aquest no es crei la 

pr&pia trama. El rol de narrador pot assumir-lo personalment el mateix emissor, 
com sol passar normalment en textos de no ficci6, sobretot quan l'emissor is tes-
timoni dels fets narrats; per6 tambd pot crear la figura del narrador, com s'esde-
vi a vegades en els textos de ficcid, a fi de crear, o simplement simular, un cert 
distanciament respecte als fets narrats. 

Per tal de fer creible la seva narracid, l'emissor ha de tenir en compte la situa-
cio comunicativa i fins i tot modificar-la segons els seus interessos, si li is possi-
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ble. Ha de saber, o imaginar, l'actitud dels receptors, el grau de conflanca o de 

malfianca respecte a ell mateix i respecte a la informaci6 que d6na. Ha de tenir 
en compte tambe1 tant el seu prop6sit comunicatiu com el dels receptors, sobre-

tot si esta construint una trama narrativa amb una informaci6 que li ha estat 

demanada. No e*s el mateix entrellacar una informaci6 en un relat destinat a dis-
treure, oWa instruir, ob^a aclarir uns fets per tal de dilucidar responsabilitats, 

com passa en Pexposici6 de fets en un judici. 

A mes, perque la transmissio d'informaci6 tingui un patro narratiu cal que hi 

hagi un ancoratge en l'espai i en el temps i una I6gica narrativa. Aixd requereix 

que els fets narrats segueixin un ordre cronol6gic i un ordre intencional de mane-

ra que el receptor pugui seguir el decurs dels esdeveniments de forma successiva 

i pugui establir relacions de causa-efecte entre els fets narrats. 
L'emissor-narrador redama per a la seva informacid la presumpci6 de veraci-

tat. Per aix6 procura normalment presentar-la amb una maxima objectivitat i fa 
que, a me's, sigui versemblant. Aixo no exdou els elements modaliczadors, ans al 

contrari a vegades aquests elements poden fins i tot contribuir a infondre una 

major confian^a en la seva veracitat. Aquesta 6s lambe* moltes vegades la inten-

cio del productor textual en rec6rrer a la creaci6 d'un narrador diferent d'ell, 

sobretot en textos de ficci6. Potser illustrara una mica el que volem dir la repro-

duccio de les paraules amb que Amin Maalouf comenca la novel-la Les Escales de 

Ilevant(l996): 

[51] Aquesta historia no em pertany, explica la vida d'un altre. Amb les 

seves paraules, que jo mhe limitat a recompondre quan m'ha semblat 

que els mancava claredat o coherenria. Amb les seves veritats, que" 

valen el mateix que valen totes les veritats. 

L'autor presenta la historia (de manera fictfcia, naturalment) com una hist6-
ria que no e*s la seva, de la qual, per tant, es distancia. La presenta amb paraules 

d'un narrador que no is ell. Aixo pot ser un altre element distanciador, per6, en 

reconeixer-hi la seva intervenci6 per tal de donar-hi claredat i coherencia, el que 

fa es fer augmentar la versemblanca del relat, ja que sense aquest reconeixement 

la histbria podria ser menys creible (diguem de passada que Maalouf explicita 

dues qualitats que ha de tenir una narraci6: claredat i coherencia). A mis, es vol 
desresponsabilitzar de la veritat dels fets narrats, que ja no recau en el construc 

tor del text, sin6 en el narrador que ell mateix ha creat. 

Tornant a un text del qual ja hem reproduit abans un fragment, vegem ara 

una narraci6 de fets que is la resposta que, durant un judici, el denunciant fa a 

la pregunta de la senyora fiscal que acaba de demanar-li: Al Hoc que havien de tro-

bar el vehicle amb el conductor, que va passar? Hi era el vehicle? 
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[52] DENUNCIANT: ExactamenA quart (a)navem arribant vam veure que 

el vehicle per tant estava en el lloc\ I'tinic que passa que (j)a estava 

com sortint del_ de I'aparcament d'on I'havlem col-locat\ alld de que 

el vem veure de lluny\ perb el veus (j)a sortint\ llavorens vent (a)nar 

a apropar-nos i vem veure que el cotxe passava\ vem sortir darrere 

d'elh I'tinic que passa is que estavem una mica allunyats\ i (j)a no 

vem poguer agafar-lo\ (text num. 15) 

Observem que I'emissor esta transmetent una informaci6 com a resposta a la 

pregunta que va passar?'i que amb aquesta resposta ha construft una mininarra-

ci6. En primer Hoc el transmissor de la informaci6 es constitueix en narrador i 

informa com a testimoni presencial {vam/vem veure). A m& de ser subjecte d'e-

nunciaci6, e*s subjecte de la majoria dels enunciats: park en primera persona (el 

fet que sigui la primera del plural aporta me"s credibilitat, ja que indica que hi ha 

altres testimonis). Hi veiem tambe* unes referencies temporals i una successi6 cro-

nol6gica aportades per les expressions quan anavem arribant, ja sortint, llavorens. 

Encara que poc marcada, hi ha una situaci6 inicial, representada per quan ana 

vem arribant, una complicaci6 de I'acci6 aportada pels enunciats centrals, i una 

situaci6 final insinuada pel ja no vam poder. L'emissor-narrador vol presentar el 

seu relat de manera que sigui creible. Hi contribueixen, sens dubte, la repetici6 

de vam/vem veure, que el constitueix en font de la informaci6 donada, I'absencia 

de qualsevol element que pugui relativitzar la veracitat de la seva informaci6 i la 

frase introductoria I'tinic que passa is que (com volent-se anticipar a alguna pos 

sible objecci6 del receptor). 

Completem la caracteritzaci6 del patr6 narratiu en la transmissi6 d'informa-

ci6 amb un altre fragment d'un text, tambe* vist anteriorment, en que el guia del 

Museu Picasso d'Horta de Sam Joan explica a un grup de visitants com el pin-

tor va arribar a la poblaci6: 

[53] Allavorens\ e: totplegat que van venir aquA\ van anar\ amb tren\ 

fins a Tortosa\ i de Tortosa a— aqul hi havia em sembla una diligen-

cia que passava una vegada: o dos a la setmana\ o no si com devia 

anar perque no\ no\ no ho si ben be\ perb el cos is que un: germa 

del Pallarh\ amb un:# amb una cavalleria i u:na tartana el van 

anar a Tortosa a recolliA i van pujar\ puis per Xerta\ Prat de(l) 

Comte fins aqul daltW llavorens\ m:: ells van viure a casa del 

Pallares\ i van# va estar-hi des de:ljuny\ d'alla (a) la vora de Sant 

Joan\ bueno d'aquest temps\ mis o menys\ quan acabades les classes\ 

des deljunyW hasta elfebrer de I'any segiient\ finals defebrer (...) 
(text num. 7) 
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Es tracta d'un fragment i, per tant, no is una narraci6 completa, per6 sf que hi 

podem veure la informaci6 organitzada segons el patr6 narratiu. El lector ja deu 
haver percebut, potser intuitivament, que la sequencia t^ un tema, que es l'anada 
de Picasso i el seu amic Pallares des de Barcelona fins a Horta i la instal-laci6 al 

poble; un punt d'arrencada, que es el viatge en tren de Barcelona a Tortosa; la com-

plicaci6, que es el trasllat de Tortosa a Horta, el mitja de transport, l'itinerari 

seguit, la instal-laci6 a cal Pallares; un punt final, que es l'esment de la data d'aca-
bament de l'estada. No hi manquen els connectors temporals (Uavorens) que indi-
quen la successi6 cronol6gica dels fets i la situacid exacta en el temps. Igualment, 

hi ha explfcitament un ancoratge en el I'espai aportat per l'esment de les poblacions 

que configuren l'itinerari seguit. A diferencia del text anterior, l'emissor introdueix 

dues vegades un element modalitzador que vol relativitzar el grau de validesa de la 
seva informaci6 o almenys matisar la seva certesa personal. Aquest es l'efecte dels 

incisos em sembla i o no si com devia anarperque no, no, no bo si ben bi. 
Vegem ara altres elements d'ordre linguistic, tant en el text [52] com en el 

[53] • que s6n propis del patr6 narratiu. En primer Hoc, remarquem que la infor-
maci6 que aporten es refereix a fets ja esdevinguts. Els antics ja havien destacat 

l'aspecte perfectiu de la trama narrativa, i aixl, l'autor de la Retdrica a Herenni, 

en caracteritzar la narratio, ho fa com a «exposici6 d'actes ja realitzats».19 
En segon Hoc, cal destacar que en tots dos textos totes les oracions tenen 

modalitat dedarativa, la majoria amb us caracterfstic, que, com hem dit repeti-

dament, es la modalitat mes estretament relacionada amb la transmissi6 d'infor-

maci6 i, hi afegim ara, la me*s adequada per a un patr6 narratiu, si b^ es tambe1 

propia d'altres patrons, com veurem me^s endavant. 
En tercer Hoc, creiem que cal referir-nos a 1'iis dels temps verbals en tots dos 

textos. En catala hi ha dos temps que s6n fonamentals per a designar fets passats 
amb caracter perfectiu: l'indefinit i el perfet (simple o perifrastic). El primer el 
fern servir per a esmentar fets pr&xims o enquadrats en un marc temporal pre-

definit com a present mitjancant un dfctic (aquesta setmana, aquest segU, etc.). El 
segon l'usem per a fets passats amb caracter puntual; es el temps hist6ric per 

exceMencia. Com a temps complementari, usem el preterit imperfet quan en la 

narraci6 s'esmenten accions amb caracter no perfectiu, sigui que en el moment 
dels fets narrats eren en curs de realitzaci6, sigui que es presenten com a habits. 

Solen anar en preterit imperfet els elements descriptius que gairebe* sempre hi ha 

intercalats en la narraci6. 

El lector ja es deu haver adonat que tant en [52] com en [53] tots els verbs 

que constitueixen la trama narrativa estan en perfet perifrastic. En canvi, els 
verbs que descriuen circumstancies, processos, situacions o be* fets habituals inde-

19. Narratio est rerum geitarum aut proindc ac gatarum expositio (la narracio is I'exposici6 de 

coses esdevingudes o com si fossin esdevingudes). Rhetorica ad Htrennium I 4. 
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pendents dels actes argumentals, estan en preterit imperfet. Aixi en el text [52] 

trobem qtutn anhvem arribant (circumstancia i proce's), estava en el Hoc (situacio), 

estava com sortint (proce's), ere. En el text [53] hi trobem hi havia [...]una diligen-

cia quepassava (fet habitual). En el text [52] hi ha un present, perb el veusja sor 

ting que pot resultar una mica sorprenent. £s possible que l'emissor vulgui fer 
mis viva la descripci6 de la situaciri; el salt del perfet al present & un recurs que 

els narradors usen sovint quan volen focalitzar unes accions determinades i mos-

trar-les mes de prop als receptors amb un to descriptiu. En canvi, 1'iis del temps 

present en [53] te* tot un altre caracter. Tant em sembla com no ho se~s6n dara-

ment una irrupcid de l'emissor en la narracio i constitueixen clarament un ele 

ment modalitzador, com ja hem indicat abans. 

Tornarem encara tangencialment al tema de la narraci6 quan parlem del patr6 

argumentatiu, ja que I'exposici6 de fets sol ser una part essencial en la majoria 

d'argumentacions, sobretot en els discursos forenses. Pero resumim ja ara els trets 

linguistics que caracteritzen aquest patro: 

- modalitat oracional dedarativa 

- predomini de verbs predicatius 

- temps perfet i indefink per a fets puntuals; preterit imperfet per a fets habituals 

- adverbis o locucions adverbials de temps que marquen l'ancoratge de 1'ac-

cio en el temps i la successio dels fets 

- adverbis o locucions adverbials de Hoc que marquen l'ancoratge de I'acci6 

en l'espai. 

5.2. Transmissio d'informacid ipatrd descriptiu 

En termes generals podem dir que un text, o una seqiienda d'oracions, te un 

patro descriptiu quan vol reflectir com son les coses. No cal dir que moltes vega-

des la transmissio d'informacio t^ aquesta finalitat i s'estructura d'acord amb 

aquest patro. 

No es frequent que un text d'una certa extensio estigui estructurat en forma 

exdusivament descriptiva, per6 sf que n'hi ha molts en que aquest is el patro 

dominant o en que almenys hi interve de manera significativa combinat amb 
altres patrons discursius. 

Ates que la descripci6 is un dels elements treballats habitualment en l'estudi 

de la literatura i practicats molt sovint com a exercici de composici6 escolar, pot-

ser el lector esta pensant espontaniament en la incidencia que te* la descripcio en 

els textos de ficcid. Tamb^ en direm alguna cosa, per6 voldrfem fixar I'atenci6 en 

el caracter descriptiu que te* sovint la informaci6 en els textos de no ficci6. 

Per prendre consciencia del gran abast que te" el patro descriptiu nomes cal 

pensar en la gran quantitat de subfuncions que es compleixen dintre d'aquest 
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patro, com poden ser la de definir, identificar, caracteritzar, dassificar, situar, 

inventariar, explicar processos, etc. Cal, doncs, entendre el patr6 descriptiu com 

una superestructura textual que va mes enlla d'aquella idea, a vegades massa arre-

lada, que redueix la descripcio a caracteritzar, en el sentit de «dibuixar» amb 

paraules un objecte, una persona o un paisatge. 

Aixi, concretant una mica mes, a tall d'exemple, podem dir que t^ un patro 

basicament descriptiu la informacio sobre el funcionament d'un aparell, la part 

dels prospectes farmaceutics en que s'informa de les caracteristiques i de la com-

posici6 del producte, o be un cataleg comercial; i, pensant en textos trie's exten-

sos, lambe* solen tenir un patro descriptiu la majoria de llibrcs de geografia fisi-

ca o els de ciencies naturals, de caracter basicament informatiu, o bona part dels 

tractats de ciencies empiricopositives, com un tractat de medicina, en tant que 

transmeten una informaci6 que consisteix a exposar els fendmens (tant estats 

com processos) observats. Fins i tot quan parlem de gramatica diem que aques-

ta te* uns aspectes descriptius i uns de normatius, o que hi ha gramatiques des-

criptives i gramatiques normatives. 

L'organitzaci6 de la informacio en el patr6 descriptiu te" unes caracterfstiques 

determinades que ens permeten de marcar unes diferencies respecte a altres 
patrons en que la informaci6 tambe te* un paper destacat. A diferencia del que 

passa en la narraci6, l'emissor-descriptor no ha de construir una trama progres-

siva en que una acci6 porta a una altra i cada element informatiu lliga amb la 

resta dels altres com en una cadena en que cada anella ha de ser en el seu Hoc. La 

descripci6, sobretot quan ho es d'objectes, permet una juxtaposici6 de dades 

informatives en que l'ordenacio pot arribar a ser indiferent. Les dades ofertes en 

una descripci6 tampoc no solen tenir una estructura de successi6 temporal, de 

manera que no 6s essencial que hi hagi un abans i un despres, un comencament 

i un final. En la mesura que un patro descriptiu reflecteix com sdn les coses, pot 

presentar-se com un conjunt de fotos estatiques fetes des de diversos angles i amb 

enfocaments diferents en un moment determinat. S'ha dit a vegades que el patr6 

descriptiu construeix una imatge intemporal del mon. Aix6 no vol pas dir que la 

descripci6 pugui ser un conjunt de dades desordenades, ja que la cohesi6 e*s 

indispensable en qualsevol tipus de text i requereix sempre alguna mena d'es-

tructura. Ho veurem despre"s a bastament en 1'analisi d'alguns textos descriptius. 

Cal no oblidar, a trie's, que en la descripci6 de processos, l'ordre i la temporalit-

zaci6 tenen un cert relleu. 

Si be* les realitats abstractes poden ser tambe" objecte de descripci6, ja que una 

de les subfuncions que hem assenyalat & la de definir, i els conceptes abstractes 

tambe" necessiten una definicio, sembla forca clar que la descripci6 s'exerceix 

primordialment sobre realitats concretes. En la descripci6 es reflecteix basica 

ment l'existencia d'uns objectes, d'uns processos, d'unes realitats ffsiques o no, 

perd no s'hi reflecteixen les relacions conceptuals o morals que hi ha entre 
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aquestes realitats. Aixf, els fen&mens no s6n descrits per a establir relacions de 
causa-efecte, com s'esdeve' quan la informaci6 es presentada amb un patr6 argu-
mentatiu. 

Des d'antic s'ha dit que la manera d'actuar es consequencia de la manera de 
sen Per aix6 es forca frequent que, per a dir com A una cosa (sobretot una perso 
na o un esser capac d'actuaci6) en realitat es digui que fa. Per6 en aquests casos 

les accions representen habituds o be" capacitats, i no configuren una trama argu-
mental, com s'esdeve" en la narraci6. 

Exemplificarem el que acabem d'exposar amb unes mostres, que alhora ens 
serviran per observar els principals elements linguistics amb que es basteix la 

informaci6 dintre del patr6 descriptiu, aixf com altres trets que caracteritzen 
aquest patr6. 

El primer text e*s una breu sequencia d'un text me"s ampli, el desenvolupament 
d'un judici, del qual ja hem utilitzat alguns fragments en altres apartats i que, vist 
en el seu conjunt, no te" precisament un patr6 descriptiu. 

[54] FISCAL: ... aquestimmobilitz-e:immobilitzadorqueteniaelvehicle\ 
de qui is propietatA 

Denunciant! D'ESMASA\ 

Fiscal: De-? 

DENUNClANm ESMASAW is una: societat que: treballa conjunta-

ment amb la guardia urbana\ i que is la que retira els vehicles que 

estan mal estacionats iposa cepos i coses d'aquestes\ (text num. 15) 

Podem centrar-nos en les paraules del denunciant, sobretot en la darrera frase. 
Primer ha identificat una empresa com a propietaria de rimmobilitzador, i des-

pr& l'ha caracteritzat, dues subfuncions pr6pies del patr6 descriptiu. Vegem amb 

quins elements linguistics s'ha fet aquesta caracteritzaci6. En primer Hoc, hi ha 

una oraci6 amb verb copulatiu i 1'atribut una societat, que te" la runcio del que en 

les definicions i caracteritzacions s'anomena tecnicament descriptor. Despres es 
diu que fa aquesta empresa: treballa conjuntament amb, retira vehicles, posa cepos. 

Entre aquestes tres accions hi ha una certa jerarquitzaci6, ja que les dues darre-

res (que podrien anar en ordre invers) s6n una especificacio de la primera. 

Observem que totes les oracions, tant la principal com cadascuna de les sub-

ordinades, tenen modalitat declarativa amb lis caracteristic. Les oracions subor-

dinades s6n totes adjectives. Els verbs estan tots en present d'indicatiu. Quin 

valor tenen aquests presents? En primer Hoc, el present del verb copulatiu is, que 

en realitat condiciona el temps de les altres oracions, signified extstencia actual 

en el m6n en el moment de I'enunciaci6; si en aquell moment l'empresa ja ha-

gu& plegat, probablement l'emissor hauria dit era. En canvi, el temps present 

dels altres verbs, tots ells predicatius, no signifiquen cap acci6 actual ni tan sols 
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real; indiquen m€s aviac una habitud o I'assignaci6 permanent d'una determina-

da tasca. Dit d'una altra manera, no signifiquen que en el moment de i'enun-

dacid l'empresa estigui retirant cap vehicle, ni tan sols que n'hagi retirat mai cap. 

La caracteritzaci6 podria ser la mateixa fins en el cas hipotetic que aquesta 

empresa no Hague's hagut d'actuar mai. 

Vegem ara un altre text, de producci6 escrita, que is la part inicial de l'article 

hexametre a la Gran Enciclopedia Catalana: 

[55] Vers de sis pens, tradicional de Vepopeia grega i romana, usat tambi 

en la poesia religiosa (oracles i himnes), en la didascalia i en I'elegia-

ca. £s constituit per una serie de sis pens o compassos de dos temps: un 
defbrtseguit dun defeble. Els dos temps s6n quantitativament iguals; 

perb, aixl com el primer ha d'isser una sil-laba llarga, elfeble pot isser 

format per una de llarga (espondeu) o de dues de breus (dactil). El 

cinque peu is sempre format d'una de llarga i dues de breus, i el she 

o final is sempre de dues sil-labes (essent sempre indiferent la quanti-

tat de la darrera). 

El text constitueix una mescla de definici6 i de caracterirzacio. La primera 

paraula vers actua tecnicament com a descriptor, amb la funcio d'atribut d'una 

oraci6 copulativa ellfptica; i aquest descriptor va acompanyat, fins al primer 

punt, de tres grups adjectivals: de sis pens, tradicional de..., usat tambien... 

Tambe" en aquest text la modalitat oracional e"s sempre la declarativa amb us 

caracterlstic. Si ens fixem en els verbs, veiem que cine, comptant-hi l'el-lfptic ini 

cial, s6n copulatius; tres trie's estan en veu passiva, amb una construcci6 que els 

fa molt semblants a una oraci6 de verb copulatiu + atribut (is constituit, isser for 

mat, & sempre format); hi ha dos participis passius (usati seguit) i dos verbs modals 

(ha d'isser i pot isser formal, que comentarem a part. Els verbs en forma perso 

nal estan tots en present d'indicatiu. Tambe' aquf el temps present t6 un caracter 

intemporal; mis aviat confereix a la informacio un abast universal en l'espai i en 

el temps, com escau a les definicions. 

Les dues oracions que contenen un verb modal s'aparten una mica del patr6 

descriptiu i tenen un caracter directiu. Si l'autor s'hagu& proposat no moures del 

patr6 descriptiu sens dubte hauria escrit: «aixlcom el primer sempre is una sil-laba 

llarga, el feble a vegades is format per una de llarga (espondeu) i a vegades ho is per 

dues de breus (dactil)». 

Voldrfem fer unes remarques respecte a Pestructura interna del text pel que fa 

a la progressi6 tematica. El que podem considerar el primer element rematic, vers 

de sis pens, no 6s res m6s que una explicitaci6 del significat etimologic del mot 

hexametre que es vol definir; en realitat, com passa en moltes definicions, no apor-

ta informaci6 nova, almenys per a un coneixedor de la llengua grega. Com que 

per a molts receptors el component especf fie de la definici6, sispeus, pot continuar 



136 Habilitats comunicativcs 

essent obscur, 6s redefinit amb una expressi6 sin6nima, compassos de dos temps. A 

partir d'aquf, aquest nou rema esdeve" tema per a les afirmacions seguents. Dels 
dos temps es diuen dues coses noves: que l'un 6s fort i 1'altre feble, i que s6n quan-

titativament iguals. Aquest darrer rema esdeve" rema per a les dues afirmacions 

segiients, que especifiquen la forma que te la quantitat del primer temps i les for 

mes que pot tenir la quantitat del segon. Despre's, cadascuna d'aquestes dues espe-

cificacions esdeve' tema per a dos nous remes, espondeu i dhctil, que, si be van 

expressats entre parentesi i sense prendre forma d'oracio, permeten la lectura un 

peu format per dues sil-labes llargues s'anomena espondeu i un peu format per una de 

llarga i dues de breus s'anomena dhctil En la darrera frase del fragment es repren el 

primer rema sis peus amb una tematitzaci6 regressiva, parcial i ramificada, ja que, 

dels sis peus, el cinque i el sisb son presos com a tema per a sengles nous remes. 

Potser I'explicaci6 ha resultat una mica embolicada, perd el que volem ressal-

tar es que la tematitzaci6, tant si & lineal com si 6s ramificada, es una estructu-

ra cohesiva molt frequent i gairebe* tfpica en el patr6 descriptiu. Ho tornarem a 
veure en e! text segiient. 

Veurem com a darrer exemple un fragment de la Crbnica de Bernat Desclot, 

un text que, pel temps en que fou produit, pot estar entre la no ficci6 i la ficci6. 

Pel genere en que 6s enquadrat, el genere hist6ric, 6s un text de no ficci6, perd 

es prou sabut que en aquells temps el relat histdric no estava subjecte a unes nor-

mes tan rfgides com avui dia i sovint s'hi barrejava la ficcio. 

[56] Aquest rei Enjacme d'Aragdfou lo pus bell horn del mon; que ell era 

major que altre horn un palm, e era molt be format e complit de tots 

sos membres; que ellhavia molt gran cara e vermella eflamenca, e el 

nas Hong e ben dret, e gran boca e ben feita, e grans dents belles e 

blanques que semblaven perles, e els nils vairs, e bells ca bells rossos 

semblants defil d'aur; e grans espatles, e llong cors e delgat, e els bracos 

grossos e benfeits, e belles mans, e Hongs dits, e Us cuixes grosses, e les 

cames Uongues e dretes e grosses per llur mesura, e els peus Hongs e ben 

feits e gint caucants. 

Les seqiiencies d'oracions que hem transcrit tenen un patro netament des 

criptiu, s6n gairebe' d'antologia. Tanmateix, formen part d'un text, la cr6nica 

sencera, que en el seu conjunt te un patr6 tfpicament narratiu. 

En el fragment apareixen cine verbs: tres de copulatius, fou, era (bis), un de 

predicatiu, havia, i un de semicopulatiu, semblaven. Un esta en perfet, precisa-

ment el de la primera frase, que ens situa en un moment del passat i que, potser 

mes que descriure, enuncia un fet. La resta, els de les frases estrictament descrip-

tives, estan en preterit imperfet. Subratllem que totes les oracions tenen la moda-

litat declarativa amb us caracterfstic. 
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Un altre element linguistic que cal remarcar 6s la gran quantitat d'adjectius o 

de grups adjectivals, m^s d'una trentena. Es prou sabut que l'adjectiu 6s consi-
derat un element essencial de la descripci6. A m^s, molts dels adjectius van 

reformats amb els adverbis molt, ben o lo pus. Ciinica oraci6 subordinada que hi 

ha es una subordinada adjectiva, que semblaven perles. 
Cal assenyalar tamb^ com a element que contribueix a la descripcio l'us de les 

comparacions. Aixi, diu que les dents semblaven perles i que els cabells eren sem-

blants defil d'aur. 

No podem deixar de remarcar que l'organitzacio de la informacio te en aquest 

text una estructura molt marcada. L'ordre amb que s6n presentats els trets del rei 

esta completament jerarquitzat i respon a una tematitzacio en forma ramificada. 

Les tres primeres frases es refereixen a la totalitat de la persona. Despre's es passa 

a una descripci6 detallada de cada una de les parts del cos, resseguint-lo en ordre 

descendent i organitzada en blocs. Per a me"s daredat presentem a continuaci6 

l'estructura en forma d'csquema: 

El rei En Jacme, ell, tots sos membres 

cap tronc 

espatlles 

cors 

extremitats superiors 

bracos 

mans 

dits 

extremitats inferiors 

cuixes 

cames 

peus 

cara cabells 

nas 

boca 

dents 

nils 

fis evident que l'ordre que s'ha seguit no 6s fortuit, i que, com tots els ele 

ments textuals i contextuals, es tambe significatiu.20 
Direm com a doenda dues coses que ens semblen fonamentals. En primer 

Hoc, que el patr6 descriptiu rarament es presenta de manera autonoma, sin6 que 

sol ser subsidiari d'altres patrons, sobretot del narratiu i de l'argumentatiu, i que, 

20. L'ordre de la descripci6 d'una persona comencant pel cap i acabant pels peus es habitual 
en la cultura occidental; no sabem si ho & tambe" en altres cultures. Pensem que pot tenir dues 
causes. Potser es perque, almenys en la cultura occidental, les normcs conductuals exigeixen que 

allo que primer mirem dc les pcrsones sigui la cara, i despre's la resta del cos seguint un ordre des 
cendent (fer-ho altrament fora significatiu i, en molts casos, interpretat negativament). Potser, 

pero, 6s un fet heretat de la doctrina dels antics fisiognom&nics, que sostenien que els trets ffsics 
eren signes (signa) dels trets psicol&gics, per6 que no tots els signcs tenien la mateixa importan-
cia, sino que els trets mes significatius eren els del rostre, sobretot els ulls, i decreixien en 

importancia seguint un ordre descendent fins als dits dels peus. 
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d'altra banda, e*s compatible amb la resta dels patrons. En segon Hoc, que els trets 
linguistics mis rellevants en el patr6 descriptiu s6n els segiients: 

- modalitat oracional declarativa 

- verb copulatiu (ser o semblar) 

- verbs en passiva i participis 

- verbs esdevenimentals 

- absentia de verb en les enumeracions 

- temps present i preterit imperfet 

- adjectius i oracions subordinades adjectives 

- adverbis modals 

- comparacions. 

5.3. Transmissid d'informacid ipatrd argumentatiu 

Argumentatiu, argument i altres mots de la mateixa ramflia s6n derivats del 

verb argiiir, que el diccionari de 1'lEC defineix aixi: «Donar raons a favor o en 
contra d'una opini6, proposicid, mesura; raonar, discutir.u 

Tota argumentacio 6s una interpellaci6 a la racionalitat de l'interlocutor i 

pressuposa en els participants de la comunicaci6 verbal l'existencia i I'acceptaci6 
d'uns valors, siguin d'ordre aletetic, siguin d'ordre etic, o estetic, econ6mic, 

social, etc. £s a dir, els participants reconeixen que hi ha, per exemple, proposi-
cions que s6n vertaderes i d'altres que s6n falses, que hi ha accions que s6n 

moralment bones i d'altres que s6n moralment dolentes; a me*s, accepten que cal 
cercar la veritat, el be*, la bellesa, etc. En el fons, qualsevol argumentaci6 va orien-

tada a persuadir l'interlocutor que una determinada proposici6 6s vertadera o 6s 
falsa, o be" que una actuacid o una determinada cosa 6s millor que una altra, i 

que, en conseqiiencia, orienti el seu pensament i la seva acci6 d'acord amb els 

valors considerats positius. 

No & pas aquest el Hoc adequat per presentar una teoria general de 1'argu-
mentacid. El nostre prop6sit es limita aquf a recordar que la transmissi6 d'infor-

maci6 6s una part fonamental de I'argumentaci6 i que l'habilitat de saber donar 

informaci6 esta estretament lligada amb la capacitat de persuasi6 o, dit amb els 
termes de Habermas (1993, p. 253), amb la capacitat de defensar les pretensions 

de validesa d'unes determinades proposicions. Una informaci6 esdeve* element 
d'un patr6 argumentatiu quan 6s presentada o b6 6s interpretada com una ra6 a 
favor o en contra d'una opini6, proposici6 o mesura. 

La f6rmula mes elemental d'argumentadd 6sp—>q, que indica que si es d6na 
p aleshores es d6na q. Aquesta fdrmula pot aplicar-se tambe* genericament a I'es-

quema sillogfstic, ja que aquest ve a dir que, si es donen unes determinades pre 
misses, aleshores es dona una determinada conclusio. En la Idgica formal, p i q 
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solen represents proposicions, o sigui, enunciats dedaratius susceptibles de ser 
vers o falsos. Per aix6 la I6gica es desenvolupa com una ciencia auxiliar de les 
altres ciencies de cara a donar consistencia al coneixement. Ara, les pretensions 
de validesa que implfcitament reconeixen els participants en un acte de parla no 
es refereixen linicament als aspectes tebrics i veritatius sin6 tambe als aspectes 
practics i conductuals; per aix6 l'esquema argumentatiu p->pes tambd valid per 
a aquells casos en que q no es un enunciat dedaratiu sin6 que es una formulaci6 
deontol6gica de tipus imperatiu o conatiu. Aixf, en qualsevol judici per una 
causa penal tots els qui hi participen es regeixen pel principi que podrfem for-

mular d'aquesta manera: 

[57] Si una persona is culpable d'haver comes un delicte, ha de ser casti-
gada amb Us penes previstes per la llei per a aquest delicte. 

Normalment la part mis important d'un judici per causa penal s6n les ses 
sions destinades a establir la culpabilitat o la innocencia de la persona acusada. 
O sigui, a determinar la veritat o la falsedat de les acusacions (/>). Aquesta es la 
tasca dels jurats. Traslladat aix6 al pla general de tota argumentaci6, la seva part 
principal es establir la validesa de les premisses. La inferencia de la condusi6, 
moltes vegades no cal fer-la explfcita perque pertany al conjunt d'esquemes men 

tals compartits pels interlocutors. 
En que sol consistir la defensa de les premisses? En I'aportaci6 d'informaci6. 

Per aix6 creiem que en aquest capitol dedicat a la transmissi6 d'informaci6 no 6s 
fora de Hoc dedicar unes paraules a la relaci6 estreta que te" amb el patr6 argu 

mentatiu. . 
£s un fet normal que les persones, en el fur intern, treguin consequencies 

sobre qualsevol informaci6 que els & donada, o que aquesta informacid modifi-
qui o refermi les seves conviccions. Per6 no per aix6 es pot parlar d'un patr6 
argumentatiu. Es condici6 indispensable que la materia linguistics estigui orga-

nitzada de tal manera que la informaci6 donada porti a la inferencia de conclu 
sions. Com que aquesta organitzaci6 & fonamentalment obra de l'emissor, cal 
tambe" que aquest, en la transmissid d'informaci6, actui en vista a la persuasi6 

dels interlocutors. 
Quan l'emissor adopta per al text un patrd argumentatiu, es que, en el fons, 

el seu text ve motivat de manera explfcita o implfcita, real o suposada, per algun 
tipus de qiiestionament. Basicament aquest qiiestionament pot tenir dues face-
tes: o be* l'emissor qQestiona les opinions o les actituds dels interlocutors o be* ell 
veu questionades les seves. En el primer cas, la intenci6 fonamental es refutar 
l'adversari; en el segon cas, demostrar la validesa de les pr&pies posicions. Dintre 
d'aquests dos pols hi ha un seguit d'operacions subsidiaries, com poden ser sos-
pesar les raons, tant les pr6pies com les contraries, posar en relleu la solidesa de 
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les pr&pies afirmacions i la manca de consistencia de les de 1'adversari, etc. La 
finaJitat Ultima is sempre persuadir. 

Tanmateix, 6s possible parlar d'esquemes argumentatius a diferents nivells. Hi 

ha textos concebuts globalment com una argumentacio i que, a ale's, adopten 
formalment aquesta estructura, encara que indoguin com a parts integrants al 
tres patrons discursius. Hi ha, en canvi, altres textos que, si be* no s6n globalment 

i formalment argumentatius, contenen com a part integrant seqiiencies parcials 
en les quals podem descobrir tamb^ els elements basics d'una argumentacid, ja 
que compleixen algunes de les subfuncions del patr6 argumentatiu. Ens poden 
servir d'exemple dos breus fragments de les Membries de Sagarra, una obra que, 
globalment, no respon pas al patrd argumentatiu. 

El primer ve despnJs de I'explicaci6 d'algunes anecdotes que l'autor va viure 
amb Josep Pijoan en el primer viatge que feu a Roma essent encara molt jove: 

[58] Explico aquestes anecdotes, que poden semblar vulgars, perque en els 
meus tendres dies de Roma no varen fer sind afegir-me noves grades i 
nous honors a I'originaUssima figura de Josep Pijoan. 

L'autor s'hauria pogut limitar a informar-nos que les anecdotes que ha contat 
li van produir un efecte determinat. La sequencia hauria quedat dintre del patr6 
narratiu en que esta inserida. En canvi, d6na la informaci6 de manera que es 

converteix en una justificad6. Respon a un questionament hipotetic, que & 
explicitat amb una oracid subordinada que come* el verb modal podem algii li pot 
qiiestionar l'oportunitat d'explicar aquestes anecdotes, perque poden semblar vul 
gars. La justificaci6 pren una forma lingufstica explfcita, ja que la informacio es 
donada amb una oraci6 subordinada causal introduida per la conjunci6 perque. 
Hi ha tambe uns elements d'ordre lexic que, per la seva contraposicid semanti-
ca, contribueixen a la justificacio: a I'objecci6 de vulgars es respon que les anec 
dotes afegeixen grMes i honors a una personalitat originalissima. Podem veure 
encara altres elements justificatius: les anecdotes eren rellevants per a l'autor per 
que ell era molt jove (en els meus tendres dies) i encara no coneixia del tot {noves 
grMes i nous honors) la personalitat de Pijoan. Creiem que es tambe significativa 
la perifrasi nofeien sind, amb la qual descarta la hipotesi que aquelles anecdotes 
poguessin tenir tambe* alguns aspectes negatius per a ell. 

Tots els verbs (llevat dels dos infinitius, que resulten obligats pel verb i 1'ex-
pressio modals poden i no fan sinS) estan en mode indicatiu. La modalitat ora-
cional e*s la dedarativa, perd l'estructura de justificaci6 que pren la informaci6 i 
els diversos elements modalitzadors que hem assenyalat fan que es converteixi en 
una defensa de l'enunciat i sigui una dedarativa amb us no caracten'stic. 

El segon fragment correspon a un passatge en que Sagarra explica el seu pri 
mer encontre amb Rubdn Darfo i es permet de fer una valoraci6 d'un dels seus 
poemes: 
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[59] Si en un poeta s'ha d'apreciar I'ale emotiu i la profiinda aventum 

intellectual, tant com el gran merit de descobridor i d'inventor, jo 

afirmo que <?/Poema del Otofio de Rubin is unapega que viu en les 

Hums perennes. 

Aquf l'estructura argumentativa 6s explfcita i gairebe" no necessita comentari. 

L'autor fa una afirmaci6 axiol6gica i la justifica, i ho fa amb la forma externa que 

al comencament hem presentat com a esquema general d'una argumentaci6. La 

premissa 6s presentada com una oracio condicional. Ara, quin valor te* aquesta 

condicional? Horn* pot preguntar-se si I'afirmaci6 de l'autor sobre el valor del 
poema de Rubdn ds en ferm o esta realment pendent de la condici6 expressada. 

No hi ha dubte que t6 un valor absolut; no t6 pas el mateix valor que la condi-

ci6 en la frase «si l'Anna tamb^ ha de sopar faig una altra truita». La ra6 6s que 

la premissa porta implfcita la seva validaci6, o sigui, es pressuposa que els valors 
continguts en la premissa s6n assumits per l'emissor i compartits pels receptors. 

L'argumentaci6 s'hauria pogut construir amb una subordinada causal: «jo afirmo 

que..., perque en un poeta s'ha d'apreciar...», o b6 «com que en un poeta s'ha 

d'apreciar..., afirmo que...» Observem que I'argumentaci6 t6 una pretensi6 de 
validesa universal, i no 6s una simple justificaci6 d'ordre personal, a causa de la 

perffrasi d'obligaci6 i la forma passiva reflexa de s'ha d'apreciar. Fora ben altre el 
valor si l'autor haguds dit «si jo aprecio» o «com que jo aprecio». Cal remarcar 
encara que la tesi defensada en la condusi6 assoleix un emfasi especial amb la 
frase introduct6ria jo afirmo que, que, a me's, explicita pleonasticament el centre 
dictic jo. Un altre element modalitzador que contribueix a subratllar la intenci6 

persuasiva 6s que els valors que cal apreciar en un poeta s6n contrastats amb l'es-

tructura comparativa tant com. 

Els verbs estan tots en present d'indicatiu, i la modalitat oracional 6s la decla-

rativa amb un us no caracterfstic, atesa la dara defensa que es fa de l'enunciat. 

D'exemples de subfuncions parcials del patr6 argumentatiu que es complei-
xen dintre de textos que globalment tenen altres patrons, en podriem trobar 

arreu tant en textos de ficci6 com de no ficcio. 
Si ens 6s permes un simil, una autopista o una via ferria no tenen altra ra6 de 

ser que portar a un punt de destinacio de la manera me's directa, rapida i segura. 

El seu objectiu 6s patent als ulls de tothom i, en funci6 d'aquest objectiu, sovint 

s6n sacrificats altres valors, sigui de la naturalesa sigui de les persones. Per6 a 

aquest punt de destinaci6 tambd s'hi pot arribar d'altres maneres. El m6n 6s, i ho 

era potser encara me's abans de les modernes obres d'enginyeria, una xarxa de 

camins que s'entrecreuen, cadascun dels quals potser te* finalitats immediates 

molt concretes, i pot fer marrades per a fer me's lleuger un pendent massa coste-

rut, o passar per una font, o evitar la proximitat d'un precipici, pero que d'una 
manera menys directa pot menar tambe a la mateixa destinacio que l'autopista. 
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Hi ha textos organitzats de tal manera que a la vista de tothom manifesten el 
patr6 argumentatiu. Posem per exemple el discurs del fiscal o de l'advocat defen-
sor en un judici, o be" una tesi doctoral. S6n com les autopistes. Tothom sap cap 
on s'encamina el proces discursiu, i all6 que el receptor exigeix 6s precisament un 
enfilall d'«arguments» explicits. 

El pensament cientffic, filos6fic o be* teol6gic en el m6n occidental s'ha 
expressat durant segles en forma argumentative L'escolastica, que des d'un punt 
de vista metodol6gic era d'un rigor implacable, exposava el pensament en forma 
de tesis i se solia seguir el segiient esquema: enunciaci6 de la tesi; formulaci6 de 
les premisses; formulaci6 de la condusi6, que era precisament la tesi proposada. 

Avui dia el pensament sol expressar-se amb formes menys marcadament argu-
mentarives. N'e*s una prova l'augment que ha experimental el genere assaig, que 
amb el seu nom mateix vol indicar una certa provisionalitat de les conclusions o, 
almenys, que les questions queden obertes, per6 no per aixd es desvia de la inten-
cionalitat persuasiva, essencial en el patr6 argumentatiu. 

Vegem com es poden descobrir les traces del patr<5 argumentatiu en un frag 
ment de Les arrels de Catalunya, de Miquel Tarradell: 

[60] Les productions industrials iberiques no arribaren mai a resoldre les 
necessitats del mercatpropi, sobretot en I'aspecte dels productes d'una 
certa qualitat. Tot allb quepodrlem dir-ne objectes de luxe era impor-
tat: ho era I'orfebreria (tots els especialistes suposen que els vasos de 
plata de Ttvissa o el collaret dor dejebut, per exemple, no sdn pro 

ductions del pals). Ho eren tambi, manifestament, moltesjoies, sobre 
tot els collarets amb pasta de vidre, que fou un dels monopoHs dels 
fenicis i cartaginesos, i que devien arribar sobretot per Eivissa. Ho era 
la vaixella, que arriba, comja hem assenyalat en referir-nos a la cro-
nologia, en quantitats industrials. 

No hi ha dubte que en aquesta seqiiencia 1'emissor transmet un seguit d'in-
formacions, perd es ben dar que aquestes no s6n presentades de manera anar-
quica ni simplement juxtaposades, sin6 que responen a una superestructura i 
constitueixen una trama argumentativa. La primera afirmaci6 representa la tesi 
de l'autor. No hi ha explicitat cap quesdonament, per6 si se sent empes imme-1 
diatament a justificar la seva opini6 es perque pensa que 6s possible que hi hagi 
receptors que no la comparteixen. 

La ra6 adduida com a premissa immediata es que la majoria dels objectes de 
luxe utilitzats pels iberics eren importats. El nexe de causalitat entre les dues afir-
macions no 6s pas explicitat verbalment. Pot fer aquesta funci6 la pausa major 

que hi ha entremig, expressada amb un punt (.). Com que la premissa immediata 
potser no es prou evident per a alguns receptors (i 6s possible que a alguns, filant 

i 
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poc prim, els hagi semblat gaireb<£ sin6nima de la condusi6), ha de ser justifica-

da al seu torn. 
Aquesta justificaci6, o prova, ve donada amb nova informaci6 presentada en 

forma d'un exemple triple: a) l'orfebreria era d'importaci6, b) moltes joies, sobre-
tot els collarets amb pasta de vidre, eren d'importaci6, c) la vaixella era d'impor-
taci6. Les tres afirmacions actuen com a premisses previes i cadascuna 6s justifi-
cada al seu torn. Justificaci6 de a: els vasos de plata de Tivissa o el collaret d'or 
de Jebut, per exemple, no s6n produccions del pafs. Justificaci6 de k els collarets 
amb pasta de vidre eren un monopli dels fenicis i cartaginesos. Justificaci6 de c 

la vaixella arriba de fora en quantitats ingents. I afegim-hi finalment que l'afir-
maci6 que vol justificar a 6s corroborada amb un argument d'autoritat, tots els 
especialistes suposen que (referenda intertextual), i que la justificaci6 de c recolza 
en altres afirmacions del mateix emissor, comja hem assenyalat en referir-nos a la 
cronologia (referenda intratextual). 

Potser l'entramat argumentatiu apareixera me"s dar si ara invertim l'estructu-

ra i partim de les premisses fins a arribar a la condusid: 

Sl 1. Els vasos de Tivissa i els collarets d'or de Jebut no s6n produc-

(premisses) ci6 del pafs (tots els especialistes ho suposen) 
2. Els fenicis i cartaginesos tenien el monopoli dels collarets amb 

pasta de vidre. 

3. La vaixella arribava en quantitats ingents 

4. (I aquests son exemples prou significatius d'objectes de luxe) 

ALESHORES Tot allo que podrlem dir-ne objectes de luxe era importat. 

(condusi6) 

S1 Tot allo quepodriem dir-ne objectes de luxe era importat 

(premissa) 

ALESHORES Les produccions industrials iberiques no arribaren mai a resoldre les 
(condusi6) necessitats del mercatpropi, sobretot en I'aspecte dels productes d'una 

certa qualitat. 

No es aquf el Hoc apropiat per a analitzar el rigor I6gic de les inferencies que 
es fan a partir de les premisses. Probablement els especialistes trobarien que en la 
condusi6 parcial i en la definitiva hi ha, respectivament, dos^ elements, «tot» i 
«mai», que no es troben en les premisses i que n'excedeixen l'abast. Sf que ens 

sembla pertinent, en canvi, fer algunes observacions d'ordre linguistic. 
En primer Hoc, totes les oracions tenen modalitat dedarativa, i fins gosarfem 

dir que amb un lis caracterfstic, tot i que la globalitat de la sequencia, precisa-

ment pel caracter argumentatiu, comporta una defensa de l'enunciat. 
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En segon Hoc, si ens fixem en els verbs, veiem que tots, Uevat dels infinitius 
que depenen de verbs amb valor modal (arribaren a, podriem, devien) estan en 
mode indicatiu. El de la primera oraci6, que representa la tesi, arribaren a resol-
dre, esta en perfet, que & el temps historic per excel-lencia, i es el que escau a 
un text de caracter historic com el que estem analitzant. Els verbs principals de 
les quatre oracions principals que constitueixen la premissa immediata i les pre 
misses remotes, era, estan en preterit imperfet, ja que presenten fets habituals i 

constitueixen un subpatr6 descriptiu. Interpretem que en aquestes oracions el 
verb ti m6s aviat valor copulatiu i que importat actua com a atribut. Esta tambd 
en preterit imperfet devien arribar, per la mateixa rao que era. En canvi estan en 

un temps diferent els tres verbs de les oracions que remeten a una autoritat: 
estan en present els dos de l'oracio que invoca una autoritat aliena, tots els espe-
cialistes suposen que els vasos [...] sdnproduccions delpa(s, i esta en indefinit la 
remissio intratextual, com hem assenyalat. Els presents tenen valor d'intempo-

ralitat, de fet permanent, i Tindefinit remet a un fet puntual recent. 
Remarquem que, de les dues remissions, Tuna s'ha fet amb una oraci6 subordi-
nada introdui'da per com, i l'altra, mitjancant un parentesi, que aquf pren un 
valor de causalitat, com direm despr&. El mode condicional en el verb modal 
tot el que podriem dir-ne objectes de luxe, precisament en una subordinada de 
relatiu, te un matfs aproximariu, en Hoc de la rotunditat que hauria tingut si 
hague's dit «tots els objectes de luxe». 

En tercer Hoc, podrfem remarcar la curiositat que en un text clarament argu 
mentatiu no hi hagi explfcitament cap mena de connectors l&gics, ni causals ni 
consecutius ni condicionals. Creiem que per al fil argumentatiu en aquest text 

tenen una gran importancia els signes de puntuacio. Ja hem assenyalat que el 

punt (.) de pausa major entre les dues primeres afirmacions t6 un valor de causa-
efecte entre elles. Aquest valor es encara mes dar en els dos punts (:) que prece-
deixen les tres proves d'importaci6, que no s6n simplement tres exemples sin6 
que actuen com a premisses d'un argument. I per ultim, com hem dit fa poc, el 

valor causal que te el parentesi en l'argument d'autoritat. 

En quart Hoc, creiem que hi juguen un paper les relacions semantiques. Per 
exemple, la relacio d'hiperonimia entre els subjectes de les tres premisses, vasos de 
plata i collarets dor, collarets amb pasta de vidre i vaixella, i el subjecte de la con-
dusi6, objectes de luxe. Tambe* 1'antoni'mia textual entre produccions iberiques (o 
sigui, aut6ctones del Hoc de que es park) i importacio. 

No cal dir que la informacio donada nom& es cohesiona com a patr6 argu 
mentatiu si l'emissor i els receptors comparteixen uns determinats coneixements, 
com ara que Tivissa i Jebut s6n dos importams jaciments iberics del pafs de que 
es tracta, o sigui, de Catalunya. 

Tot i el rise de fatigar el lector, no voldrfem acabar sense veure un text de 
transmissio oral. El fragment que presentem correspon a una entrevista feta per 
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telefon a un expert en la fabricaci6 i el muntatge de foes artificials de Valencia, 

que fou emesa per la radio en directe. 

[62] PERIODISTA: ... His ago cert que els (j)aponesos (n)osfan la compe 

tencia o no?\ 

Sr. BrunchO: .- Bueno no! (j)o diria que no (j)o diria que (a)vui el 

mercat euro.peo esta demandant molt de— del nostre pais\ i sobretot 

de la Comunitat Valenciana en la qual\ eee— es pareixe que no exis-

tisca tal competencia\ per que?puisperque (a)vtti sefabrica amb una 

(qua)litat una garantia 

PERIODISTA: St... 

Sr. BRUNCHO: molt important i (l)d(g)icament el cost is mis barat 

p(er) a ells que no- comprar a A(ss)ia no? comprar ajapdnpuis elflete 

solament de(l)s costos se— s'eleva molHssim si ad trobe este articul tal 

com s'esta\ programant i el benefici digam de seguritat is maxim\ puis 

a fim(c)ionar e— en la comunitat comprensA (text num. 9) 

El text presenta un qiiestionament dar en forma de pregunta que fa directament 

la periodista. La pregunta no es simple ni ingenua, sin6 que impli'citament dema-
na a l'interlocutor que es pronuncii sobre I'opini6, mis o menys estesa, per6 si 

manifestada per algii, que els japonesos fan la competencia a la industria pirotecni-

ca valenciana. Per aixo l'entrevistat, a partir d'ara emissor principal, despres d'una 

negacio passa espontaniament a justificar la seva negativa. La tesi 6s que a la Comu 

nitat Valenciana no hi ha senyals visibles (no pareixe que existisca) de la suposada 

competencia. La base de Targumentacio (premissa) 6s el fet empiric que el mercat 
europeu hi esta fent moltes comandes. Si aquesta afirmaci6 necessita ser justificada, 
horn podria aportar dades empiriques i estadistiques, pero el que fa l'emissor 6s 

demostrar que el fet empiric es totalment raonable per unes causes concretes. Ell 

mateix s'anticipa a preguntar-les. Per que? Les raons que d6na (que actuen com a 

premisses remotes) s6n tres: actualment els productes pirotecnics valencians a) 

tenen una gran qualitat, b) tenen una important garantia i c) resulten mes econ6-

mics per a un comprador europeu. Al seu torn, la darrera afirmaci6 tambe 6s justi 

ficada: Comprar ajapdn puis elflete solament de(l)s costos se- s'eleva moltissim. 

Aquf no caldra que traduim a una estructura I6gica formal el fil argumenta-
tiu del text, perque ja ho fa el mateix emissor al final, a tall de resum. I ho fa pre-
cisament amb la f6rmula basica d>argumentaci6 que hem esmentat al comenca-

ment: p —> q. La tercera de les tres premisses que integren p, la dels avantatges 

econ6mics, no la repeteix perque acaba d'explicar-la, per6 sf les dues primeres: Si 

el comprador europeu troba act aquest producte amb la qualitat (tal) amb que 

ara es fabrica, i amb el benefici d'una maxima seguretat, i el cost is mis barat, puis 

el compra aquf, en la comunitat. 
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Naturalment, el receptor completa el raonament i treu com a conclusio que 
no 6s certa I'opini6 que diu que els (j)aponesos (n)osfan la competencia. 

Com a principals elements estructurals que fan que la informaci6 donada en 

aquest text configuri un patr6 argumentatiu podrfem assenyalar els segiients: 

En primer Hoc, el fet que hi hagi un qiiestionament explicit mitjancant una 
pregunta formulada per la periodista sobre la certesa d'una determinada opini6. 
En segon Hoc la pregunta per que?, que fa el mateix emissor despre"s de donar la 
seva opini6 i com preveient un qiiestionament hipotetic. En tercer Hoc, i de 

manera molt decisiva, I'oraci6 conditional en que es recullen les afirmacions que 
ha fet abans, convertides ara en premisses, i la forma condusiva que es d6na a 
1'ultima oraci6 amb la conjuncio condusiva puis. 

Pel que fa a les modalitats oracionals, cal assenyalar la presencia de dues ora-
cions amb modalitat interrogativa amb us caracterfstic. La resta de les oracions, 

Uevat de la darrera, tenen modalitat dedarativa amb un us no caracterfstic, ja que 

contenen diversos elements modalitzadors que les converteixen en una defensa 

de l'enunciat per part de l'emissor. La darrera oraci6 pot resultar una mica sor-

prenent per la modah'tat. Com a conclusio d'unes premisses que is, horn espera-

ria m& aviat una dedarativa com, per exemple «funcionen (naturalment) dintre 

de la comunitat». Sembla que l'emissor no pot amagar el sentiment de satisfac-
ci6 que li produeix aquest fet i emet la frase amb modalitat exdamativa, puis a 

funcionar en la comunitat, amb el verb en infinitiu, que podria comportar, a trie's, 

un mads d'exhortaci6 o de desig que aix6 continui essent aixf. 

Considerem que ens estendrfem excessivament si comentavem tambe* el mode 

i el temps de cada verb. En canvi, no podem deixar d'assenyalar la presencia d'al-

gunes frases introduct6ries. Despre*s de la primera frase de resposta Bueno no!, 

l'emissor repeteix la negaci6 no, per6 precedida dejo diria que. I aquesta matei-

xa expressi6 es repeteix a continuaci6, en comencar el proce*s justificatiu. Sens 

dubte contribueix a marcar una responsabilitzacid de l'emissor respecte a la seva 

negativa i a les raons en que la fonamenta. Tambe" veiem que I'afirmaci6 que a la 

Comunitat Valenciana no existeix la competencia te* la matisaci6 no pareixe que. 

Respecte a altres elements linguistics, destaquem finalment la presencia de 

l'adverbi Idgicament, tan apropiat per a un patr6 argumentatatiu. Tambd la con-

junci6 causal perque amb que s'introdueix Tesment dels motius que ran interes-

sant el mercat Valencia. I, com que tota argumentaci6, com hem dit al comenca-

ment, 6s una interpel-laci6 a la intel-ligencia del receptor, & l&gic que l'emissor-

argumentador estigui pendent de si li segueixen d fil, la qual cosa aquf queda 

verbalitzada amb les expressions no?\ comprens?^amb que acaben, respectivament, 
una de les conclusions parcials i la frase de conclusi6 final. 

Enumerem a tall de resum els principals trets lingufstics que afaiconen el 

patr6 argumentatiu: 
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modalitats oracionals fonamentals: declarativa en tots els seus usos i inter-

rogativa 

(rases incroductdries que indiquen responsabilitzacid o desresponsabilitzaci6 

gran varietat en l'us de modes i temps verbals 

• oracions subordinades causals, consecutives i condicionals, amb les conjun-

cions corresponents 

■ oracions de relatiu amb valor explicatiu 

• operadors lbgics que afecten les pretensions de veritat o el grau de probabi-

litat dels enunciats 

• signes de puntuaci6, tant els que indiquen pauses com els dos punts, els 

parentesis, etc. amb valors especials marcats pel context o el cotext. 

Si be" 6s veritat que en qualsevol acte de parla, en qualsevol funci6 que estigui 

complint el llenguatge, dintre de qualsevol patr6 discursiu es transmet alguna 
informaci6, is dar que l'objectiu explicit de donar informaci6 i les formes me*s 

habituals de donar-la estan m6s directament relacionats amb uns patrons que 

amb altres. Per aixd no analitzarem aqui la transmissi6 d'informaci6 dintre dels 

patrons directiu i expressiu que, com a superestructures textuals, es basen mis en 

la demanda de be*ns i serveis i en I'expressi6 de l'emotivitat. £s, doncs, mis per 
tinent que es faci esment d'aquests patrons en els capftols segiients. 



Aquest estudi, a mes d'oferir una visio general de les habilitats comunicatives 

i linguistiques que desenvolupa tot parlant en I'activitat verbal, contribueix 

a I'elaboracib d'una gramatica de les funcions comunicatives de les oracions 

en el marc del text. Des d'aquesta perspectiva, obre un camp d'estudi 

-avalat per la Comissid Europea d'Educaci6, Formacio i Joventut- necessari 

per assumir els futurs reptes educacionals i comunicatius de la nostra llengua. 

Els autors son o han estat professors de llengua i en tant que ensenyants 

han enfocat el contingut d'aquestes Habilitats comunicatives tenint en 

compte la seva utilitat pedagdgica. Els raonaments que hi aporten van 

acompanyats d'un glossari i d'una seleccio de textos il-lustratius; per aixo 

sera util tant als professors com als qui elaboren programes, o materials 

didactics de llengua. No en va els autors el dediquen a tots aquells que 
ensenyen i difonen la nostra llengua. 
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