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prOleg 

Un dels principals objectius del proccs de normalitzacio lingiii'stica de les ins-

titucions catalanes en la recuperacio de la democracia, foil la promocio del conei-

xement i I'extensi6 de 1'iis de la llengua catalana. Amb aquest objectiu, el Govern 

de la Generalirat de Catalunya va destinar, des de 1'inici, esforc,os molt significa-

tius per establir el curriculum per a 1'ensenyament del catala a les persones adul-

tes, i per elaborar materials didactics que facilitessin I'aprenentatge de la llengua, 

aixi com tambc per dissenyar els instruments per a I'avaluacio d'aquells coneixe-

ments i competencies. 

La finalitat principal de 1'ensenyament de la llengua que s'ha anant promo-

vent ha estat sempre facilitar-ne 1'iis. Per aix6 la Direcci6 General de Poh'tica Lin-

giiistica ha seguit els plantejaments i les recomanacions del Consell d'Europa en 

aquest camp, basats en un enfocament comunicatiu, i ha anat aplicant aquests 

principis a les diferents tasques didactiques o pedagbgiques. 

A 1'inici d'aquest proems, es va constatar que el catala no comptava amb una 

descripcio lingiifstica basada en les fundons comunicatives dels elements de la 

llengua, la qual cosa significava que en el proce"s d'aprenentatge i d'ensenyament 

hi havia un buit que calia omplir si se li volia donar, de debb, un enfocament 
comunicatiu. Per aquest motiu, des de la Direccio General de Poh'tica Lingiii'stica 

es va iniciar un important treball de recerca en aquest camp, que es va anomenar 

Tipotext, i que va comptar amb el suport de la Comissio Europea DG XXII, 

Educacio, Formaci6 i Joventut (MLC) (1996), aixi' com amb l'aval de lingiiistes 

i d'universitats de prestigi reconegut. 

El treball que ara teniu a les mans parteix d'una analisi empirica de textos de 

no-ficcio, orals i escrits, precedents de totes les arees territorials del catala, aixi 

com de les diferents varietats funcionals, i ha partit del punt de vista de I'emis-

sor en la comunicaci6. El resultat de 1'estudi textual contribueix a descriure el 

comportament linguistic i comunicatiu dels elements de la llengua, alhora que 

ofereix una sistematitzacio dels usos linguistics en relaci6 amb els contextos d'lis. 

Per tot aixb, i per I'enfocament linguistic i metodologic que aplica, fa una apor-

tacio important als estudis i a la didactica de la llengua, ja que dona resposta a 
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les necessitate actuals de I'ensenyament comunicatiu. En aquest sentit, esperem 

que sigui un punt de referenda en la descripcid i I'ensenyament moderns del 

catala. 

fis, per rant, una enorme satisfaccid prologar aquesc llibre, per I'aportaci6 que 
fa a l'estudi de la nostra llengua, per 1'interes i la utilitat del seu contingut i tambe 

perque is fruit del treball i la col-Iaboraci6 de moltes persones. I es amb la suma 

d'aquestes aportacions que podem oferir un nou instrument que dona solidesa a 

la llengua, alhora que permet continuar treballant amb mes recursos i amb mes 

qualitat. 

Finalment, vull expressar el meu agraiment als autors de Tipotext. Una tipolo-

gia de textos de no-ficcid per la implicacio, per la perseveran^a i pel rigor del seu 

treball, que espero i desk jo que sigui litil i efica5 per als qui es dediquen a I'en 

senyament i a la planificacio lingiiistica. 

Jordi Roig^ 

Director general de Polftica Lingiifstica 



PRESENTACIONS 

Una recerca per a la didactica del text 

Amb la publicaci6 del llibre Tipotext. Una tipologia de textos de no-ficci6 es 

tanca una etapa en el proces d'elaboracio del Curriculum dels cursos de catala per 

a adults de la Direcci6 General de Politica Lingiifstica iniciat 1'any 1897 amb la 

flnalitat de promoure 1'aprenentatge de la llengua centrat en 1'iis i no unicament 

en el coneixement. 

fis en el process d'elaboracio del Curriculum, concretament en la determina-
cio dels continguts de llengua en relacio amb les habilitats comunicacives dels 

programes per a catalanoparlants, que es detecten certes mancances que no es 

poden resoldre amb les eines disponibles en aquell moment i aixo fa que s'iniciT 

un treball d'investigaci6 en aquesta linia. 

La recerca es planteja, doncs, a l'entorn del problema que presentaven els pro 

grames a l'hora de la seva aplicacio a Paula: com relacionar 1'ensenyament de la 

gramatica amb el desenvolupament de les habilitats linguistiques per poder orga-

nitzar un proces d'aprenentatge rendible, eficac i adequat a les necessitats comu-

nicatives dels aprenents. 

L'any 1989, des del Gabinet de Didactica, s'inicia un projecte per elaborar 

una tipologia textual, centrada en textos de no-ficcio, a fi d'obtenir la descripcio 

lingufstica d'uns prototipus que donessin ra6 dels usos linguistics mes frequents 

o mes representatius de la societat catalana. 

Aquest projecte, coordinat per Rosa Artigas, ha comptat amb un conjunt de 

col-laboradors que han treballat de manera sistematica en la recollida de textos 

de tot el territori de parla catalana i amb un equip de lingiiistes que els han ana-

litzat i estudiat. 

La investigacio s'ha dcsenvolupat en diferents fases: en la primera fase es recu-

llen textos procedents de les arees territorials del catala per constituir el corpus 

textual, base de la investigacio, i paral-lelament, a partir d'obres de lingiiistica 
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textual, de pragmatica, etc. es fa un buidatge d!informaci6 sobre les funcions tex-

tuals dels elements del codi linguistic. Es formula la fitxa d'entrada dels textos al 

corpus i s'informatitzen les fitxes. Es defineixen tambe les variables indepen 

dents. 

El gruix de la segona fase correspon a la descripcio dels textos. Es formulen 

les hipotesis de treball, els criteris rectors de la tipologia i es defineixen les varia 

bles dependents. A partir d'aqui s'inicia la descripcio textual prbpiament dita: 
s'analitzen els textos i se n'informatitzen les dades. 

Dins de la fase de sintesi, i a partir de la interpretacio i l'estudi de les dades 

estadistiques, es defineix un model de funcionament discursiu per als textos de 

no-ficcio, es formula la tipologia textual i es procedeix a la caracteritzacio dels 

diferents tipus textuals. 

Ja des de la fase de sintesi s'inicia una etapa de difusio i d'aplicacio del resul-

tat de la recerca amb la publicacio d'artides i llibres redactats per diversos autors, 

entre els quals cal destacar la publicacio del llibre Habilitats comunicatives. Una 

reflexiS sobre els usos linguistics. 

Dur a terme aquest projecte des de la Direccio General de Polftica Lingiifstica 

ha estat possible perque no es un estudi en abstracte, sin6 un estudi pensat i pro-

posat per cobrir una necessitat concreta: oferir al professorat de catala una des 

cripcio del funcionament de la llengua que s'apropi als enfocaments didactics i 

metodologics actuals d'ensenyament de llengiies que els ajudi a trobar la millor 

manera de fer mes racil l'aprenentatge de la nostra llengua i, tambe, que aquest 

aprenentatge es tradueixi en un increment real i efectiu de l'tis del catala en la 

nostra societat i faciliti el cami cap a una normalitat lingiifstica i cultural. 

Finalitzat el projecte, ens adonem de la importancia dels resultats: la tipolo 

gia textual es una eina de treball sistematic del text, d'abast general i que es pot 

usar per a diferents proposits. Ens ofereix la possibilitat d'analitzar i dassificar 

textos, d'ampliar el coneixement sobre el funcionament dels textos de no-ficci6, 

i ens concreta les relacions entre els elements de la llengua i el text i entre el text 

i el context. 

Aquest producte s'adreca sobretot a I'ambit educatiu: als ensenyaments obli-

gatoris, universitaris, d'adults, etc., ja que proporciona enfocaments i continguts 

per a I'elaboraci6 de programes, programacions i materials didactics. Tambe' pot 

facilitar informacio a correctors, craductors, escriptors, sense oblidar la formacid 

de professors i els estudis d'investigacio. 

Actualment ja ha comencat a donar els seus fruits: a mes dels articles i llibres 

esmentats, s'utilitza com a marc de referenda en la revisio dels programes de la 
Direccio General, en diversos projectes d'elaboracio de materials didactics i en 

programes i sessions de formacid de professors. 

Arribat en aquest punt, vull agrair en primer Hoc a l'equip investigador, i de 

manera especial a Rosa Artigas, la feina feta al llarg d'aquests anys, valorar molt 
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positivament l'excel-lent resultat aconseguit i destacar la capacitat de treball i el 

rigor cienti'fic que han demostrat en tot el proces. 

M'agradaria destacar tambe" la importancia que ha tingut per a nosaltres l'a-

juda que ens han proporcionat persones i institucions al llarg de tot el projecte i 

que han fet possible que arribessim al final amb la qualitat que requereix un pro 

jecte tan ambici6s. bs per aix6 que agraeixo profundament la col-laboracio de 

tothom, una extensa Uista de noms i cognoms especificada a la part final del lli-

bre, i d'una manera especial als lectors critics que ens han ajudat a millorar el 

producte final, que es el llibre que teniu a les mans. 

Montserrat Gimeno i Vidal 

Cap del Gabinet de Didactica 



Discurs i tipologia 

Una de les tasques importants dc cada cicncia madura es produir una tipolo 

gia dels objectes o els fenomens que cstudia. Des de Linnaeus en les cicncics 

naturals del segle XVIII, fins a les tipologies lingiiistiques dels nostres dies, les 

ciencies han elaborat sistemes de criteris complexos que permeten la classificacio 

exph'cita d'objectcs, paisatges, plantes, animals, essers humans, mitjancant la des-

cripcio de les seves propietats. 

Des de la seva emergencia als anys seixanta i setanta, en les diverses discipli 

nes de les ciencies humanes i socials, I'estudi del discurs ha conegut tambe 

intents divcrsos de classificar els discursos sobre la base d'una tipologia exph'cita. 

En aquest sentit, aquesta nova disciplina fa explicit allo que els usuaris fan de 

manera natural: distingir diferents tipus de textos. En general, reconcixem sense 

dificultat una conversa quotidiana, una carta, una notfeia, un anunci, una rccep-

ta, un missatge per correu electronic, una novel-la o un talk show a la televisi6, 

entrc molts altres tipus de text. I des de la poetica i la retorica d'Aristotil (i altres 

tradicions filos6fiques), fa mes dc dos mil anys, hi ha una tradicio de distingir 

diferents "generes" literaris, didactics, persuasius o politics. 

L'estudi modern del discurs te com una de les principals tasques fer mes expli-

cites aquestcs tipologies quotidianes i filosofiques. Obviament, una tipologia dels 

textos escrits o parlats pressuposa una teoria de les propietats d'aquests textos, per 

exemple de les seves estructures a nivells diversos de descripcio, de les seves es-

trategies intcractives, dels usos o funcions, dels seus usuaris o de les situacions en 

que es producixen. Pero una bona tipologia va mes enlla d'una llista de les pro 

pietats dels textos. Hi ha propietats molt trie's rellevants que altres per a una tipo 

logia quotidiana (dels usuaris) o cientifica. Per exemple, els temes, el format, 1'es-

til, els objectius o els papers dels usuaris, s6n molt mes importants per a una 

tipologia que la mida exacta dels titulars, el nombre d'adjectius o, fins i tot, les 

estructures sintactiques de les oracions. Algunes propietats son obligatories i dis-

10 
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tintives per a alguns tipus, i altres s6n solament opcionals, o me"s o menys pr6-

pies o frequents, en un tipus determinat. 

La tipologia textual Tipotext, produida per la Direccio General de Polftica 

Lingih'stica, dissenyada per Rosa Artigas i elaborada juntament amb un equip de 

lingiiistes, es una contribucio fonamental a aquests desenvolupaments interes-

sants en els estudis del discurs, i la primera en catala i a 1'Estat espanyol. Aquest 

treball va molt me"s enlla d'una llista de generes o de criteris de classificacio. 

Integra els coneixements mes avancats en els estudis del discurs. No solament 

aplica el que coneixem sobre les multiples estructures dels discursos parlats i 

escrits, sin6 tambe les propietats del context, que cada vegada es mostren mes 

importants en una teoria multidisciplinar del discurs. De fet, la tipologia pre-
sentada aqui es fonamenta fermament en una teoria de 1'iis del llenguatge, i del 

discurs com un esdeveniment comunicatiu en situacions socials reals. 

Aquest fonament ampli no solament es crucial per a la qualitat cienti'fica del 

projecte, sino que es tambd un instrument imprescindible per a l'us de la tipolo 

gia en 1'educacio i en altres ambits d'aplicacio. En altres paraules, una bona tipo 

logia textual ha d'explicar (i funcionar en) 1'iis concret del discurs en la interac-

cio i en la societat. Per aix6 tampoc no es solament un exercici teoric, sino un 

treball empiric que investiga milers de propietats d'un corpus de textos molt 

variats, textos que sorgeixen d'un treball de camp extens sobre 1'iis real i variable 

del catala en la vida quotidiana. 

Ara ja sabem que aprendre una llengua es molt mes que aprendre la seva 

gramatica. Lamentablement, nomes fa pocs anys que aquest coneixement ha 

entrat en els cumculums de l'ensenyament de llengiies. Aprendre una llengua es 

tambe aprendre a produir i comprendre molts tipus de textos, manejar interac-

cions verbals i no verbals, participar en esdeveniments comunicatius, presentar-

se a altres persones, i moltes coses mes. El Tipotext ofereix un metode excel-lent 

per ajudar a aquest aprenentatge mis. complet i comunicatiu del llenguatge, on 

els textos escolars no fan gaire cosa m^s que exemplificar o mencionar algunes 

propietats molt evidents dels tipus textuals que els i les alumnes han d'aprendre. 

La seva base multidisciplinar es manifesta tambe' en la seleccio de criteris que 

han guiat 1'analisi dels discursos. Per coneixer com i on s'usen la llengua i els dis 

cursos en situacions privades, piibliques i institucionals, necessitem criteris socio-

lingiifstics i antropolbgics. Per comprendre i poder ensenyar les funcions expres-

sives, comunicatives i interpersonal del discurs, es necessiten criteris psicol6gics, 

com el maneig d'opinions, coneixements, actituds i emocions. I finalment, els 

criteris gramaticals i discursius ens expliquen com els aspectes verbals, en el camp 

fonologic, sintactic, lexic, semantic, poden variar amb els parametres dels con-

textos cognitius, socials i culturals. En la didactica, aquest enfocament multidis 

ciplinar mostra als usuaris de la tipologia com els textos i els contextos es troben 

sempre estretament vinculats. 
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Hi ha pocs projectes linguistics i didactics en que s'observi una reflexio tan 

explfcita sobre teories, criteris, objectius, dades i aplicacions com en aquest. Aixo 

es posa de manifest en l'articulacio expli'cita en sistemes i subsistemes d'usos del 

llenguatge i del discurs, i en la forma oberta, dinamica, pluridimensional, fun-

cional i flexible de la tipologia. S'evidencia en l'amplia bibliografia cicnti'fica, en 

la preocupacio per les aplicacions didactiques i els suggeriments per als usuaris, 

en la varietat dels textos del corpus, en les multiples classifications, taules, Ilistes 

i altres formes practiques d'organitzar les dades, les categories, els tipus i els 

exemples, i fins i tot en un glossari detallat de tots els termes teenies emprats en 

la part te6rica. 

En resum, Ttpotext. Una tipologia de textos de no-ficci6 6s una contribucio 

fonamental a la teoria i la practica de la tipologia textual i dels estudis del discurs, 

rant al nivell catala i castella com a I'internacional. Ofereix una aproximacio mul-

tidisciplinaria a la descripcio, als usos i les funcions del llenguatge en discursos i 

situacions variables, i es un instrument molt litil per a I'ensenyament del catala 

en diferents contextos didactics. Aquesta tipologia sera fonamental en la forma-

cid de professors i professores de llengua i comunicaci6, un instrument util per a 

la preparaci6 de cursos i una referenda imprescindible en la produccio de llibres 

de text sobre llengua i comunicacio. El Tipotext 6s una font molt rica de teories, 

criteris, exemples i metodes per a 1'estudi i l'adquisicio de les varietats del discurs, 

tant en contextos didactics i cienrifics com en altres contextos socials i institu-

cionals de I1 us del llenguatge. 

Teun A. Van Dijk 

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 



INTRODUCCIO 

El fee que en l'ensenyament actual de la llengua s'hagin adoptat planteja-

ments comunicatius ha situat en un Hoc destacat l'estudi de la semantica i de la 

pragmatica, que comparteix espai a les aules amb el de la sintaxi i la morfologia. 

Les primeres, amb el text com a unitat d'analisi; les segones, amb unitats d'es-

tudi diferents: l'oracid i la paraula. Els punts de referenda son, doncs, paradig-

mes diferents que parteixen d'enfocaments tebrics diferents i que no es poten-

cien els uns als altres pel fct que no s'integren en una teoria lingiii'stica general. 

D'altra banda, s'han produit nombrosos intents de proporcionar metodologies i 

metodes per a l'ensenyament de la llengua amb finalitats d'lis, que han permes 

anar avancant en una didactica de la llengua cada vegada mes eficac i m^s con-

sensuada entre lingiiistes i ensenyants. Aquest fet contribueix tambe' que s'avan-

ci en la construccio d'aquesta teoria general del text que ha d'englobar els ele 

ments linguistics en un nou ordre de funcionament: la comunicacio i, per tant, 

1'iis de la llengua. 

El Tipotext es un exemple mes d'aquestes eines metodologiques que, al servei 

d'una didactica textual, contribueixen a la construccio d'un marc lingiiisticoco-

municatiu. Concebut per facilitar l'aprenentatge del catala com a llengua d'lis, 

comporta tambe una voluntat mes universal: servir de base per a l'aprenentatge 

de tantes llengues com sigui possible. De fet, el Tipotext te* com a finalitat ulti 

ma ampliar els coneixements linguistics dels usuaris en relacio amb el catala, pero 

sobretot desenvolupar les habilitats de comunicacio. 

El corpus que ha servit de base empirica a la formulacio del Tipotext, el for-

men un conjunt de textos heterogenis que tenen el denominador comii de ser de 

no-ficcio. Heterogenis, perque son produits per persones d'edats diferents, des de 
nens a ancians, i de classes socials varies; perque s6n produTts i difosos a traves de 

mitjans de comunicacio diversos; perque son de generes textuals diferents i d'in-

tercanvis comunicatius tambe" diferents; a mes, procedeixen de les diferents sirees 

territorials del catala. D'altra banda, la caracteristica de ser de no-ficcio els situa 

en un pla que constitueix la seva base homogenia de comparacio: parteixen de 

contextos de la vida real on exerceixen funcions comunicatives similars, son pro-

13 
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duits per parlants d'una mateixa llengua que comparteixen models mentals de 

textos i contextos, i responen a necessitats i actituds que histbricament han qua-

llat en unes formes de parlar, d'encendre i d'actuar lingiiisticament, que son els 

generes del discurs. L'abasr de la tipologia es, per tant, el llenguatge real, actua-

litzat en textos que tenen la voluntat de resoldre necessitats de la vida diaria, de 

la qual cosa son conscients els emissors i els receptors. 

Per que una altra tipologia textual? 

No entrarem en una comparacio de la tipologia que ara presentem amb les 

tipologies mcs en voga a les aules. Amb tot, en parlar de tipologies textuals e*s 

obligat reconeixer que la millor tipologia ja esta inventada. Els seus autors son els 

parlants de la llengua, que en 1'iis quotidia i al llarg de la historia han anat con-

figurant uns tipus textuals, uns «enunciats estables», com diu Bakhtine (1984), 

que responen a contextos o ambits determinats on tenen tambe determinades 

funcions socials: els generes del discurs, avui reconeguts universalment. Si aques-

tes classes de text de generacio espontania s6n socialment i facilment reconeguts 

pels parlants i, per tant, facils de treballar des del punt de vista didactic, per que 

tants intents de formular tipologies aptes per a l'ensenyament? 

Possiblement, l'adopcid dels generes discursius, o dels subgeneres, facilita 

un treball a l'aula molt centrat en aspectes de l'estructura global del text: nor-

malment les cartes tenen un encapcalament, un paragraf destinat al motiu, una 

estructura de comiat, el nom del destinatari, el de Pemissor..., constants 

importants que son sobretot a la base de la cohesio textual i de l'adequacio del 

text al context. Pero el que aquest model natural no facilita en especial es el 

desenvolupament de les habilitats de construccio del significat, la manera de 

formular els enunciats, de donar sentit a les paraules...; en definitiva, el trac-

tament dels aspectes significatius del text. I aixd e*s aixi possiblement perque els 

generes discursius s6n un format, un model esquematic que els parlants tenen 

al cap a disposici6 de 1'iis. De fet, es tracta de classes de text i no d'una tipolo 

gia, on els tipus textuals son series tancades. Amb tot, si aquestes plantilles tex 

tuals no estiguessin inventades, s'haurien d'inventar, perque son el que d'en-

trada permet identificar un text, tant a l'hora de concebre'l com de compren-

dre'l: li penso escriure una carta; he trobat la nota d'en Pere; li ha fet un bon 

sermd... 

M6s enlla d'aquesta classificaci6 per generes, la lingiifstica ens ofereix dassifi-

cacions mes especifiques, que expliquen i intenten predir el funcionament ho-
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mogeni de grups de textos.1 A partir d'una hipbtesi sobre el comportament dels 

textos i a wave's de I'cstudi de casos concrets, s'arriba a l'establiment d'un nom-

bre finit de tipus. Les tipologies cientifiques, doncs, agrupen i discriminen els 

textos segons que presentin determinats fenbmens i, en general, no expliquen 

mes que una part o algunes parts del comportament textual, com a cares que son 

d'un mateix objecte. Aixf, Adam (1992) considera la seva tipologia seqiiencial 

com un punt de vista parcial sobre un objecte heterogeni. 

Podem dir que la tipologia que ara presentem & un d'aquests productes de 

laboratori basat en un trcball de camp. Hem partit de la realitat textual, els tex 

tos del carrer, i, sobre el fonament d'unes hipbtesis, els textos han estat dissec-

cionats i mirats a traves del microscopi. Partint de les analisis, hem teoritzat sobre 

les regularitats i les irregularitats observades. A la Hum de tot aixb, hem arribat a 

la formulacio d'un conjunt de criteris que permeten classificar els textos de no-

ficcio segons determinats comportaments textuals i segons un determinat model 

de funcionament dels elements linguistics en els textos. 

Val a dir que, com que el Tipotext es basa en un marc conceptual holistic, 

aquests criteris han estat concebuts des d'un punt de vista interdisciplinar quc 

combina aspectes psfquics, socials i estructurals de la llengua, com s'anira veient 

al llarg de I'obra. El resultat 6s la formulacio d'una tipologia d'abast general per 

als textos de no-ficcio, que incorpora entre les seves variables elements investigats 

en alt res tipologies o per altres autors, com per exemple el mode de produccio, 

les funcions comunicatives o el que s'enten per tipus de text o per seqiiencies dis-

cursives (descripci6, narracio, argumentacio...). 

En realitat, quant a la didactica del text, la tipologia respon a la voluntat de 

servir de plataforma integradora de coneixements nous i veils, perque, essent un 

producte eminentment lingiifstic, deu la seva orientaci6 a la voluntat de dotar el 

catala d'un instrument metodol6gic litil per a 1'ensenyament centrat en I'us. La 

seva aplicacio comporta ampliar el coneixement dels elements linguistics, sobre-

tot de cara a les funcions que realitzen en el text, a partir dels coneixements que 

usualment ja es posen en joe en la docencia. En aquest sentit, remarquem la uti-

litat de continuar treballant amb els generes textuals com a marc de referenda, 

atesos els coneixements te6rics que en tenen els professors i el coneixement intuT-

tiu dels aprenents. 

Aquest es l'aspecte innovador de la nostra proposta: presentar un marc te6ric 

general per al text de no-ficcio, un ordre de funcionament que interrelaciona 

diferents nivells de la textualitat: el pragmatic (psfquic i social), el gramatical, el 

semantic i el prosbdic o el grafic. Com no podia ser altrament, el punt de vista 

s'ha situat en un nivell superior als esmentats: el de la significacio, objectiu cen-

1. Vg. Bemardez (1982), p. 211-213; Fdez-Villanueva (1991). p. 26-31. 



Tipotext 

tral de la lingiiiscica textual. En aquest nivell, pren relleu el Hoc ideal d'on emana 

la significaci6, la ment de I'emissor, motiu pel qual l'analisi textual s'ha basat en 

les marques de modalitzacio que I'emissor deixa en el text. Aquests senyals de la 

seva intencionalitat o actitud son entesos en termes d'operacions del llenguatge, 

que, segons Bronckard (1985c), constitueixen un subconjunt de les operacions 

psicologiques que es produeixen en la comunicacio verbal. 

Les parts principals de Pobra 

L'obra s'estructura en dues parts: a la primera hi ha el contingut essencial, la 

formulacio del Tipotext, es a dir, la part que horn ha de llegir per saber en que 

consisteix i per a que serveix. La segona come" les dades de la investigacio textual 

que han fet possible la formulacio de la tipologia. 

A aquests continguts, s'hi sumen tres annexos, la bibliografia i una relacio de 

les persones i les institucions que han col-laborat en la realitzacio del projecte. Els 

annexos constitueixen un material de consulta complementari, destinat a la for-

macio o autoformacio de professors o de teenies linguistes que desitgin aplicar 

els criteris del Tipotext amb el maxim d'aprofitament o, simplement, aprofundir 

en el coneixement de la construccio textual. Per aquest motiu hi hem inclos un 

CD-Rom amb el corpus textual, base de la recerca. 

Tot seguit, farem uns breus comentaris sobre els aspectes que considerem trie's 

importants de cada apartat, amb vista a situar els nostres lectors davant del Ilibre. 

Primera part 

Com hem dit, en aquesta part, hi ha el conjunt d'informacions necessari per 

donar una idea completa de que es el Tipotext. Porta per ti'tol La tipologia tex 

tual Tipotext i es divideix en dos blocs: al primer hi ha la Formulacio del 

Tipotext, i al scgon les Orientacions per a l'aplicacio del Tipotext. 

El primer bloc compren cine apartats: 1. Marc tebric, 2. Caracteritzacio de la 

tipologia, 3. Definici6 dels tipus textuals, 4. Avaluacio i 5. Glossari. 

De I'apartat 1. Marc teoric destaquem dos punts d'importancia cabdal, ja 

existents en el disseny del projecte, que han afectat l'elaboracio de la tipologia: 

1.2 Enfocamcnt i 1.3 Delimitacio de I'objecte d'estudi: el text de no-ficcio. 

L'enfocament s'enten com el feix de Hum que, a partir d'una 6ptica determina-

da, il-lumina el terreny a explorar i posa en relleu punts concrets que cal abordar 

al llarg del proems d'elaboracio. Afecta, per tant, el caracter de la tipologia de 
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manera que, com a producte final, aquesta reflecteix el punt de vista linguistic i 

metodologic de partenca. D'altra banda, en la delimitaci6 del text de no-ficcio, 

s'acota el terreny linguistic que es vol explorar i es presenta un model de funcio-

nament del text de no-ficci6 en el qual s'emmarca la tipologia. El model, per 

tant, te* trie's abast que la tipologia, la qual s'ha formulat tenint en compte una 

serie d'elements modalitzadors diferenciadors en relaci6 amb determinats con-

textos; en canvi, el model de text is una abstracci6 que prete"n donar compte dels 

elements constitutius del text, siguin modalitzadors o no. 

Volem avatar que aquest model de funcionament discursiu presenta conco-

mitancies amb les macrofuncions que Halliday atribueix al text (ideacional, 

interpersonal i textual), amb les quals es podrien identificar, grosso modo, tres dels 

quatre parametres que defineixen el nostre model, com podreu comprovar. En 

realitat, pero, aquesta similitud respon mis a un punt d'arribada que a un punt 

de partenca. Quan, per la via de l'estudi de la modalitzacio, vam arribar a l'abs-

traccio d'aquesta teoria textual, sorprenentment, ens vam trobar en un locus 

hallidia, un Hoc ideal ja descobert i reconegut per una alta autoritat de la lin-

giifstica. Passat l'astorament del primer moment, la coincidencia ens va encorat-

jar a creure en la bondat de la nostra incipient teoria que, nascuda d'un estudi 

aprofundit dels mecanismes de construccio del significat textual, es veia reforca-

da per criteris d'autoritat. Tot i aquestes similituds, pensem que la nostra pro-

posta te* vida propia pel fet que teoritza sobre el text i el context com un sistema 

linic de funcionament. 

La funcio del marc teoric es que la tipologia reposi sobre un fonament solid, 

que doni suport a les posteriors aplicacions que es puguin produir. Per6 la 

importancia que reconeixem a aquesta part ve donada no tan sols perque dona 

validesa al Tipotext, sin6 per I'avenc que comporta en l'estudi i la didactica del 

text de no-ficcio, fins ara emmarcats en una nocio de text general que ha servit 

tant per a l'estudi del text de ficcio com per al de no-ficcio. 

Al llarg dels apartats 2. Caracteritzacio de la tipologia i 3. Definicio dels 

tipus textuals, es presenta la descripcio propiament dita de la tipologia, l'objec-

tiu central de 1'obra, que, tot i aixo, no hem volgut que fos gaire extensa; en rea 

litat haurfem volgut que fos com el dibuix d'una caricatura, que amb quatre rat-

lies dona idea de l'aparenca fifsica i psiquica del personatge. Malgrat que ha resul-

tat impossible condensar la informacio d'aquesta manera, la Definicio dels tipus 

textuals is una sintesi drastica de l'estudi estadfstic que ha proporcionat el pro-

grama informatic i, el que es mes important, una sintesi del debat d'idees que 

s'ha produit entre els membres de l'equip al llarg de tot el proces d'elaboraci6. 

Els elements que hi apareixen s6n, per tant, els essencials, pero no son els linics, 

n'hi ha molts altres, que es donen a coneixer a la segona part del llibre i que tenen 

tambe un paper important en la descripcio del Tipotext, encara que sigui d'una 

manera complementaria. 



18 Tipotext 

Els punts clau per saber que es aquesta tipologia son: el 2.2.2 Base de dife-

renciacio tipolbgica, on s'esmenten les principals variables que es posen en joe 

per a la diferenciacio dels tipus i l'apartat 3. Deflnicio dels tipus textuals, que 

conri la teoria dels tipus textuals. Pot ser litil tambe un quadre-resum del 

Tipotext que presentem al final de l'apartat, i que constitueix la versio trie's sinte-

tica dels principals criteris i conceptes amb que es defineix la tipologia. 

Pel que fa a l'apartat 4. Avaluacio", s'hi tracta principalment l'aspecte que te a 

veure amb la validesa metodolbgica de la tipologia. Prenent com a base els crite 

ris que Isenberg postula per a les tipologies cientifiques, se sotmet el Tipotext a 

un acarament. Val a dir que no is estrany que en el Tipotext s'acompleixin 

aquests criteris, perque, de fet, han constitute una premissa metodologica (latent, 

si es vol) que ha fet que no es perdessin de vista les caracterfstiques cientifiques 

que havia de reunir la tipologia. Com sol passar amb l'avaluacio quan is previs-

ta en el disseny curricular o en la planificacio docent, ha esdevingut una auten-

tica guia metodologica. 

El Glossari, apartat 5, clou el primer bloc de la primera part. De cara als usua-

ris, conte una serie de definicions i/o descripcions d'ajuda indispensable sobretot 

per als que no puguin o no desitgin entrar en la segona part del llibre, on son 
descrites i explicades les variables utilitzades en la formulacio del Tipotext. 

Des del punt de vista del producte Tipotext, pero, el glossari, com l'avalua-

cio, constitueix una part del marc teoric. La versi6 que ara en presentem ha estat 

elaborada al llarg de la investigacitf a partir d'un nucli de definicions provisionals 

de partenca (text, modalitzaci6, funcions comunicatives, patrons discursius, lis 

de la llengua, esfera de participacio...), que s'ha hagut d'anar ampliant segons les 

necessitats de cada fase. El camp semantic dels conceptes s'ha anat delimitant, 

perfilant, polint, segons la informacio que s'anava deduint de l'estudi textual, 

que menava a resituar un terme dins el marc conceptual general. El glossari, per 

tant, 6s l'utillatge conceptual amb el qual s'ha construit la tipologia, i de la seva 

qualitat en depen el rigor constructiu. 

El segon bloc d'aquesta primera part, el constitueixen les Orientacions per a 

Paplicacio del Tipotext. Amb aquesta informacio pretenem portar les nocions 

tebriques amb que es descriuen els tipus textuals a un nivell mes practic i ente-

nedor, com demana la projeccio didactica. Basicament, s'ha tingut en compte la 

utilitzacid de la tipologia per part dels professors, ja sigui per a la preparacio con-

creta de classes, ja sigui per a la planificacio de cursos en general. 

El contingut d'aquest bloc afavoreix una nova mirada al text de no-ficcio, mes 

aprofundida en els aspectes de construccio del significat del que s'havia fet fins 

ara. De fet, amb les Orientacions... es preten proporcionar punts de vista que 

permetin a l'usuari manejar els textos per dassificar-los, pero tambe per conei-

xer-los trie's a fons a fi de poder relacionar millor els continguts amb les habili-

tats. Amb aquest apartat, ens agradaria aconseguir que els professors copsessin la 
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modalitzacio que presenten els textos com un flux dinamic i vari que impregna 

el text de senyals de subjectivitat, de crides a l'interlocutor, de referencies al con 

text immediat. Es a dir, un flux revelador de vinculacions mes o menys estretes 

de 1'emissor amb la comunicacio, o be" al contrari, revelador d'un distanciament, 

sigui obligat o volgut. 

Segonapart 

La segona part del llibre du per titol Variables analitzades en la recerca 

Tipotext. fis on s'expliquen les variables que s'han tingut en compte en la inves-
tigacio: les me's globals, les extratextuals i les textuals, i les mis puntuals, les lin-

gufstiques i les paralingufstiques. 

En la descripcio de les primeres, es fa referenda al paper que han jugat en la 

investigacio des del principi, pel fct que eren previes a l'analisi textual i, per aix6, 

figuren a la fitxa d'entrada dels textos. Les segones, les lingiii'stiques i les paralin-

giiistiques, van ser establertes per a l'analisi textual amb la idea de poder relacio-

nar els elements linguistics amb els extralingiifstics. Aqui entrem de pie en l'es-

tudi de la modalitzacio que aporta el Tipotext, que s'enten en un sentit ampli, 

com un conjunt d'empremtes de 1'emissor en el text, siguin estrictament moda-

litzadores, siguin simples indicadors de decisions textuals. Al final de cadascun 

d'aquests apartats (llevat del de les paralingufstiques) hi ha uns quadres generals 

on es recopilen les dades obtingudes segons les ocurrencies en cadascun dels tipus 

textuals. 

Tot i que ens situem en un nivell de descripcid lingiiistica, aquesta informa-

ci6 es presenta garbellada, organitzada i jerarquitzada amb la mirada posada en 

la seva possible utilitzacio en la didactica de la llengua, es a dir, amb els contin-

guts lingiifstics ordenats de manera que facilitin el tractament de les habilitats a 

l'aula. 

Annexos 

Els annexos contenen una serie d'informacions addicionals molt relacionades 

amb la segona part. El primer, Procediments de modalitzacio. Index de trets, 
conte' la relacio dels trets que conformen els procediments de modalitzacio, que 

es presenten amb la mateixa organitzacio amb que van ser utilitzats en l'analisi 

dels textos. El segon, fndex d'ocurrencies dels trets de modalitzacio, que en 

certa manera es complementari del primer, presenta les ocurrencies dels trets de 

modalitzacio precedents de les analisis lingufstiques i paralingiii'stiques. Aquestes 

dades, que en el seu moment es van creuar amb les variables extratextuals i tex-
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tuals en I'estudi estadi'stic, es mostren organitzades en quadres i estan detallades 

segons apareixen en els tipus textuals i en els modes de produccio. 

El tercer annex, Corpus textual, compren els 107 textos del corpus, digitalit-

zats en un CD-ROM, i tambe unes breus informacions per situar el material. Els 

textos es presenten ordenats segons els tipus textuals i etiquetats amb algunes de 

les seves caracterfstiques mes generals, aixi com amb una breu sintesi contextual 

o textual. Es mostren en la seva forma original: audio, audiovisual o escrita. Els 

audio i els audiovisuals van acompanyats de la transcripcio escrita; els escrits es 

presenten escanejats i nomes van acompanyats de transcripcio quan s'ha consi-

derat necessari per a la seva comprensio. El CD-ROM constitueix la part il-lustra-

tiva de la tipologia, ja que es aqu< on els professors es podran fer carrec de la 

materia lingiifstica que constitueix cada un dels tipus textuals i, en conseqiien-

cia, establir paral-lelismes amb els textos reals que els convingui treballar. 

La bibliografia 

D'una banda, respon a la cerca bibliografica que es va realitzar a l'inici de la 

investigacio a fi d'establir un nucli de lectures basiques al voltant dels temes que 

es preveien tractar; de l'altra, a la tria puntual de la informacio que esdevenia 

necessaria per avancar en Pelaboracio de la tipologia i, en aquest sentit, les lectu 

res han estat una interaccio constant en el proces d'investigacio. 

Basicament, la bibliografia conte la ressenya dels autors citats en el llibre i la 

dels autors consultats, encara que no hagin estat citats. Complementariament, 

s'hi ha inclos algunes obres que per la importancia que tenen en relaci6 amb els 

temes tractats poden ser d'interes per als lectors. 

L'obra i els autors 

Amb aquest conjunt d'informacions i materials, es dona compte del Tipotext 

i de la base que el justifica com a sfntesi d'una recerca: la formulacio teorica 

(Primera part); les dades de la investigacio textual que han fet possible efectuar 

el salt qualitatiu cap a aquesta formulacio (Segona part i Annex 1 i 2); i el Corpus 

textual digitalitzat, base de la recerca (Annex 3). 

La voluntat dels autors ha estat alleugerir al maxim l'obra, ja de per si copio-

sa i complexa, i incorporar-hi linicament all6 que era imprescindible per donar 

compte de la tipologia o que pogue*s ser litil en la didactica del text. No tractant-
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se de la mem6ria del projecte, que deixem per a una altra ocasio, el llibre no des-

criu fases, procediments o metodes de la investigacid, ni justifica el perque de les 

innombrables decisions preses. Per aquest motiu, tampoc no dona compte del 

programa informatic que Josep Serrano ha dissenyat a mida i que ha estat l'eina 

cabdal per a l'estudi estadistic de les dades. Amb tot, com que el Tipotext es el 

resultat d'una recerca, al llarg de la redaccio del llibre hi ha algunes referencies al 

proces d'elaboracio. 

En aquest sentit, val a dir que la redacci6 de les diferents parts de l'obra esta 

lligada a la tasca que han desenvolupat els membres de l'equip en les diferents 

fases, les quals no han estat sempre consecutives, sino que a vegades s'han anat 

encavalcant. 

Aixi, la primera part, que presenta el Tipotext com a producte final, esta rela-

cionada amb la seva genesi, ates que algunes de les nocions constitutives ja eren 

descrites al disseny del projecte, com l'Enfocament, les Hip6tesis, l'Avaluacio 

teorica i el Glossari aleshores incipient, que han constituTt les principals premis 

ses linguistiques i metodoldgiques de la investigacio i de la formulacio de la tipo-

logia. Aixi, Rosa Artigas s'ha responsabilitzat de la redaccio de la primera part, 

exceptuant el Glossari que ha estat redactat conjuntament amb Joan Belles. De 

les nombroses revisions finals que ha sofert el llibre en la seva totalitat se n'han 

encarregat tambe ells dos. 

La segona part del llibre remet a la tasca d'analisi textual i a la interpretacio 

posterior de les dades, una de les fases de l'elaboracio del projecte mes llarga i cos-

tosa. Si be l'analisi va ser efectuada amb la col-laboracio de petits grups de per-

sones, els resums de les dades, la seva interpretacio i la redaccio sintetica de la 

informacio generada han estat realitzats pels tres membres de l'equip que signen 

el llibre, Maria Grau, Joan Belles i Rosa Artigas. El resultat presentat a la prime 

ra part 6s impensable sense la interaccio constant de les seves ments, la madura-

cio conjunta de les idees, l'autocritica d'un advocat del diable de torn que no 

dormia mai..., i tampoc no hauria estat possible sense la illusio i el compromfs 

amb la feina que sempre els ha mogut a seguir endavant, i ara ja parlo com a res-

ponsable del projecte. Per aixo no em puc estar de dir que treballar amb aquests 

professionals ha estat un autentic plaer per a 1'esperit i la intel-ligencia. 

Tot i aix6, hem de reconeixer que aquest llibre es la punta d'un iceberg. A la 

relaci6 de persones i institucions que han intervingut en la realitzaci6 d'aquest 

projecte, podeu veure les col-laboracions que s'han anat produint en les diferents 

fases d'elaboracio del projecte i el suport de les institucions i els professionals que 

han cregut que valia la pena de tirar-lo endavant. I volem remarcar d'una mane-

ra especial la participacio desinteressada dels especialisr.es que han fet de lectors 

critics de les versions provisionals i que, amb els seus comentaris, ens han ajudat 

a veure la tipologia amb altres ulls. Les seves veus autoritzades ens han permes 

polir details importants i fer una serie de retocs que, sens dubte, han repercutit 
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en la qualitat de l'obra i en el seu encaix en el context de la linguistica i de la 

didactica textual. Aixf doncs, a 1'esforc que la Direccio General de Politica 

Linguistica ha esmer^at en aquesta eina, s'hi sumen participacions diverses, sense 

les quals, realment, no s'hauria pogut moure I'iceberg sencer. 

I encara, al Ilibre en concret, hi ha treballat mis gent. Montserrat Lloret i 

Berta Fortiana han coMaborat en la presentacio de les dades en els quadres gene 

rals. Del Gabinet de Didactica, Montserrat Comas, adscrita al projecte, n'ha estat 

el suport cabdal, pero tambe Adriana Pujol, Blanca Pages i Betlem Vegara ens 

han socorregut mil vegades davant les plantilles rebels, els quadres que no qua-

dren, les baixades de tensio (no solament dels ordinadors) i, en general, en tot el 

proce's d'edici6 del Ilibre. A elles i a tothom qui hi ha participat, eterna gratitud. 

Finalment, i en un altre ordre de coses, vull agrair als meus caps la confianca 

que m'han fet en encarregar-me la coordinacio del projecte. I d'una manera espe 

cial, vull fer esment de Montserrat Gimeno, cap del Gabinet de Didactica, que 
des de 1'inici del projecte ha lluitat per tirar-lo endavant amb la conviccio de la 

seva importancia i de la utilitat que tindra per a la llengua catalana. 

Rosa Artigas 

Coordinadora 
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I. FORMULACI6 DEL TIPOTEXT 

1. Marc teoric 

/./ Finalitat 

La finalitat principal del Tipotext es fornir un instrument metodologic que 

faciliti als professors de catala l'ensenyament de la llengua amb un enfocament 

comunicatiu. Concretament ha de permetre: 

- Disposar d'unes descripcions de la llengua que responguin a uns prototipus 

textuals que siguin representatius d'uns contextos extralingiiistics tamb^ 

prototipics. 

- Propiciar el desenvolupament de les habilitats lingiii'stiques en relacio amb 

el coneixement de la gramatica de la llengua. 

- Resoldre necessitats concretes de comunicacio verbal. 

- Treballar amb el text com a unitat d'estudi d'una forma mes sistematica. 

Amb tot, com que el Tipotcx e"s un conjunt de criteris per classificar textos de 

no-ficcio, pot ser aplicat a altres llengiies, sobretot a les de la fami'lia romanica. 

1.2 Enfocament 

1.2.1 Visio cientifica de la realitat i de la llengua 

El Tipotext s'emmarca en una visio cientifica de la realitat que li confereix un 

caracter essencialment dinamic. La realitat es un tot continu i canviant que la 

ment humana s'esforc,a a reconeixer a cada pas historic, fis un continuum, per-

que els fen6mens que la integren estan interrelacionats; es canviant, ja que evo-

luciona de manera varia i dispar: per la seva mateixa inercia, pel progres de la 

ment cientifica que I'observa i pel grau de motivacio que provoca, aixi com per 

I'evolucio dels instruments amb que es mesurada. La dificultat de la investigacio 

25 
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cienti'fica resideix, doncs, en el fet que I'objecte observat, l'observador i els ins 

truments d'observacio formen part de la mateixa realitat en evolucio. 

La llengua com a materia d'estudi no s'escapa d'aquests condicionants; ben al 

contrari, com tots els fenomens que tenen a veure amb el cervcll huma, es sum-

mament complexa. Per aixo, en abordar la recerca que havia de conduir a la for-

mulacio de la tipologia es va esbossar un marc conceptual que integres punts de 

vista diversos, a fi que el camp d'observacio estigues iWuminat al maxim possi 

ble. Com diu el professor Bastardas, «el que es planteja es, simplement, la neces-

sitat d'adaptar els nostres enfocaments teorics i organitzatius a la realirat com 

plexa i interrelacionada -i no esperar pas que pugui ser a l'inrev<5s».2 

La tipologia Tipotext es basa en aquesta visio hoh'stica de la llengua, en la qual 

sobresurt la idea de la interrelacio dels fenomens, de la interdisciplinarietat de les 

ciencies. Per aixb integra punts de vista procedents no linicament de la lingiiisti-

ca estricta, sino de diferents ciencies socials on s'estudien les causes i els efectes 
de l'actuacio lingiiistica. 

En aquest marc comunicatiu, els elements del codi linguistic no son vistos 

ailladament, ni linicament des del vessant formal, sino en relacio amb elements 

del cotext i del context i des d'un punt de vista significatiu; tampoc no son con-

cebuts com el centre de la significacio; mes aviat es considera que el significat es 

atorgat als objectes del mon mitjancant I'us dels elements linguistics, a partir de 

la interpretacio de la realitat en general i de la mateixa comunicacio en concret. 

Un exemple ben representatiu es el tractament que s'ha donat a les oracions, que 

no s'ha centrat en les formes: declaratives, interrogatives, imperatives, etc., sino 

en les funcions que desenvolupen en el text i en la comunicacio. D'aqui que el 

text sigui I'objecte d'estudi central en aquest plantejament, ja que es 1'entitat lin-

giii'stica que reflecteix millor aquesta complexitat psi'quica i social de la llengua. 

Concretament, i davant la mancan^a d'una teoria general del text, el Tipotext 

pren elements de diferents escoles que tenen el text com a unitat d'estudi: teo-

ries de I'enunciacio, lingiiistica del text, analisi del discurs, pragmatica..., esco 

les que s'especialitzen en branques complementaries del saber linguistic i fan 

aportacions importants a aquest tot que es la llengua entesa com a comunicacio. 

Igualment, ha incorporat elements de la psicolingufstica, la sociolingui'stica i la 

microsociologia, que han contribuit a comprendre els aspectes pragmatics i 

semantics del significat, qiiestio crucial en un marc conceptual d'aquesta mena. 

Aquesta visio cienti'fica de la llengua i del mon ha fet possible que l'establi-

ment dels tipus textuals es fes en termes de prediccio relativa i que, per tant, es 

puguin "predir" aspectes d'una realitat tan complexa com es el text. La prediccio 

unicament diu: sempre que es donin determinades variables extratextuals i tex 

tuals els textos tendiran a tenir determinades caracteristiques lingiiistiques, o 

2. Vg. Bastardas (1995). p. 19. 



La tipo/ogia textual Tipotext 27 

sempre quc els textos tinguin determinades caracteristiques lingui'stiques acostu-

maran a respondre a determinats factors extratextuals. La concurrencia de deter 

minades variables constitueix el feix que assenyala les caracteristiques dels textos 

prototi'pics. Al llarg de la investigacio, l'enfocament integrador ha permes fressar 

un cami d'anada i tornada, retroalimentador: un cam/ que va de les parts al tot i 

del tot a les parts. 

1.2.2 Propietats de la llengua en la visio del Tipotext 

Els punts de vista exposats ja s6n indicadors d'una concepcio dinamica de la 

llengua. D'altra banda, el fet de reconeixer que la llengua desenvolupa una gam 

ma amplia de funcions comunicatives fa que, logicament, s'hagi de partir d'una 

base de propietats diversa. Aixf, la llengua & compresa com una entitat poliedri-

ca que es alhora: sistematica, significativa, psicologica, cognitiva, comunicativa, 

dinamica i social. 

- Sistematica, perque funciona segons sistemes de regies que actuen comple-

mentariament: fonologic, morfologic, sintactic, semantic, pragmatic. 

- Significativa, perque constitueix un potencial de significacio pel qual I'ho-

me es capa$ d'atribuir significats als objectes del mon en scr actualitzada en 

els intercanvis comunicatius. 

- Psicologica, perque emana de la ment de l'individu conforme a les seves 

necessitats afectives i racionals, i segons la intencio que el porta a comuni-

car-se, productivament i receptivament. 

- Cognitiva, perque es estructuradora del coneixement emmagatzemat en la 

ment humana (memoria) mitjancant el processament de la informacio, d'es-

tructures lingui'stiques, de tota mena d'estrategies, de models d'actuacio, 

d'aprenentatges, de processos... 

- Comunicativa, perque actua interrelacionant les persones, els grups, les ins-

titucions, els pobles. £s, per tant, eminentment interactiva. 

- Dinamica, perque constitueix un conjunt de varietats i registres que formen 

un continuum historic, geografic i social que evoluciona amb Thome i amb 

la societat, i d'aquesta manera manifesta el seu potencial de variaci6. 

- Social, perque existeix al servei de la societat. Ates que te uns efectes i unes 

funcions socials, contribueix a la construccio del significat social i a la dife-

renciaci6 cultural dels grups humans. 

1.2.3 Interdisciplinarietat al Tipotext 

La investigacio que ha donat Hoc al Tipotext, doncs, compren el fenomen 

mental, el sociocultural i el linguistic i, per aixo, ha establert un ordre de rela-
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cions entre els aspectes extralingiiistics, textuals i linguistics dels cextos. Aquesta 

visio interdisciplinaria es tradueix a la practica en l'adopcio dels criteris que s'han 

aplicat tant a 1'analisi textual com a l'estudi estadistic de les dades.2 Pel fet, doncs, 

de ser criteris rectors, han constituYt una metodologia de treball al llarg de la 

investigacid i han generat Ics diferents variables. 

Els principals criteris que han guiat 1'analisi i la classificacio dels textos son els 

segiients: 

a) Criteris sociolingiii'stics. 

Reflecteixen parametres extratextuals i aporten informaci6 sobre el context 

textual. Algunes de les variables que deriven d'aquesrs criteris, les variables 

extratextuals, s6n recognoscibles abans de 1'analisi textual i per aixo cons-

ten a la fitxa d'entrada dels textos del corpus. Esmentem, com a exemple 

de variables extratextuals lligades a aquests criteris, les seguents: 

- Us de la llengua: privat, public, publicoprivat. 

- Esfera de participacio social: privada, socioeconomica, cultural, poh'tica 

i d'estat. 

- Area tematica: general, especifica. 

b) Criteris psicolingiiistics. 

Reflecteixen Tangle de visi6 de l'emissor envers les relacions personals, l'e-

nunciat i la llengua. Aporten informacio sobre els aspectes intencionals i 

actitudinals del llenguatge. L'adopcio de criteris psicolingiiiscics genera 

algunes de les variables mes relic vats de la present tipologia. Cal esmentar, 

sobretot, la variable extratextual mes decisiva i dues variables textuals de 

primer ordre: 

2. Les fonts teoriques d'aqucst conjunt dc criteris son nombroses i, naturalmcnc, provcncn dc 

diferents escoles o tendencies. D'altra banda, no podem atribuir directament la influencia d'uns 

autors o d'uncs cscolcs sobre uns criteris determinats, perque aquests es basen tambe en el que 

hem anat aprenent de la investigacio pr6pia. Paradoxalmcnt, la major part dels sociolingiiistcs o 

dels sociolcgs (sobretot del corrent qualitatiu o fcnomenologic) que hem tingut en compte ens 

han servit per ratificar la importancia d'idces psicolingiii'stiqucs o lingiii'stiqucs (pensem en 

Bastardas, Berger i Luchmann, Berruto, Blumer, Corbeil, Hudson, Hymes, Mart, etc.); alguns 

dels psicolingiiistcs consultats ens han fet adonar mes clarament de la dimensio social de la llen 

gua (com Bronckard, Vigostky); sovint la visio de lingiiistes pr6piament dits ens ha fornit ele 

ments per a l'establiment de criteris sociolingiifstics o psicolingiifstics (Adam, Bally, Benvcniste, 

Bernardez, Coseriu, Van Dijk, Fuchs, Halliday, Jakobson, Lundquist, Lyons, Nunez Ladeveze, 

Palmer, Werlich, i un llarg etcetera); tambtf importants, encara que mis tardanes, han estat Ics 

influencies dels espccialistcs en pragmatica (Bassols, Brown i Levison, Haverkate, Kerbrat 

Orecchioni, LakofF, Leech, Sperber i Wilson...). D'altra banda, alguns dels filosofs de la llengua 

han il-luminat globalmcnt mes d'una decisio (Austin, Grice, Habermas, Popper, Searle, 

Wittgenstein...), alguns dels quals han derivat tambii cap a la pragmatica. 
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- Intercanvi comunicatiu: individual, social, institucionalitzat. 

- Funci6 comunicativa: referencial, metalingiiistica, psiquica, conativa, 

interlocutiva, poeticoretbrica, factiva. 

- Patro discursiu: descriptiu, narratiu, directiu, argumentatiu, expressiu. 

Finalment, cal considerar que aquests criteris van Uigats al conjunt de va 

riables lingiiistiques, a Ies quals s'ha donat una denominaci6 generica: 

- Procediments de modalitzacio de l'enunciat: Posicionament de l'emissor, 

Tria/Prioritzaci6 d'elements linguistics, Repetici6 emfatica i Transgressio 

lingiii'stica. 

Aquests procediments de modalitzacio responen primariament, tant pel 

que fa a la seva plasmacio com pel que fa a la seva analisi, a criteris lin 

guistics, pero no de manera exclusiva; a mes, en tant que s'ordenen en 

nivells de descripcio, responen tambe a criteris textuals. 

c) Criteris linguistics i paralinguistics. 

Concerneixen la plasmacio concreta del codi linguistic en els textos i 

determinen el conjunt de variables lingiiistiques i paralingiiistiques que 

actuen com a trets discriminatoris de l'analisi textual. Aquests criteris, 

doncs, s6n els que han generat de manera m^s directa, si be" no exclusiva, 

Ies categories seguents: 

- Variables lingiiistiques: els quatre procediments de modalitzacio ja es-

mentats. 

- Variables paralingiiistiques: recursos pros6dics i recursos grafics. 

Les variables lingiiistiques s'organitzen segons procediments discursius 

diversos i responen als nivells de descripci6 lingiii'stica que s'esmencaran 

tot seguit; alhora es relacionen mes o menys directament amb les variables 

textuals i extratextuals, fet que ha permes formar els feixos de caracten'sti-

ques tipiques dels tip us textuals. 

d) Criteris metodol&gics. 

Permeten situar els exponents de modalitzacio en els diversos plans de la 

llengua i segons un punt de vista textual.3 Aixf, en l'analisi dels textos del 

corpus, I'agrupaci6 de les variables lingiiistiques i paralingufstiques corres-

pon a diversos nivells de descripcio de la llengua: pragmatic, gramatical, 

semantic, prosodic i grafic. 

3. Per a aqucsra qiicstio mctodologica ens hem inspirat en el model cognitivista de J. M. Ulijn, 

J. Goetschalckx i R Schouwstra (1989) i en idees de C. W. Morris (1985). 
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Aquests criteris, doncs, estan especialment relacionats amb les variables lin-

gufstiques, pero, en tant que aquestes son la materia amb la qual es vehicu-

la el missatge, es relacionen tambe amb les variables rextuals i extratextuals. 

La combinaci6 de criteris, orientada cap una v\s'\6 holistica de la comunica-

cio verbal, fa que les diverses variables s'interrelacionin i puguin constituir feixos 

discriminatoris dels diversos tipus rextuals. En aquesr mateix sentit s'orienta 

tambe el programa informatic Corrext, creat per a la informatitzacio del projec 

ted que permet establir relacions entre totes les variables contemplades i tractar-
ne les dades estadisticament. 

Ens situem, per tant, en un model conceptual interdisciplinary el contingut 

del qual es llenguatge actualitzat, llenguatge real, no ideal, i que per aquest motiu 

esta interrclacionat estretament amb el seu context de produccio-recepcio. 

1.3 Delimitacio de I'objecte d'estudi: el text de no-ficcio 

1.3.1 Definicio 

La tipologia Tipotext se centra en els textos de no-ficcio, es a dir, en els tex-

tos en que Pemissor i el receptor entenen els referents i el context del text com a 

reals. Aixi, la nocio de text que prcsideix aquest model tipologic comporta un 

nivell de concrecio trie's alt que el d'una definicio de text universal, la qual abas-

taria tambe els textos literaris, entesos habitualment com a textos de ficcio.5 

Conscients que la divisoria entre els uns i els altres no es una linia nitida, ens ate-

nem a la definicio segiient: 

Text de no-ficcio es la unitat de significacio i comunicacio verbal que es rea-

litza en un intercanvi comunicatiu concret en el qual els participants actuen 

sobreentenent que els referents i el context del text son reals. 

Com qualsevol text, te com a unitat funcional fonamental l'oracid en qualse-

vol de les seves modalitats i, pel fet que es produeix en situacions de la vida 

real, les propietats d'adequacio, de coherencia i de cohesio, que tamb^ el 

caracteritzen, hi son especialment exigibles. 

4. Aquest programa ha estat rcalitzat en una primera fase per Marta Arias i Josep Serrano de 

la Facultat d'Informatica, Departament de Llenguatges i Sistemes Informatics, de la Universitat 

Politecnica de Catalunya. Posteriorment, Josep Serrano s'lia responsabilitzat de I'actualitzacio d'a-

quest programa i del seu manreniment. 

5. Ens referim a la sintcsi que Bernardez (1982) proposa per a la definicio general de text, que 

ens servf de partenga. 
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1.3.2 Proposta tebricaper al text de no-ficcio 

La cipologia Tipotext respon al concepte de text esmentat, pero, com is logic, 

s'emmiralla en un marc conceptual mes ampli. Els criteris amb que es classifi-

quen els textos han de tenir relacio amb la idea de com funciona el text, perque 

aquesta relaci6 marcara el grau de coherencia de la tipologia i is el que en facili-

tara l'aplicacio a l'aula. 

La proposta te6rica sobre el text de no-ficci6 que serveix de marc al Tipotext 

es fruit de la mateixa investigacio. Tant 1'analisi textual com la posterior inter-

pretacio de les dades, realitzades des del punt de vista de la comunicacio, han 

permes esbossar aquesta teoria textual. Aquest esbos teoric no es res mis que l'es-

tabliment d'un ordre de relacions dels constituents textuals des de l'6ptica exdu-

siva del text de no-ficcio. La tipologia Tipotext respon, doncs, no solament a un 

concepte determinat de text de no-ficcio, sino tamb^ a una idea determinada del 

seu funcionament intrinsec.6 
El model de funcionament que proposem s'organitza en quatre parametres 

interdependents. Aquests parametres conformen un paisatge ideal del text que es 

representa amb la figura segiient: 

1. C: context de la comunicacio. 

2. FR: conjunt de funcions lingiifstiques 

de representacio de la realitat. 

3. FC: conjunt de funcions comunicatives 

i metacomunicatives que el parlant des-

plega per convertir allb que diu en mis-

satge. 

4. FCT: conjunt de funcions cohesives del 

text. 

Dins 1'esfera que anomenem Context es produeix el text, T, en el qual les 

Funcions Representatives formen l'ordit del teixit (eix d'ordenades a la figura), 

les Funcions Comunicatives el tramat (eix d'abscisses) i les Funcions Cohesives, 

I'articulacid textual (eix perpendicular al pla anterior). El text es representa, per 

tant, amb una figura tridimensionai el centre de la qual coincideix amb el centre 

de 1'esfera. 

C representa el context de la comunicacio. £s una orbita per on pullulen 

variables diverses: extralingiiistiques i lingui'stiques. Les primeres fan re 

ferenda al context textual: emissor i receptor, mode de producci6, esfera de 

6. A Artigas (1997), s'cxposa de manera embrionaria la noscra sincesi de com funciona cl text, 

a parcir dels estudis analitics realitzats en el corpus textual. 
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participacio social, Hoc social, us public o privar de la llengua, intercanvi 

comunicatiu, proposit comunicatiu... Aquests parametres, reals en el text 

de no-ficci6, en alguna mesura, queden reflectits en el text i son interpre-

tats amb diferencies pels participants: en l'emissor, des del pre-text, con-

dicionant-ne la producci6; en el receptor, a partir del text, condicionant-

ne la recepcio. 

Les segones, les variables lingiiistiques, fan referenda a la llengua en estadi 

virtual: els elements linguistics i textuals, abans de ser actualitzats discursi-

vament (llengua real), existeixen interioritzats en la ment de l'emissor: els 

generes textuals, els patrons discursius, el vocabulari, les regies de construc-

ci6 del llenguatge, les de 1'iis, etc. Per tant, les variables textuals i lingiiisti 

ques en 1'estadi pre textual son tambe elements del context sotmesos a la 

interpretacio de l'emissor i solament seran seleccionats els que aquest consi-

deri convenients per a la formulacio del missatge. Aixi doncs, els elements 

del context, siguin tangibles o intangibles, actuen com a factor condicionant 

a waves de la interpretacio i la cognicio dels participants; d'aquf que la inter 

pretacio sigui l'element clau en el proces comunicatiu, tant per a la concep-

cio del text com per a la seva recepcio. 

L'abstraccio que aglutina millor tots aquests elements e"s ['intercanvi comu 

nicatiu, moll de l'os de la significacio, ates que es precisament en l'inter-

canvi on es produeix el significat, que es interpretat i atorgat, tant per l'e 

missor com pel receptor, per la qual cosa intercanvi comunicatiu esdeve* la 

categoria d'interficie per excel-lencia. 

FR figura les accions destinades a representar la realitat en el text. Es realitza 

mitjancant la designacio interpretativa dels objectes del mon (coses, idees, 

fets, esdeveniments...) i es produeix de manera puntual amb la tria lexica, 

o de forma mes global amb la seleccio del tema, o la del patr6 discursiu 

(descriptiu, narratiu, argumentatiu...). per posar uns exemples. FR respon 

al dinamisme informatiu del text. 

FC figura les accions destinades a activar les funcions comunicatives i meta-

comunicatives. Es manifesta en el text mitjancant el posicionament dis 

cursiu de l'emissor envers tota una serie d'aspectes: la informacio, l'inter-

locutor, 1'intercanvi i ell mateix. Comporta 1'ancoratge del text al context, 

la transmissio de la intencionalitat, I'adopcio dels rols comunicatius, la 

creaci6 d'imatge, etc. FC respon al dinamisme comunicatiu del text. 

Ambdues coordenades, FR i FC, corresponen a relacions entre les unitats 

lingiiistiques i el context extralingiiistic, per6, mentre que la primera s'en-

carrega de portar la informacio al text, la segona transmet el posiciona 

ment del parlant envers el text i el context. 
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FCT simbolitza 1'articulacio textual, que desenvolupa les funcions de seg-

mentacio del text i les de lligam entre les seves parts i te~ a veure amb el pla 

textual. Estableix connexions a nivell textual i oracional fent servir, a rue's 

de les conjuncions i les preposicions pr6piament dites, altres procediments 

de relacio: pronominals, lexicals, prosodies o grafics. 

Seguint amb la metafora del teixit, FCT en constitueix l'aprest, entes com 

una amalgama cohesiva que proporciona fiexibilitat i unitat a l'estructura 

textual. FCT respon a la necessitat d'organitzar el missatge de forma cohe 

rent, eficac. i adequada. 

Aquests quatre parametres, que serveixen per fer una abstraccio de la realitat tex 

tual, no s'han de veure com a fen6mens estancs, sino com a mirades diferents que 

es projecten sobre un mateix objecte. Alhora que es realitza un intercanvi comuni-

catiu verbal l'emissor es posiciona, realitza tota mena de tries i confegeix el text. 

Finalment, remarquem que el model compren molts mis elements dels que 

integren la tipologia, ja que en constitueix un marc metodol6gic superior i, per 

tant, ha d'explicar el funcionament del text en general, tant si es tracta de regu-

laritats com d'irregularitats. Per contra, els elements que s'han tingut en compte 

en l'analisi textual per a la diferenciacio tipologica s6n unicament els que s'ha 

cregut que s6n diferenciadors, els que materialitzen la subjectivitat de l'emissor i 

els mes impredictibles des del funcionament del sistema; d'altra banda, son els 

menys estudiats tradicionalment. 

1.4 Ambit d'utilitzacid del Tipotext 

Els ambits d'utilitzacid per excel-lencia del Tipotext son el de l'ensenyament 

de la llengua i el de la seva difusio; per aixo, a banda del camp didactic i pedago 

gic, pot ser util tambe" en altres ambits relacionats amb la produccio i recepcio de 

textos de no-ficci6, si mes no pel fet de proporcionar models de textos reals 

enquadrats en contextos socials. 

La utilitzacio del Tipotext depen, en part, del tipus d'informacio que con-

vingui projectar, i aix6 haura de ser considerac pels mateixos professionals que 

vulguin servir-se'n. Aixi, pot servir en el camp de la planificacio docent per a l'e-

laboracio de programes de llengua, presencials o a distancia (d'autoaprenentatge, 
multimedia, Internet, etc.), o en 1'elaboracio de materials per a l'aula, o pot con-

tribuir a desenvolupar diversos aspectes del camp de la lingufstica, sobretot de 

cara a fornir una teoria general del text de no-ficci6. Vegeu I'apartat Orientacions 

per a l'aplicacio del Tipotext, p. 65, on es resumeixen els resultats d'unes prime-

res prospeccions fetes entre teenies lingiiistes. 
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2. Caracteritacio de la tipologia 

2.1 Propietats d'aqttest model tipolbgic 

La tipologia textual de textos de no-ficci6 anomenada Tipotext es el produc-

te d'una recerca empfrica i qualitativa. Constitueix un conjunt de criteris lin 

guistics, textuals i extralingih'stics que permeten dassificar els textos de no-ficcio 

segons determinats graus de presencia de l'emissor en el text i segons la seva 

implicacio en el missatge i en la comunicacio. 

Es defineix en termes relatius i prediu el feix de caracten'stiques extratextuals, 

textuals i lingiifstiques que tindran els textos que siguin prototi'pics de cada tipus. 

Se situa, per tant, en un enfocament holistic capac de comprendre la diversitat 

de criteris adoptats i les relacions entre aquests criteris. 

El model tipolbgic es caracteritza per complir un conjunt de condicions que 

fan que sigui alhora: 

- Sistematic: presenta relacions organitzades entre sistemes i subsistences. 

- Obert: serveix per dassificar qualsevol text de no-ficcio de qualsevol genere, 

ja sigui dels generes textuals tradicionalment reconeguts, ja sigui dels que es 

generin de nou en els usos socials de la llengua. 

- Dinamic: permet classificar tota mena de textos de no-ficcio, tant aquells 

que son caracteristics del tipus textual, com aquells que no reuneixen el con 

junt complet de caracten'stiques per ser-ho, pel fet que la llengua es entesa 

com un continuum discursiu. 

- Pluridimensional: 

• abasta els diferents plans de la llengua: pragmatic, gramatical, semantic, 

prosddic i grafic. 

• compren el flux de les diverses varietats de la llengua (generacionals, 

socials, geografiques i funcionals). 

- Funcional: opera en el domini de la praxi lingiiistica i te una funcio social 

en el camp de l'aprenentatge i la difusi6 de la llengua. 

- Cienti'fic: prediu en termes de probabilitats estadi'stiques les caracten'stiques 

prototfpiques dels textos (lingiii'stiques, textuals i extralingiii'stiques) de cada 

un dels tipus textuals. 

- Flexible: fa prescripcions de manera relativa, no absoluta, en tant que com 

pren la llengua com un continuum. 

- Harm6nic: hi ha coherencia entre el producte i la genesi, la finalitat, els 

objectius, els procediments i les seves possibilitats d'aplicacio. 
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2.2 Bases fonamentals 

2.2.1 Hipbtesis 

El Tipotext, com a projecte cienti'fic, ha partit d'unes hipbtesis que representen 

la resposta a unes preguntes preliminars basiques. Una de les questions fonamen 

tals es: quins son els elements textuals mes rellevants per poder diferenciar els tex-

tos? Aquesta qiiestio va dur a pensar que els elements que mes poden diferenciar 

els textos son les marques que I'emissor deixa en el text, o sigui, els aspectes inten-
cionals i actitudinals que es vehiculen amb el llenguatge, ates que, si be es cert que 

parlants diversos sotmesos a unes mateixes condicions solen respondre amb dis-

cursos semblants, tambe ho es que poden fer-ho amb discursos molt diferents. 

Paral-lelament, es va plantejar una altra questio fonamental: de tots els ele 

ments del context, quin deu ser el que condiciona mes la presencia d'aquestes 

marques subjectives en el text? O dit d'una altra manera, quin deu ser el factor 

del context que actua m6s directament sobre les possibilitats verbals de I'emissor? 

Aquesta qiiesti6 va conduir a pensar que la categoria buscada havia de ser repre-

sentativa de la naturalesa mental de la comunicaci6, ates que es en 1'estadi pre-

textuai on es concreten les possibilitats que uns determinats elements virtuals de 

la llengua siguin actualitzats verbalment.7 

A partir, doncs, d'aquestes plantejaments, i essent que el Tipotext parteix 

d'una perspectiva interdisciplinaria que veu els enunciats com aspectes del com-

portament verbal de la persona i dintre de I'acci6 humana en general, prevalgue 

la idea que els procediments de modalitzacio s6n les operacions linguistiques 

que millor tradueixen les operacions psicologiques que es posen en joe en la 

comunicacid verbal i que, per aquest motiu, s6n els elements que permeten dife 

renciar millor els textos.8 
I, considerant que la interacci6 comunicativa 6s l'espai ideal on s'actualitzen 

els significats linguistics i els pragmatics, es va apostar per la idea que la variable 

intercanvi comunicatiu es 1'element decisiu de la configuracio textual i que, per 

aixo, segons que la seva naturalesa sigui individual, social o institucionalitzada, 

assenyalara diferencies significatives entre textos i tipus de textos. 

En definitiva, la hipdtesi general en que s'ha basat el Tipotext (ara ja conver-

tida en tesi) diu que els elements file's significatius de cara a establir diferencia-

cions tipolbgiques son: des del punt de vista linguistic, els procediments de 

modalitzacio i, des del punt de vista psicolingiii'stic i sociolingiiistic, els inter-

canvis comunicatius. 

7. Aquestes premisses van ser comprovades en una prova d'analisi pilot realitzada a l'inici de 

la investigacio. Vg. Variables extracextuals, p. 98-101. 

8. El paper cabdal que hem acorgac a la modalitzacio en la difcrcnciacio tipologica arrenca de 

la distinci6 encre dictum i modus en la frasc, destacada per Bally (1965). 
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2.2.2 Base de diferenciacio tipolbgica 

El Tipotext parteix d'una base de tipologitzacio complexa, pel fet que integra 

una determinada combinaci6 de variables. Aquestes variables son categories 
representatives de diferents parametres del text: extratextual, textual i linguistic, 

i son decisives en mesura diferent. 

Aixi, els tipus textuals son entitats teoriques que, en conjunt, representen ide-

alment el continuum real dels usos linguistics. Cada tipus textual s'exemplifica 

amb un conjunt de textos prototipics que responen a un mateix feix de caracte-

ristiques. D'aquest feix, les variables mes importants per a la diferenciacio tipolo-

gica son les segiients: 

- De les extratextuals, l'intercanvi comunicatiu. 

- De les textuals, les funcions comunicatives de la llengua i els patrons dis-

cursius. 

- De les linguistiques, els elements de la llengua que denoten el posiciona-

ment discursiu del parlant i la tria o prioritzacio d'elements significatius. 

La combinacio de variables s'ha d'entendre com una confluencia dels vessants 

diversos que configuren el text, una interficie on Pintercanvi comunicatiu exerceix 

la seva hegemonia. El mes important d'aquest feix es que els elements estan rela-

cionats, ja que s'actualitzen en una mena de concatenacid: l'aparicio d'unes varia 

bles provoca la d'unes altres. fis a dir, la representaci6 mental que I'emissor es fa de 
l'intercanvi comunicatiu en que actua activa els rols entre els interlocutors i el grau 

d'acceptacio de les convencions socials i linguistiques que, implicitament o expli-

citament, afecten la comunicaci6. Aix6 es tradueix en un posicionament discursiu 

i en una tria d'elements i de recursos linguistics determinats que, alhora, es mate-

rialitzen en els patrons discursius i vehiculen les funcions de la llengua. 

De fet, les variables de la base de diferenciacio tipologica representen un con 

junt de caracteristiques extratextuals, textuals i linguistiques que tenen com a 

denominador comu el paper de I'emissor en la comunicacio. Els tipus textuals, per 

tant, es configuren lingiii'sticament des del punt de vista de la modalitzacio i esde-

venen de modalitzacio intuitiva, o eclectica, o obligada, segons el paper que repre 

senten aquestes variables, com consta al quadre resum de la Tipologia, a les pagi-

nes 46-47. 
A continuacio fern un breu apunt d'aquestes variables, que podeu veure defi-

nides a 5- Glossari, de la primera part, i descrites a 2. Variables extratextuals i 

3- Variables textuals, de la segona part. 

2.2.2.1 Intercanvi comunicatiu 

L'intercanvi comunicatiu es el Hoc ideal on es produeix la interacdo, i 6s alho 

ra el condicionant de les possibilitats de manifestacio del psiquisme de I'emissor. 
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Esdeve, per tant, l'espai on es produeix la seleccio dels elements linguistics que 

matcrialitzaran 1'cnunciat. Per tots aquests motius, esdeve la categoria d'interfi-

cie per exceUencia.9 

Els intercanvis es defineixen en relacio amb I'actuacio de I'emissor: pel rol 

comunicatiu adoptat i segons el grau de constriccio dc les normes o convencions 

culturals que afecten la comunicacio i per la mena de relacio que s'estableix entre 

els interlocutors. Se'n considcren tres tipus segons que la seva naturalesa sigui 

individual, social o institucionalitzada.10 

Individual 

Quan I'emissor actua a tftol personal, de mancra intuitiva i sense exercir 

un rol social public. Es dona en situacions comunicatives entre persones 

conegudes o properes i en que l'emissor tc un marge de Ilibertat prou 

ampli per interpretar les normes de comportament social i linguistic, no 

establertes explicitament. 

Social 

Quan I'emissor actua d'acord amb el rol social que excrceix (com a mem-

bre d'un col-lectiu o no). Es dona en situacions en que I'emissor s'adapta 

a unes normes de comportament social i linguistic determinades que per-

cep com a necessaries, que poden ser explicitcs o implicites. 

Institucionalitzat 

Quan I'actuacio de I'emissor ve determinada pel fet de produir-se en el 

marc d'una institucio publica o en representacio seva. Es dona en situa 

cions comunicatives en que I'emissor es veu obligat a seguir unes normes 

dc comportament social o linguistic, sovint establertes explicitament. 

2.2.2.2 Funcio comunicativa 

Aquesta variable represents la funcionalitat de la Uengua des del punt de vista 

de tot allb que el parlant li fa fer. Aixi, les funcions s6n exercides per la llengua 

en ordre a satisfer les necessitats i els proposits comunicatius dels parlants i son 

codificades i descodificades en la formulacio i la interpretacio del missatge.11 

9. La nostr.i categoria intercanvi comunicatiu, sintonitza amb les tcorics dc l'intcraccionismc 

simbblic (Blumcr, 1982 i seguidors) i amb la visio ccologica de la llengua que intcgra fenomens 

dc la microsociologia i de la macrosociologia (Bastardas, 1996); glossats per nosaltres a Artigas et 

alii (1999). p. 36-37. Quant a la distribucio i la denominaci6 dels intercanvis, ens ha cstat util la 

disiinci6 dc Corbcil (1980), p. 78-81, entre comunicacio individualitzada i institucionalit'/.ada. 

10. Vcgeu Variables extratextuals, p. 98. 

11. Les funcions comunicatives del llenguatge han estat tractades per divcrsos autors amb 

enfocamenu diversos (Biihler, 1985; Halliday, 1975; Lyons, 1978; Jakobson, 1989; Popper, 

1985). Vg. Artigas, Belles i Grau (2002). En el nostre estudi hem partit dc la classificacio de 

Jakobson, per be que hi hem introduit alguns canvis que hem considcrat ncccssaris a partir de 
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En el Tipotext es consideren les set funcions segiients: referencial, metalin-

guistica, psfquica, conativa, interlocutiva, poeticoretorica i factiva.12 

Conv^ subratllar que amb I'exercici de les funcions comunicatives, la llengua 

assenyala la diferenciaci6 fonamental entre el jo i el no-jo, essent que les funcions 

unes vegades s'activen per reflectir la subjectivitat de 1'emissor (funcio psfquica) 

i unes altres ho fan per reflectir una realitat "objectiva", en teoria exempta d'em-
premtes de 1'emissor (funci6 referencial), per citar els casos mes extrems. 

Aixi, parlem de funcions marcades i no marcades en el sentit que indiquen 

subjectivitat o objectivitat, la qual cosa permet relacionar els diferents valors de 

les funcions (referencial, conativa, psfquica, etc.) amb la diferent naturalesa dels 

intercanvis comunicatius i amb els tipus de patrons discursius i, consegiient-

ment, amb els elements linguistics que indiquen el posicionament i la tria. 

2.2.2.3 Patrd discursiu 

Es tracta d'una variable textual que permet diferenciar els textos i els tipus 

segons les formes de representar la realitat en el text. Aquestes formes o superes-

tructures textuals s6n motlles que permeten processar paquets d'informacio mes 

grans que no les paraules o les oracions.13 

Aixi, la variable patr6 discursiu s'ente"n com un conjunt de formes protoripi-

ques de textualitzacio que, simples o combinades, serveixen de motile a l'emissor 

per representar com es el mon, com preten que sigui, com I'ente'n i el viu o com 

vol que el vegin els altres.14 
Els patrons que s'han tingut en compte en el Tipotext son els cine segiients: 

descriptiu, narratiu, directiu, argumentatiu i expressiu. 

Des d'un punt de vista pragmatic, els patrons son indicadors del paper locutiu 

que el parlant adopta enfront de la realitat, i aixo comporta que, d'entrada, ja 

s'impliqui discursivament en major o en menor grau. Per tant, considerats en abs-

tracte, els patrons son motlles especialitzats a representar el m6n, tant si es tracta 

d'una realitat objectiva com subjectiva, i per aix6, com en el cas de les funcions, 

els considerarem tambe mes o menys marcats des del punt de vista de l'emissor. 

I'analisi del corpus. Per a la discribucio de les ocurrencies de les funcions, vg. Variables texcuals, 

p. 117-120. Tainte Artigas et alii (1999), p. 24-29. 

12. Vg. la definicio de les funcions al Glossari, p. 57 i la seva descripcio i la distribucio dc les 

ocurrencies a Variables texcuals, p. 115-120. Vg. diversos aspectes relacionats amb el reconeixement 

de les funcions en Artigas, Belles i Grau (2000), com tamoe" en Artigas et alii (1999), p. 24-29. 

13. Han influTt en la nostra formulacio: Wcrlich, 1975; Van Dijk, 1998; Adam, 1992; Cha-

raudeau, 1992; i Lundquist, 1983, de qui hem manllevat el patro expressiu. Vcgcu la base 

homogenia de comparacio dels patrons a Artigas ct alii (1999), p. 47-51. 

14. La formulacio dels patrons prototfpics ja porta impli'cita l'existencia de patrons no proto-

dpics, que responen a combinacions de patrons i poden ser considerats intermedis. Vcgeu la defi-
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2.2.2.4 Procediments de modalitzacio rellevants: Posicionament i Tria/Priorit-

zaci6 

Els elements linguistics fonamentals per a la diferenciacio tipologica s'englo-

ben en dos procediments de modalitzacio que resulten cabdals per a la construc-

cio textual. Aquests elements linguistics activen tant les funcions comunicatives i 

metacomunicatives del text com les representatives i responen a una serie d'ope-

racions psicolingiifstiques realitzades per l'emissor a fi de comunicar-se. Son: el 

Posicionament discursiu de l'emissor i la Tria/Prioritzaci6 d'elements linguistics. 

Posicionament 

Pel Posicionament, el parlant assenyala el grau de distancia o d'apropa-

ment amb que se situa respecte al text i al receptor, configura els rols 

comunicatius, fa un determinat pronunciament sobre el missatge i efectua 

l'ancoratge del text en el context, segons el proposit que el mou a comu 

nicar-se. Grosso modo, esmentem els principals recursos de Posicionament 

(vg. el detail a l'Annex 1, p. 281-293): 

- Les diferents formes de presencia de 1'emissor i del receptor en el text. 

- Les formes pronominals de tractament personal del receptor. 

- Altres elements d'ancoratge del text que no son l'emissor o el recep 

tor. 

- Les interpel-lacions al receptor. 

- Les modalitats oracionals i la serie d'operadors modals que contri-

bueixen a la formulacio del missatge i a la transmissio de la intencio-

nalitat. 

- Les matisacions i les validacions de l'enunciat. 

Tria/Prioritzacio 

Pel procediment de Tria/Prioritzacio l'emissor projecta una determinada 

percepci6 del mon i una actitud valorativa, i construeix el significat i el 

sentit del text mitjanpint la seleccio i/o la prioritzacio d'uns determinats 

elements i recursos lingiifstics. 

Tot aixo es fa efectiu, principalment, mitjancant les operacions seguents 

(vg. I'Annex 1, p. 294-301): 

- La seleccid de substantius, adjectius, verbs, adverbis, etc. 

- La posada en joe d'una serie de recursos d'intertextualitat, com les 

glosses i les citacions, o d'intratextualitat, com les parafrasis, les expli-

cacions, les enumeracions, les autorectificacions, etc. 

nicio dels patrons discursius prototipics al Glossari, p. 61 i la seva descripcuS a Variables tcxtuals, 

p. 120-123. 
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- La prioritzacid o la minimitzacio d'elements dins I'oracio: tematitza-

cions, focalitzacions. 

Tant el procediment de Posicionament com el de Tria esdevcnen basics per al 

concepte dc modalitzacio.15 Des d'aquesr punt de vista, son de summa impor-

tancia, tant pel paper que tenen en la manifestacio de les funcions comunicati-

ves i la configuracio dels patrons discursius, com en la realitzacio de Pintercanvi 

comunicatiu. 

Al Tipotext es descriuen tambe" altres procediments de modalitzacio que con-

tribucixen a diferenciar els tipus, que, si be no serien efectius com a base de dife-

renciacio, si que ho son com a reforc. complementari. Son la Repeticio emfatica 

d'elements i la Transgressio lingiii'stica.16 

3. Definicio dels tipus textuals 

La definicio de la tipologia Tipotext es el resultat de la investigacio textual, 

que es basa en el sistema conceptual exposat al llarg dels apartats 1, 2, 4 i 5 d'a-

quest primer bloc de la primera part. Els tipus textuals es defineixen tcnint en 

compte les constants dels textos de no-ficcio i un feix de variables distintiu. 

3.1 Principis generals dels textos de no-ficcio 

Els textos de no-ficcio presenten unes constants, tant respecte a allo que els fa 

semblants com respecte a allo que els fa diferents. Aixd permet formular els prin 

cipis generals segiients: 

15- El concepte de modalitzacio de que partim s'inspira en una visio psicologica de la llcngua 

i assumcix idecs de les tcorics dc I'cnunciacio, dels actes de parla o de la interaccio social. Per la nos-
tra banda, hem ampliat el camp semantic de la modalitzacio formulant-nc una nova deflnicid que 

inclou classes de modalitzacio: modalitzacio intuitiva, modalitzacid eclbctica, modalitzacio obligada, 

i afegint-hi nous conceptes pcrtanyents al matcix domini, com els procediments de modalitzacid. Vg. 

el Glossari, p. 59-60, 62-63, en el qual hi ha tambe1 definits per nosaltres els conceptes dc modali-

tat omcional, operador modal, etc. Com en altres casos, la nostra si'ntcsi es deu a la investigacio tex 

tual efectuada i, alhora, a les idecs de nombrosos autors: Bally, 1965; Benveniste, 1966; Palmer, 

1988; Bronckart, 1985; Searle, 1994; Charaudeau, 1992, etc. 

16. Vg. Variables linguistiques, p. 133, on es descriuen tambe1 la resta de procediments de 

modalitzacio. 
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3-1-1 Principi d'homogene'itat 

En els texcos dc no-ficcio prcdomina la funcio referencial dc la llengua i, 

secundariament, la funcio conativa. Aquestcs funcions, que son les que aparei-

xen amb mes regularitat en els textos, constitueixen la base homogenia de com-

paracio de la tipologia. Son funcions que s'activen, en alguna mesura, en la inte-

raccio i, per aquest motiu, per si soles, no resulten diferenciadores dels tipus. 

3-1.2 Principi de diversitat 

Els textos de no-ficcio es diferencien entre ells segons el component psfquic i 

interacdu. El fet que en alguns textos s'activin les funcions me's marcades fara 

que aquests textos se singularitzin i esdevinguin peculiars. 

3-1-3 Principi de regularitat 

Segons quina sigui la naturalesa de l'intercanvi comunicatiu en que es pro-

dueixen, els textos de no-ficcio tendeixen a presentar una combinacio determi-

nada de funcions (marcades/no marcades) i patrons (marcats/no marcats) que 

assenyala diferencies significatives entre els textos. Aquestes diferencies es mate-

rialitzen amb unes formes lingiiistiques de modalitzacio, que esdevenen caracte-

n'stiques de cada tipus textual. 

3.2 Teoria dels tipus textuals: els textos protottpics 

A partir dels principis esmentats, la tipologia textual Tipotext s'estableix en 

tres tipus, que s'anomenen en referenda a [es classes de modalitzacio dels seus 

textos prototi'pics (vcssant linguistic) o be amb un niimero d'ordre. Amb tot, pel 

fet que l'intercanvi comunicatiu es la variable mes rellevant dels tipus, tambe es 

possible designar-los amb el nom d'aquesta variable (vessant pragmatic). 

Tipus I, de modalitzacio intu'itiva 

Tipus II, de modalitzacio eclectica 

Tipus III, dc modalitzacio obligada 

3-2.1 Tipus textual 1 

Els textos prototfpics del tipus I, o de modalitzacio intuitiva, tenen aquestes 

caracterfstiques: 

Pel que fa a les variables extratextuals: 

- Son d'intercanvi individual i d'esfera privada. 

- Son d'us privac i de mode directe o diferit. 
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Pel que fa a les variables textuals: 

- Tenen en primer Hoc, juntament amb la referencial, funcio psiquica i/o 

interlocutiva. 

- Es materialitzen sobretot amb el patro discursiu expressiu, juntament amb 

el descripciu i el narratiu, als quals segueixen el directiu i l'argumentatiu. 

Pel que fa a les variables lingiifstiques: 

- Mostren un Posicionament intuitiu i personalitzat, amb una presencia patent 

de l'emissor i del receptor, que potencien rols d'intimitat o coneixenc^a. 

- Reflecteixen una Tria/Prioritzacio tambd intui'tiva i personal, amb predomi-

ni d'operadors modals apreciatius. 

En general, son textos molt personalitzats des del punt de vista de l'emissor i 

envers el destinatari i que tendeixen a satisfer necessitats vitals i afectives. A tall 

d'exemple, vegeu els textos num. 2076, 2127, 2129 i 2131. 

3.2.2 Tipus textual II 

Els textos prototfpics del tipus II, o de modalitzacio edectica, tenen aquestes 

caracteristiques: 

Pel que fa a les variables extratextuals: 

- Son d'intercanvi social i d'esfera socioeconomica o cultural. 

- S6n d'lis privat, public o publicoprivat i de mode directe, diferit o complex 

(directe m& directe). 

Pel que fa a les variables textuals: 

- Tenen, despres de la referencial, funcio conativa i psfquica. 

- Es materialitzen sobretot, a mes del patr6 descriptiu, amb els patrons argu-

mentatiu i narratiu i secundariament amb el directiu. 

Pel que fa a les variables lingiiistiques: 

- Presenten un Posicionament eclectic que s'adequa als rols socials de solida-

ritat o de poder, amb una presencia patent o difuminada de l'emissor. 

- Reflecteixen una Tria/Prioritzaci6 edectica, amb predomini d'operadors 

modals logics i lexic especialitzat. 

En general, son textos dirigits a la consecucio de finalitats especffiques del 

mon laboral, associatiu, empresarial, cultural, etc. Requereixen de 1'emissor una 

adaptaci6 constant a la situaci6 comunicativa. A tall d'exemple, vegeu els textos 

niim. 2149, 5027, 6065 i 5076. 

3.2.3 Tipus textual III 

Els textos prototi'pics del tipus III, o de modalitzacid obligada, tenen aques 

tes caracteristiques: 
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Pel que fa a les variables extracextuals: 

- S6n d'intercanvi institucionalitzat i d'esfera d'estat, polftica, socioeconomi-

ca o cultural. 

- S6n d'lis public o publicoprivat i de mode diferit o complex (directe mes 

diferit). 

Pel que fa a les variables textuals: 

- Tenen predomini de la funcio referencial, seguida de la conativa i despre*s la 

factiva. 

- Es materialitzen sobretot amb els patrons discursius descriptiu, directiu i 

narratiu, i tambe" amb l'argumentatiu. 

Pel que fa a les variables lingiii'stiques: 

- Tenen un Posicionament obligat, amb presencia de l'emissor difuminada o 

latent, ja que el rol personal o social queda en l'anonimat darrere el rol ins-

titucional. 

- Presenten una Tria/Prioritzacio tambe1 obligada, amb lexic especialiczat i 

operadors modals logics. 

Aquests textos solen ser el resultat d'una fixacio de normes i valors que no dei-

xen Hoc a la personalitzacio. Son, per tant, textos despersonalitzats on preval el 

propbsit i la ideologia de la institucio i en els quals els qui els han produit tenen 

sovint un paper anbnim. A tall d'exemple, vegeu els textos num. 2053, 2056, 

3032 i 2144. 

3.3 Teoria dels tipus textuals: els textos no prototipics 

Dintre de cada tipus textual es produeixen tambe diferencies entre els textos. 

La idiosincrasia de cada persona fa que, en una mateixa situacio comunicativa, 

les persones actuin de manera diferent, tant en l'aspecte verbal com en la resta 

d'aspectes humans, i per aixb sovint hi ha actuacions verbals que s'aparten de les 

que s6n tfpiques d'un intercanvi. 

Quan un text s'aparta de les caracterfstiques dels textos del seu tipus, s'obser-

va que la modalitzacio que presenta s'assembla, o tendeix a assemblar-se, a la que 

presenten els textos tipics dels altres tipus textuals. Per tant, dintre de cada tipus 

textual hi ha tambe* un contfnuum de textos que van de m^s a menys modalit-

zats. Segons aix6, s'estableix: 

Els textos no prototipics dels tipus II i III que siguin me*s modalitzats, 

es a dir, que tinguin predomini de funcions marcades i aquestes estiguin 

materialitzades predominantment amb patrons marcats, seran els mes 

personalitzats del seu tipus i, per tant, tendiran a la modalitzaci6 intui-

tiva si s6n dels tipus II o a la modalitzaci6 eclectica si s6n del III. 
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Els textos no prototi'pics dels tipus I i II que siguin menys modalitzats, 

es a dir, que tinguin predomini de funcions no marcades i aquestes esti-

guin materialitzades amb patrons no marcats, seran els mes impersonals 

del seu tipus, i per tant, tendiran a la modalitzacio eclectica si son del 

tipus I o a la modalitzacio obligada si son del II. 

Per exemple, un text del tipus I, com el text num. 2188, reflecteix una actua-

cio no prototipica de l'intercanvi a que pertany, ja que te* activada exclusivament 

la funcio referencial (per damunt de la psi'quica i la interlocutiva) i aquesta esta 

materialitzada amb patro descriptiu. O, a l'inrcve's, un text del tipus III amb pre 

domini de la funcio psi'quica, sobretot si es materialitza amb patro expressiu, no 

sera prototi'pic de l'intercanvi institucionalitzat a que pertany. En aquest cas, 

per6, segurament transgredira les normes i els valors establerts socialment per a 

aquesta classe d'intercanvi. 

3.4 Diferenciacio tipolbgica 

La concepcio dels textos de no-ficcio com un contmuum textual mena a la dis-

tincio entre textos prototi'pics i no prototi'pics, per be que aixo comporta una certa 

complexitat. Per contra, la dassificacio dels textos en els tipus textuals se simplifi-

ca pel fet que una de les seves variables, Pintercanvi comunicatiu, s'ha revelat com 

a practicament definitoria. Una primera aproximacio als textos permet, general-

ment, veure si son d'intercanvi individual, social o institucionalitzat. Aixo, tan-

mateix, no es suficient per determinar si son o no prototi'pics del seu tipus. 

L'estatus de cada text dintre d'un tipus determinat i allo que el diferencia dels 

altres textos del mateix tipus es perfila amb la posada en joe de la resta de varia 

bles, que el situa en el grup dels que son prototfpics o en el dels que no ho s6n. 

Els primers reuneixen el conjunt de caracteristiques propies de cada tipus: ser d'a-

quell intercanvi i tenir determinades funcions comunicatives, determinats pa 

trons discursius, una determinada forma de presencia/absencia de l'emissor, una 

determinada tria lexica, etc. Els segons, sense deixar de pertanyer al seu tipus, no 

tenen exactament el mateix conjunt de trets i, en canvi, en tenen alguns que fan 

que s'assemblin als textos d'altres tipus. 

Tenint en compte que els textos prototi'pics son els que mes acompleixen el feix 

de variables que diferencia els tipus textuals, s'estableix: 

Els textos prototi'pics del tipus I es diferencien dels prototi'pics del tipus 

II i del III per la preponderancia de les funcions psi'quica i interlocutiva 

i pel fet que aquestes funcions es manifesten, sobretot, amb el patro 

expressiu, tant en el mode directe com en el diferit. 
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Els textos prototipics dels tipus II es difcrcncien dels prototipics del 

tipus I pel fet que les funcions psiquica i la interlocutiva tendeixcn a 

materialitzar-s'hi amb el patro argumentatiu, i, dels del tipus III, perque 

en aquest les funcions psiquica i interlocutiva tenen molt poc pes. 

Els textos prototipics del tipus III es diferencien dels prototipics del 

tipus I del II pel fet que la funcio psiquica hi te poc pes, sobrctot en el 

mode diferit, en el qual practicament no apareix. Tarn be per la presen-

cia de la funcio factiva i per l'absencia del patro expressiu. 

En conclusio, tant els textos prototipics com els que no ho s6n, es regeixen 

pel mateix principi que regeix la tipologia, per6 dintre del continuum de textos 

del mateix tipus textual. Aixi, 

Els textos on hi ha coincidencia de funcions i patrons marcats son els 

mes modalitzats; es a dir, els que transparenten mes clarament la idio-

sincrasia de l'emissor. 

Els textos que no tenen ni funcions marcades ni patrons marcats son els 

que tenen el grau de modal itzacio mes baix; es a dir, els mes opacs res-

pecte a la psicologia de l'emissor. 

L'estructura flexible del Tipotext permet situar dc manera adequada tant els 

textos prototipics com els no prototipics, que en definitiva s6n els que justifiquen 

el continuum textual. Aquests darrers, doncs, no constitueixen cap obstacle per 

a la classificacio, sino que s'expliquen perque presenten una certa desviacio res-

pecte al seu tipus, ja definic, i perque mostren una certa aproximaci6 a un altre 

tipus, tambd definit. Els textos no prototipics, doncs, es descriuen tambe a par-

tir de la matcixa base de tipologitzacio. 

En el quadre seguent es presenten de forma resumida les caracterfstiques prin 

cipals del Tipotext. 



3.5 Quadre resum 

TiPOLOGIA DE TEXTOS DE NO-FICClC TlPOTEXT 



i: 
5 

I 
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4. Avaluacio 

Com en qualsevol producte teoric, I'avaluacio real del Tipotext no es podra 

dur a terme fins que no hagi estat posat a prova pels professionals del ram i se 

n'obtingui una valoracio cn'tica. L'avaluacio provinent d'aquest rodatge inicial ha 
de proporcionar una darrera retroalimentacio del producte, ben necessaria per 

poder-lo ajustar al seu us real. Amb tot, i a 1'espera d'aquesta experimentacio, 

sotmetrem el Tipotext a una valoracio metodologica, a fi de justificar-ne la vali-

desa teorica. D'altra banda, donarem compte d'algunes aplicacions incipients 

que han contribuit, en diferents mesures, a la retroalimentacio del projecte i que 

son indici de la validesa d'aquest producte. 

4.1 Rigor metodolbgic 

Partirem dels criteris proposats per Isenberg (1978a i 1978b) per comprovar 

la validesa cientifica d'una tipologia textual, i els dividirem, com ho fa ell, en dos 

apartats: caracten'stiqucs te&riques d'una tipologia cientifica i propietats de les 

tipologies que satisfan les exigencies teoriques. 

En primer Hoc, presentem un acarament de les caracten'stiques metodologiques 

exigides per Isenberg amb la manera com el Tipotext satisfa aquestes exigencies. 

CARACTERfSTIQUES D'UNA TIPOLOGIA ClENTfFICA 
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5. Un conjunt do principis d'aplicacio 

que evidencicn dc quina manera cs 

poden relacionar els t ex cos a'illats amb 

els cipus de text defmits a la tipologia. 

Les Orientations per a l'usuari faciliten 

la classificacid de qualsevol dels textos de 

no-ficci6 cxistcnts i els que pertanyin a 

genercs tcxtuals dc nova generacio. 

En segon Hoc, ens ocupem de les propietats intrinseques. Les propietats que 

atribuim al nostre model tipologic ja han estat descrites detalladament a l'apar-

tat corresponenc (2.1). Aqui ens limitarem a resscnyar aquelles propietats que 

Isenberg assigna a una tipologia cienn'fica. Les prcsentem tambe acarant les pro 

pietats esmentades pel lingiiista amb les propietats corresponents que es donen 

en el Tipotext. 

PROPIF.TATS DE LES TIPOLOGIES TEXTUALS QUE SATISFAN 

LES EXIGENCIES TEOlUQUES 
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3. Rigorositat 

Evita 1'ambigiiitat tipologica: un text 

no ha de poder ser classificat alhora 

en un tipus i en un altre. 

Els textos no prototfpics, que podrien ser 

dubtosos de classificar, sense deixar de 

pertanyer a un tipus, s'expliquen per la 

seva desviacio respecte a aquest tipus i 

per la tendencia a assemblar-se als d'un 

altre tipus tambe definit. 

Aquest procediment metodologic, que 

parteix del principi de variacio lingiifsti-

ca, fa que s'eviti l'ambiguitat i que s'a-

complexi el requisit de monotfpia i el de 

rigorositat. 

4. Exhaustivitat 

Tots els textos del seu camp d'aplica-

cio poden classificar-se dintre algun 

dels tipus. 

Permet classificar tots els textos de no-

ficcid, tant se val la varietat lingiii'stica a 

que pertanyin: histbrica, generacional, 

social, geografica o funcional. 

4.2 Forfa explicativa 

D'altra banda, Isenberg assenyala que no n'hi ha prou que una tipologia tex 

tual tingui una construccio I6gica determinada perque sigui efectiva; cal que, a 

mes, cingui una forca explicativa que doni compte de les caracterfstiques essen-

cials de la Uengua o de l'accid lingiiistica i comunicativa del parlant. 

Tambe' per nosaltres, la forca explicativa es una de les qualitats que ha de tenir 

una tipologia, ja que aquesta es la base de les futures aplicacions pedagogiques: 

curn'culums, programes, metodes d'ensenyament, instruments d'avaluacio, pro-

gramacions, activitats didactiques, etc. En aquest sentit, el Tipotext acompleix 

tambe aquests requisits, perque contribueix a: 

a) La descripcio d'alguns dels procediments de construccio textual mes 

importants: el Posicionament discursiu del parlant i la Tria/Prioritzacio 

d'elements linguistics o d'estrategies discursives. 

b) La descripcio dels usos de les modalitats oracionals del catala, caracten's-

tics i no caracten'stics, segons que serveixin per intercanviar informacio, 

be*ns i serveis o estats d'anim i emocions. 

c) Donar un nou abast a dues de les variables textuals mes rellevants des del 

punt de vista de la comunicacio: les funcions comunicatives de la llengua 

i els patrons discursius. 
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d) La dcscripcio i/o la reformulacio de variables extratextuals cabdals per 

entendre la comunicacio verbal: intercanvi comunicatiu, us de la llengua, 

gestio textual, mode de produccio... 

e) La revisio d'altres conceptes clau utilitzats en l'ensenyament de la llengua 

amb enfocament comunicatiu. 

0 La formulacio d'un model de funcionament dels textos de no-ficci6 en 

que es veuen de manera integrada parametres del text que fins ara se solien 

tractar separadament: els factors del context, les funcions comunicatives, 

els patrons discursius i els elements linguistics. 

Aquestes aportacions es fan explicites en el mateix Tipotext i, de forma com-

plementaria, en publicacions diverses que, paral-lelament a I'elaboraci6 de la 

tipologia, la Direcci6 General de Politica Linguistics va impulsar a fi de divulgar 

la visi6 del text centrada en el significat. 

4.3 Primeres projections 

Les publicacions ad interim no s'han limitat a les reflexions de 1'equip de tre-

ball, sino que s'han ampliat amb estudis encarregats a altres especialistes. Els 

trcballs havien de precedir i emmarcar la publicacio del Tipotext amb una doble 

finalitat: procurar una retroalimentacio al projecte i preveure que, en apareixer la 

tipologia, hi hagues un coixi teoricopractic suficient perque fos entesa i valorada. 

Els continguts publicats per abonar el terreny d'implementacio de la tipolo 
gia s6n alhora una mostra de la seva forca explicativa. S'han materialitzat en les 

formes segiients: 

a) Un seguit de publicacions, elaborades per membres de I'equip de treball i 

per iniciativa de la Direccio General de PoUtica Lingiifstica, que, en gene 

ral, tenen la finalitat de mostrar les possib'ilitacs de projcccio didactica d'al-

guns dels continguts investigats: 

Articles o comunicacions 

- Vers un ensenyament dels pronoms personals des del punt de vista comunica 

tiu. Joan Belles (1994) 

- Una tipologia textual basada en el paper de I'emissor. Rosa Artigas (1994) 

- La tria de la modalitat segons els rob representats pels interlocutors en el 

decurs d'una comunicacio. Ferran Lozano (1994) 

- Preguntar no ofen. La modalitat interrogativa com a recurs polivalent en la 

comunicacid. Joan Belles (1995) 
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- Un model defimcionament del discurs. Rosa Artigas (1997) 

- A propbsh de lesfitncions textuals de les omcions declaratives. Rosa Artigas 

i Ferran Lozano (1998) 

- A propbsh de la subjectivitat. Maria Grau (2000) 

- Presencia del receptor en el text. Joan Belles (2001) 

- Sobre les relacions entre els interlocutors. Rosa Artigas (2001) 

- Com funcionen les fiincionsi Rosa Artigas, Joan Belles i Maria Grau 

(2002) 

- Els patrons discursius com a procediment de construccio textual. Rosa 

Artigas (2002) 

- Elpatrd descriptiu. L'habilitat de descriure. Maria Grau (2003) 

- Elpatrd narratiu. L'habilitat de narrar. Joan Belles (2003) 

Llibre col-lee tin. Habilitats comunicatives. Una reflexio sobre els usos linguis 

tics. Rosa Artigas, Joan Belles, Maria Grau i Montserrat Lloret (1999) 

b) Publicacio d'una serie de treballs, en part encomanats a especialistes en lin-

gufstica textual, en part realitzats per membres de 1'equip d'elaboracio del 

Tipotext, amb la finalitat d'oferir un corpus de lectura en catala al voltant 

de la dimensi6 discursiva de la llengua. Han estat aplegats en dos mono-

grafics a cura de Rosa Artigas: 

- A I'entorn de la gramatica textual (1991). Conte els articles segiients: 

• Introduccio, per Rosa Artigas 

• El com i el perque de la lingiiistica textual, per Jaume Casassas 

• La modalitzacio dels enunciats, per Ferran Lozano 

• Tipologies textuals, per Marta Fernandez Villanueva Jane* 

• Text i cohesio, per Enric Vallduvf 

• La progressio tematica, per Joan Belles 

• La determinaci6, per Isidor Man 

• Els connectors, per Josep Maria Castella 

• Dues idees per millorar un text escrit, per Daniel Cassany 

- El significat textual (1995), que conte: 

• Introduccio i Sobre Pactualitzacio del significat, per Rosa Artigas 

• Cap a un enfocament holistic per a la lingiifstica, per Albert Bastardas 

• La coherencia del text com a fenomen d'autoregulacio, per Enrique 

Bernardez 

• Les inferencies pragmatiques, per Margarida Bassols 

• Les parts de I'oracio en la gramatica del text, per Luis Nunez Lade-

veze 

• Les relacions parafrastiques, per M. Teresa Cabre 
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• Projeccions textuals de les relacions de contrast, per Maria Josep 

Cuenca 

• Veles e vents (o l'al-legoria com a metafora textual), per Jesus Tuson 

• Projecci6 didactica, per Rosa Artigas i Margarida Bassols 

c) Realitzacio dedos estudis aciistics (1991-1992 i 1994-1995) sobreel com-

portament dels patrons melodies de les modalitats oracionals en us carac-

ten'stic, segons la seva pertinency als diferents intercanvis comunicatius: 

individual, social i institucionalitzat. Aquests estudis, duts a terme pel 

Laboratori de Fonetica de la Universitat Autonoma de Barcelona i dirigits 

per Joaquim Llisterri, tenien la finalitat d'obtenir informacio fiable de 1'es-

tructura tonal de les oracions per tal de poder-les reconeixer en l'analisi 

textual del textos orals. Posteriorment, van donar Hoc a la presentacio de 

la comunicacio Cotitribucio a I'estudi de les modalitats oracionals del catala, 

per Rosa Artigas, J. M. Fernandez, J. M. Garrido i J. Llisterri, a les Jorna-

des sobre Llengua i Ensenyament organitzades per la Direccio General de 

Poh'tica Lingiii'stica. Fou publicada dins Jornades sobre llengua i ensenya 

ment. Comunicacions, vol. II (1995). 

d) Mes recentment, per tal de comprovar les possibilitats d'aplicacio dels 

principis en que es basa la tipologia, s'han promogut uns estudis a partir 

d'informacio procedent de la base de dades i el corpus textual del Tipotext. 

Coordinats per Rosa Artigas i realitzats des del bagatge intel-lectual de 

diferents especialistes, mostren tambe la utilitat de la base de dades i el cor 

pus del Tipotext per a la realitzacio de treballs, tesis, etc. 

- Tres estudis de lingiiistica textual (2001). Amb aquest nom s'engloben: 

• Les modalitats enunciatives oricntades a defensar i reivindicar el con-

tingut dels missatges, per Margarida Bassols 

• La repeticio com a recurs de construccio textual, per Ferran Lozano 

• La construccio textual del significat especialitzat, per Rosa Colomer i 

Ester Franquesa 

- El receptor en el text: el vocatiu. Maria Josep Cuenca (en premsa) 

e) Encara que de forma esporadica, alguns dels conceptes utilitzats al 

Tipotext han tingut algun tipus de projecci6 docent, sigui en el camp de 

la formacio dels professors, sigui en el de la programaci6 de cursos. En 

ambdos casos, les aplicacions responen a la conveniencia de valorar les 

possibilitats d'aplicacio dels continguts i les categories establerts al 

Tipotext. 
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- Taller: Marques de I'emissor en el teixit textual, per Rosa Artigas. Segon 

Simposi del professorat de Valencia de l'ensenyament mitja i de 1'educa-

cio secundaria obligatoria. Elx, 1993. Publicat a les acres del Simposi, 

1994. 

- Sessio de formacio: El text des del punt de vista de I'emissor, per Rosa 

Artigas. Curs de formaci6 inicial per a professors de catala. Rosa Sensat. 

Barcelona, 1994. Publicat el mateix any amb el mateix u'tol. 

- Taller: L'habilitat deformular enunciats, per Rosa Artigas i Joan Belles. IX 

Tallers de Llengua i Literatura catalanes per a professors d'Ensenyament 

Secundari. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. 

Direcci6 General d'Ordenaci6 Educativa. Barcelona, 2000. 

- Sessions de practiques: Postgrau en formacio de professors de catala per 

a adults, per Maria Grau. Direcci6 General de Poli'tica Lingiiistica de la 

Generalitat de Catalunya. Divisi6 de Ciencies de l'Educaci6 de la Uni-

versitat de Barcelona, curs 2001-2002. 

- Sessions del Postgrau en formacio de professors de catala per a adults, 

aixi com de 1'assignatura de lliure eleccio "Tecniques de redaccid": pre-

sentacio teorica de la dassificaci6 establerta en el Tipotext, a carrec 

d'Elisabet Costa. Divisi6 de Ciencies de l'Educacio de la Universitat de 

Barcelona, curs 2001-2002. 

- Revisi6 i actualitzacio dels Programes de llengua i de les Programacions, 

de la Direcci6 General de Poli'tica Lingiiistica de la Generalitat de 

Catalunya (en fase de realitzacio). 

- Elaboracio d'uns itineraris d'autoaprenentatge per assolir els coneixe-

ments corresponents als nivells Intermedi i Suficiencia de catala. En fase 

de realitzaci6, per la Direcci6 General de Poli'tica Lingiiistica i 1'Escola 

d'Administraci6 Piiblica de Catalunya. 

f) D'altra banda, hi ha una serie de treballs que Maria Grau, per iniciativa 

propia, ha desenvolupat sobre el tema de la modalitzacio, aspecte central 

de la nostra investigacio lingiii'stica. 

- La modalitzacid dels enunciats: elements subjectius en la construccio del dis-

curs. Treball de recerca presentat a la UAB el gener del 2000 [Mecanoes-

crit inedit]. 

- Capitol te6ric i presentacio d'una seqiiencia didactica: "La modalitzacid: 

adequacio del text als parametres de la situacio comunicativa", en el lHbre 

coordinat per Montserrat Vila Didactica de la llengiia oral formal (2002). 

- Tesi doctoral, dirigida per la Dra. Margarida Bassols, amb el ti'tol La mo 

dalitzacid: manifestacions de la subjectivitat lingiiistica en els discursos 

academics orals i escrits. UAB, octubre de 2003. 
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5. Glossari 

Competencia comunicativa del parlant 

Domini practic en qualsevol dels modes productius o reccptius de la llcngua 

per a la consecucio d'uns proposits pragmatics. 

• Si es posa la mirada en l'habilicat que demostra el parlant en I'us de les regies 

fonolbgiques, morfologiques, sintactiques o semantiques o be en el coneixe-

ment que demostra del lexic, es parlara de competencia gramatical o lin-

giifstica. 

• Si es posa la mirada en l'habilitat del parlant de construir un text coherent, 

adequat, cohesionat i amb el contingut pertinent, es parlara de competencia 

textual o discursiva. 

• Si es posa 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. 

Elements extralingiifstics 

Expressions no verbals que solen acompanyar l'exercici linguistic sense que hi 

estiguin Iligades essencialment, pero que contribueixen a configurar el mis-

satge i ajuden a la seva interpretacio, com els gestos o altres moviments cor 

porals, les alteracions somatiques, etc. 

Elements linguistics 

Estructures de la llengua que s'actualitzen en el text. Poden ser considerades 

des del pla pragmatic, gramatical o semantic. 

Elements paralinguistics 

Recursos Uigats essencialment a l'exercici linguistic, com el timbre i la inten-

sitat de la veu, la velocitat de locucio o I'entonaci6 en la llengua oral, i els sig-

nes de puntuaci6, l'accentuacio, l'apostrofacio, etc. en la llengua escrita. 

Emissor 

Parlant d'una llengua que concep un missatge i el codifica d'acord amb un 

intercanvi comunicatiu concret, del qual espera obtenir algun resultat. 

Esfera de participacio social 

Camp de projecci6 de l'activitat humana constitu'it en xarxes d'interaccid 

social. 

Abasta la incorporacio progressiva de la persona a la societat des que neix i a 

partir del nudi familiar. Aquesta incorporacio es indissociable de I'adquisici6 
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dels registres linguistics propis de cada camp d'actuacio. Es consideren com a 

esferes de participacio socials mes rellcvants les segiients: 

Privada 

Esfera en que es produeix la comunicacio familiar i amical, que pressuposa 

coneixenca o confianca entre els interlocutors. 

Les formes de comunicacio habituals son: la conversa, la correspondencia per 

sonal i les notes. 

Socioeconbmica 

Esfera en que es produeixen els intercanvis de bens i serveis derivats de les 

relacions comercials i laborals entre els interlocutors, que poden ser individus, 

grups, empreses, o institucions. 

Les formes de comunicacio habituals son: els contractes, la correspondencia 

comercial, els anuncis, la publicitat, etc. 

Cultural 

Esfera en que es produeix I'intercanvi d'idees i de valors, que comporta la pro-

jeccio social d'individus, de grups o d'institucions. 

Les formes de comunicacio habituals son: la terttilia, el debat, la conferencia, 

la carta, l'entrevista, la classe, 1'assaig, les retransmissions esportives, els docu-

mentals, els informatius...; en general, el discurs vari de la premsa, la televi-

sio i la radio, aixi com el de la literatura (textos de ficcio). 

Politica 

Esfera en que es produeix el contrast d'interessos socials i es cerca la regulacio 

social i politica que se'n deriva. Es produeix entre individus en tant que mem-

bres de parlaments, partits, sindicats, patronals, associacions cfviques o, sim-

plement, en rant que son ciutadans. 

Les formes de comunicacio habituals son: els comunicats, les declaracions, els 

discursos parlamentaris o electorals, els programes electorals, les cartes als dia-

ris, etc. 

D'estat 

Esfera en que es produeix la formulacio de les regies i les lleis que regulen la 

societat. Abasta les comunicacions entre institucions (estat, govern, adminis-

traci6 local, tribunals, policia, exercit, escola i universitat o altres instancies 

rectores) i els col-lectius de la societat o els seus membres. 

Les formes de comunicacio habituals son: les lleis, els judicis, els avisos, les 

notificacions oficials, les conferencies de premsa institucionals, els comuni 

cats publics de membres del govern, les sollicituds oficials, els recursos de 

sentencies, etc. 
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Funcions comunicatives de la llengua 

Propietats del sistema linguistic que representen la funcionalitat de la llengua 

en ordre a satisfer les necessitats i els proposits comunicacius dels usuaris. Les 

funcions son codificades i descodificades en la construccio i en la interpreta-

cio del missatge. Les funcions comunicatives basiques son les segiients: 

Referential 

Acompleix la facultat de referir-se al mon (persones, objectes, fenomens, 

accions, fets, experiencies, estats, etc.) i fer-lo coneixer. 

Metalmgiiistica 

Acompleix la facultat de referir-se a la llengua mateixa o als seus elements, o 

be al text o parts dels text, en tant que objectes del mon. 

Psiquica 

Acompleix la facultat de projectar verbalment 1'emotivitat i l'activitat raona-

dora de I'emissor. 

Conativa 

Acompleix la facultat d'incidir en l'interlocutor, sigui per fer-li fer o dir algu-

na cosa, sigui per modificar el seu pensament o els seus sentiments. 

Interlocutiva 

Acompleix la facultat d'activar la relacio entre els interlocutors, sigui referint-

se a 1'acte dc comunicacio en curs, sigui referint-se a altres aspectes de la rea-

litat amb valor purament fatic o metacomunicatiu. 

Poeticoretb rica 

Acompleix la facultat del llenguatge de prioritzar els valors estetics, siguin de 

la forma lingiiistica o del contingut, aixf com la de potenciar l'eficacia del 

missatge. 

Factiva 

Acompleix la facultat d'incidir en l'evolucio del mon mitjancant la interacci6 

que promou amb el context. Aquesta interaccio, quan es compleixen uns 

determinats requisits, converteix en un fet I'accio representada pel verb. 

Genere discursiu 

Format textual prototipic encunyat per la tradicio d'usos linguistics segons les 

necessitats comunicatives especffiques dels parlants. Aquests models textuals 

son reconeguts socialment com a formes de comunicacio i constitueixen 

series obertes i variables. 

Gestio textual 

Actuaci6 d'un sol parlant o de mes d'un en la construccio d'un text. 
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Text monogestionat 

fis aquell en que la gesti6 textual es deu a un linic parlant. Se'n distingeixen 
de dues menes: 

- Monogestionat independent-. mon6leg construct sense dependencia de I'ac-

tuacio de cap interlocutor. 

- Monogestionat dependent. mon6leg ernes en resposta a la intervencid d'al-

gun interlocutor. 

Text poligestionat 

fis aquell en que la gestio textual es deu a mes d'un parlant. Se'n poden dis-
tingir de dues menes: 

- Poligestionat intrinsec. dialeg en que els participants contribueixen a 

construir el significat del text en curs. 

- Poligestionat extrinsec. combinaci6 de dialegs o mon6legs emesos per 

separat als quals un productor confereix unitat textual. 

Grau d'especialitzacio de la llengua 

Nivell de llenguatge segons que un text contingui una major o menor pro-

porcio de termes especi'fics d'un camp i segons la major o menor flexibilitat 

en les construccions sintactiques. Se'n distingeixen tres graus: 

Baix o no especialitzat 

Es manifesta en llengua natural amb pocs termes especffics o cap i sintaxi lliu-

re. Sovint al marge dels rols professionals. 

Mitja 

Es manifesta en llengua natural amb una notable proporci6 de termes espe-

cialitzats i sintaxi relativament lliure. Normalment es d6na en 1'exercici d'un 

rol professional i amb voluntat divulgativa o didactica. 

Alt 

Es manifesta en llengua natural amb una alta proporcio de termes especialit-

zats i sintaxi controlada. Pot incorporar llenguatges simbolics. Normalment 

es dona en ambits restringits, entre especialistes o professionals. 

Intercanvi comunicatiu verbal 

L'intercanvi comunicatiu & el proc& lingiiisticomental pel qual s'actualitzen i 

es transmeten tota mena de significats (linguistics, psicolbgics, socials) segons 

els prop6sits de la comunicacio, segons el destinatari i d'acord amb els valors i 

les convencions de la cultura en que s'insereix. Hi ha tres tipus d'intercanvi 

segons que la seva naturalesa sigui individual, social o institucionalitzada. 

Individual 

Quan l'emissor actua a titol personal, de manera intuitiva i sense exercir un 

rol social public. Es d6na en situacions comunicatives entre persones cone-
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gudes o properes i en que 1'emissor te un marge de Uibertat prou ampli per 

interpreter les normes de comportament social i linguistic, no establertes 

explfcitament. 

Social 

Quan l'emissor actua d'acord amb el rol social que exerceix (com a membre 

d'un col-lectiu o no). Es dona en situacions en que I'emissor s'adapta a unes 

normes de comportament social i linguistic determinades que percep com a 

necessaries, que poden ser explicates o implfcites. 

Institucionalitzat 

Quan l'actuacio de l'emissor ve determinada pel fet de produir-se en el marc 

d'una institucio publica o en representaci6 seva. Es d6na en situacions comu-

nicatives en que l'emissor es veu obligat a seguir unes normes de comporta 

ment social o linguistic, sovint establertes explfcitament. 

Modalitat oracional 

Forma gramatical, associada sovint a un determinat patr6 melbdic, que I'e-

missor dona a 1'oracio segons els condicionants dc la comunicacio i que cons-

titueix l'empremta de la intencio comunicativa. 

Modalitzacio dels enunciats 

Conjunt de marques que l'emissor, deliberadament o no, imprimeix en l'e-

nunciat segons els propbsits comunicatius, la percepci6 de la situacid i el 

domini que te de la llcngua (vg. mes endavant Procediments de modalitzacio). 

N'hi ha de tres classes, les quals donen nom als tipus textuals del Tipotext: 

Modalitzacio intuitiva 

Conjunt de marques que manifesten les caracterfstiques idiosincratiques de 

l'emissor. Respon a la interpretacio lliure que aquest fa de I'intercanvi comu-

nicatiu en que participa. 

Modalitzacio ectectica 

Conjunt de marques que manifesten I'adaptaci6 de l'emissor als diferents rols 

socials que ha de desenvolupar d'acord amb I'intercanvi social en que actua. 

Respon a una seleccio linguiscica estraregica segons la complexitat d'interes-

sos dels participants en la comunicacio. 

Modalitzacid obligada 

Conjunt de marques, per presencia o per absencia, que manifesten un dis-

tanciament de l'emissor respecte al text i als interlocutors. Respon al compli 

ment d'un conjunt de normes i valors preestablerts per a determinats inter-

canvis comunicatius. 
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Mode de produccio de la comunicacio 

Forma de comunicacio segons que I'emissio i la recepcio coincideixin o no en 

el temps i l'espai. Pot ser simple o complex: 

Modes simples 

Directe 

Mode de comunicacio simple en que I'emissio i la recepcio del missatge es 

donen simultaniament. Quan el text es poligestionat, cl seu proces d'ela-

boraci6 depen de la interpretacio constant que els interlocutors fan del 

context comunicatiu i de la mateixa comunicacio en curs. Es produeix de 

dues maneres: 

- Cam a cam: quan els participants son fisicament presents en el mateix 

espai i temps de la comunicacio. 

- A tmves d'un mitja: quan els participants no son presents fisicament 

en un mateix espai, pero I'emissio i la recepcio dels missatges es 

simultania grades a un mitja tecnic. 

Diferit 

Mode de comunicacio simple que s'acompleix en dues situacions separa-

des en el temps, la de l'emissor i la del receptor, essent conscients tant 1'un 

com 1'altre d'aquesta dilacio cronologica i espacial. El procediment d'ela-

boracio es monogestionat. El producte d'aquesta comunicacio tindra un 

determinat ancoratge que no dependra en exclusiva de la situacio d'enun-

ciacio. 

Mode complex 

Mode de comunicacio, resultat de combinar diferents modes simples, que 

comporta nivells varis de comunicacio 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 mes, en interlocutors, 

o be el poden rebre en diferit. 

Operador modal 

Element lingiifstic o paralingiiistic amb que l'emissor confereix als enunciats 

uns determinats valors, sigui pel que fa a la seva validesa, sigui pel que fa a la 

valoracio del seu contingut. Es classifiquen en dos grups: 

• Opemdors logics, amb els quals I'emissor presenta l'enunciat com a ver, fals, 

probable, dubtos, obligatori, etc. Poden materialitzar-se amb adverbis, verbs 

modals, frases introductbries, I'entonacio o amb determinats recursos gra-

fics, que fan variar la validesa de l'enunciat. 

• Opemdors apreciatius, o axiolbgics, amb els quals l'emissor introdueix en el 

seu enunciat judicis estetics, ctics, afectius, etc. Poden materialitzar-se amb 
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adverbis apreciatius, adjeccius qualificatius, verbs o substantius semantica-

ment molt marcats, frases introductories, I'entonacid o determinats recur-

sos graflcs, que introdueixen un man's apreciatiu. 

Oracio 

Unitac fonamental de la comunicacio verbal que consisreix en una escruccura 

semanticosintactica que re* el verb com a constituent basic i que es manifesta 

en modalitats diverses. 

Parlant 

Usuari d'una llengua, com a emissor i receptor, que forma part d'una comu-

nitat lingiifstica i cultural i que es agent de la seva conservaci6 i evoluci6. 

Patrons discursius 

Formes prototfpiques de textualitzacid que, simples o combinades, serveixen 

de motile a l'emissor per representar com es el mon, com prete*n que sigui, 

com l'entdn i el viu o com vol que el vegin els altres. Els patrons discursius 

prototipics s6n els segiients: 

Descriptiu 

Reflecteix les caracten'stiques dels objectes, els processos, els estats, les perso-

nes. Respon a la questio "que son i com son les coses". 

Narratiu 

Reflecteix una historia que s'esdeve en fases successives en un eix temporal. 

Respon a la questio "que passa o ha passat". 

Directiu 

Reflecteix la voluntat de conduir altri a adoptar un determinat comporta-

ment. Respon a la questio "que s'ha de fer". 

Argumentatiu 

Reflecteix les raons, creences, valors, que justifiqucn un acte, un punt de vista, 

una idea, un fet, un esdeveniment, sovint com a eina per persuadir l'intcrlo-

cutor. Respon a la questio "que opino i per que ho opino". 

Expressiu 

Reflecteix la part afectiva de l'emissor, la seva valoracio o apreciaci6 del m<5n. 

Respon a la qiiestiri "que sento". 

Plans de la llengua 

Nivells de dcscripcio lingiiistica i paralingiiistica des del punt de vista de l'ac-

tualitzacio discursiva de la llengua. Els nivells considerats s6n els segiients: 
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Pla pragmhtic 

Nivell de descripcid que concerneix la relacio del text amb el context i els 

compromisos discursius i estrategics que assumeix l'emissor. 

Pla gramatical 

Nivell de descripcio lingiii'stica que concerneix la formalitzacio de la Uengua 

-morfemes, paraules, sintagmes, frases- com a organitzacio gramatical que 

actualitza els significats. 

Pla semantic 

Nivell de descripcio que concerneix la designacio de la realitat amb els ele 

ments linguistics i segons la seva situacio estrategica en el text o en l'oracio. 

Pla prosbdic 

Nivell de descripcio que concerneix la formulacio del missatge mitjanc.ant la 

veu humana amb signes linguistics i paralinguistics. 

Plagraftc 

Nivell de descripcio que concerneix la plasmacio del missatge sobre suport 

fifsic-paper, pantalles...- mitjancant uns conjunts de signes linguistics i para 

linguistics. 

Presencia de l'emissor i del receptor en el text 

Representacio de l'emissor o el receptor en el text mitjancant unes formes 

lingiifstiques determinades. 

• Hi ha presencia patent quan l'emissor es representa a si mateix, o representa 

el receptor, de manera clara i transparent. 

• Hi ha presencia difitminada quan l'emissor es representa a si mateix, o repre 

senta el receptor, sota formes atenuadores de la seva identitat. 

• Hi ha presencia latent quan en el text no hi ha representats I'emissor o el 

receptor. 

Procediments de modalitzacio 

Maneres com el parlant efectua la modalitzacio en l'exercici de la competen-

cia lingiiisticocomunicativa, segons els condicionaments de la situacio comu-

nicativa. 

Es consideren com a procediments fonamentals els quatre segiients: 

Posicionament discursiu de I'emissor 

Procediment de modalitzacio mitjancant el qual el parlant assenyala el grau 

de distancia o d'apropament amb que se situa respecte al text i a 1'interlocu-

tor, configura els rols comunicatius, es pronuncia sobre el missatge i efectua 

I'ancoratge del text en el seu context. 
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Tria o prioritzacio d'elements linguistics 

Procediment de modalitzacio pel qual I'emissor projecta una determinada 

percepcid del m6n i una actitud valorativa, i construeix el significat i el sen-

tit del text mitjanc^nt la seleccio i/o la prioritzacio d'uns determinats ele 

ments i recursos linguistics. 

Repeticio d'elements linguistics 

Procediment de modalitzacio pel qual I'emissor emfasitza determinats aspec-

tes del discurs i condiciona I'efectivitat del seu missatgc. 

Transgressio dels usos linguistics 

Procediment de modalitzacio pel qual es manifesta la competencia linguisti-
cocomunicativa de l'emissor segons el grau d'infraccio de les normes requeri-

des en cada situacio comunicativa. 

Situacio comunicativa 

Conjunt de circumstancies (personals, temporals, espacials, culturals...) en 

que es produeixen els intercanvis comunicatius. 

Text de no-ficcio 

Unitat de significacio i comunicacio verbals que es realitza en un intercanvi 

comunicatiu concret en el qual els participants actuen sobreentenent que els 

referents i el context del text s6n reals. 

Com qualsevol text, te com a unitat funcional fonamental l'oracio en qualse-

vol de les seves modalitats i, pel fet que se situa en la vida real, les propietats 

d'adequacio, de coherencia i de cohesio hi son especialment exigibles. 

Tipologia textual 

Sistema de classificacio de textos segons unes determinades combinacions de 

caracteristiques que els agrupen i els diferencien entre ells. 

Us de la llengua 

Actuacio lingiiistica segons l'amplitud de l'ambit de difusio del missatge o 

segons que el rol de I'emissor i del receptor tingui caracter public o privat. Es 

distingeixen tres usos fonamentals. 

Os privat 
Actuacio lingiiistica en que es transmet personalment un missatge d'interes pri 

vat o public destinat a un sol individu o a un grup familiar o amical, amb la 
voluntat explfcita o impli'cita que no transcendeixi fora dels interlocutors o be 

deixant a la responsabilitat del receptor la difusio posterior de la informacio. 

Es considera igualment privada la difusio d'una informacio dintre del cercle 

familiar o amical encara que s'adopti una forma de comunicacio impersonal 

propia de 1'iis public (participacions de casament, batejos, avisos, etc.). 
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Us publicoprivat 

Actuaci6 lingiii'stica en que es difon en forma particular un missatge que pri-

vadament o publicament afecta de manera directa els interlocutors, ja es trac-

ti d'individus o de grups limitats. En aquest intercanvi interve com a minim 

una institucio o entitat publica, sigui com a interlocutor, sigui com a avala-

dor. Es dona en casos com els segiients: 

• Quan una institucio publica es relaciona amb d'altres (convenis, acords poli 

tics, etc.). 

• Quan una institucio publica transmet informacio a persones particulars en 

virtut de la relacio administrativa que hi mante" (denegacio d'una sol-licitud, 

concessi6 d'un ajut, etc.), encara que s'adopti una forma particular de 

comunicaci6 (cartes, circulars, convocatories, certificats, invitacions institu-

cionals, etc.). 

• Quan un particular transmet informacio d'una manera formal a una insti 

tucio publica (demincies judicials, instancies, recursos, examens oficials, 

declaracid d'impostos, etc.). 

■ Quan un particular respon una enquesta, de la qual es responsable una ins-

ticucio publica, entenent que la informacio que es dona es fara publica de 
manera anonima. 

• Quan una comunicaci6 entre particulars o entitats privades es avalada per 

una institucio o entitat oficial (contractes de compravenda, testaments, 

informes medics, etc.). 

Usptibtic 

Actuacio lingiii'stica en que es difon un missatge de manera publica, sigui a 

traves de mitjans de comunicacio, sigui cara a cara. Es produeix en circums-

tancies com ara les segiients: 

• Quan la informaci6 es destina i es difon a tota la societat en general (prem-

sa, radio, televisio). 

• Quan hi ha voluntat que la informacio arribi a tot el col-lectiu o grup de 

persones afectat per la informacid (avisos, bans, fullets informatius, etc.) o 

be que transcendeixi d'aquest coMectiu a la societat en general (cartes als 

diaris, esqueles, etc.). 

• Quan la informacio es destina a un col-lectiu o grup de persones afectades 

o interessadcs (classes, conferencies, mitings, judicis publics). 



II. ORIENTACIONS PER A L'APLICAClO DEL TIPOTEXT 

1. Questions privies 

1.1 Per a que pot servir el Tipotext? 

El fet de disposar d'aquesta tipologia de cextos de no-ficci6 comporta una 

ajuda important en l'ensenyament de la llengua amb enfocament comunicatiu, 

i, naturalment, sera litil en la mesura en que se'n coneguin les caracterfstiques i 

se sapiga aplicar a 1'estudi del text de no-ficci6. Amb tot, la tipologia, com a eina 

metodolbgica que 6s, solament comporta una ajuda; els objectius generals i espe-

ci'fics dels aprenentatges s6n I'autentica directriu de l'ensenyament. 

A mes de Pensenyament, el Tipotext pot ser litil tambd en ambits diversos 

relacionats amb la redaccio de textos de no-ficcio, si mes no, pel fet de propor-

cionar models de textos reals enquadrats en contextos socials. 

Recollint en part els resultats d'una enquesta que vam passar a teenies lin-

giiistes,17enumerem, agrupades segons diferents conceptes, una serie d'utilitats 

previsibles. 

Prhctica didhctica: 

- Relacionar les caracterfstiques lingiiistiques dels textos (continguts gramati-

cals) amb el desenvolupament de les habilitats comunicatives. 

- Aprofundir els aspectes de les propietats d'adequacio, coherencia i cohesio 

textuals. 

- Fornir criteris per classificar textos segons caractenstiqucs lingiUstiques, rex-

tuals i pragmatiqucs. 

- Facilitar I'adaptaci6 als diferents registres. 

- Treballar per generes, per modes, per llcnguatge d'especialitat, etc. 

17. Enquesta passada a la DCiIM. i alConsorci per a la Normaliraacio Lingiifstica vl margde 1994. 
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Preparacio de classes: 

- Disposar d'unes descripcions dc la llcngua segons els usos. 

- Coneixcr lcs caracten'stiqucs d'un text segons el seu context d'utilitzacio. 

- Establir regularitats textuals a partir dc la sistematitzacio dels contextos de 

produccio. 

- Disposar d'una descripcio prototi'pica dels contextos dc comunicacio que es 

significativa per fer distincions tipologiques. 

- Scleccionar textos a partir de diferents objectius d'aprenentatge. 

- Disposar de models reals per a 1'exemplificacio dels diferents aprencntatges 

segons I'ambit, la finalitat o el canal. 

Planifiatcio docent: 

- Elaboracio de programes de llengua, prescncials o a distancia (multimedia, 

Internet, etc.). 

- Elaboracio de plans i sessions de formad6 de professors, de formadors en 

avaluaci6, de formadors de formadors, de correctors, de locutors, i en gene 

ral de totes les persones que han d'intervenir en la redaccio o la seleccio dc 

textos. 

- Planificacio dc curn'culums de llengua, plans docents, cursos, etc. 

- Elaboracio dc materials didactics. 

Descripcio lingiiistica: 

- Treballs d'analisi i avaluacio dc la qualitat de la llengua. 

- Dcscripci6 d'usos gramaticals «dcsviats» o no recollits en les gramatiques. 

- Descripci6 de llenguatges d'especialitat. 

- Dcscripci6 d'elements de la llcngua segons els usos. 

Altres: 

- Servir models en el camp de la comunicacio institucional: gabinets de con-

sellcrics, oficines de premsa, de radio, o en altres arees de l'administracio, de 

les institucions, de les empreses, etc. 

1.2 Com ens situem davant d'aqtiest instrument metodolbgic 

Previamcnt, volem fer una rcmarca rcspecte al punt de vista que conve adop-

tar davant d'un text, que es el d'observador. Aix6 significa que haurem de situar-

nos per sobre del punt dc vista de l'emissor i del destinatari del text. No hem de 

confondre el paper del destinatari amb el paper de receptor universal que farem 
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nosaltres, perque sovinc el destinatari te un paper textual, una prcsencia en el text 

que li ha estat atorgada per I'emissor, i nosaltres mes aviat som tins interprets 

sobreposats. Cap dels textos que exemplifiqucn aquesta tipologia no va ser pro-

duYt amb la finalitat de ser representatiu d'un determinat tipus textual, que es 

com ens els mirarem nosaltres. Situar-se amb un cert distanciament es fa neces-

sari pel fet que tant el destinatari com l'observador extern arriben al text pel 

mateix mecanisme, el de la interpretacio. Per aixo es convenient no oblidar el 

punt de vista de que partim. 

La primera cosa que haurem de fer per tal de reconcixer els textos com a 

caracten'stics d'algun tipus textual es saber quins son els seus trets mes distintius; 

<5s a dir, haurem de coneixer la seva base de diferenciacio textual. 

Com s'ha clit, la base de diferenciacio dels textos es el feix de variables 

cxtratextuals, textuals i lingiiistiques. Recordcm que les primeres, les 

extratextuals, pragmatiques per excel-lencia, son les m^s generals i en-

globen les altres. Les textuals son categories intcrmedics que fan de punt 

d'unio entre les extratextuals i les lingiiistiques, i les lingiiistiques mate-

rialitzen les anteriors. Si totes elles tenen punts de contacte es perque 

tenen a veure amb el caracter mental de la comunicacio. 

En aquestes orientacions, que volen ser un pont cap a la didactica del text, ens 

ocuparem sobretot de relacionar els elements linguistics amb els aspectes con-

textuals i globals del text. De fet, aquesta guia es simplement una ajuda per poder 

classificar els textos amb que es preten treballar segons els criteris del Tipotext, 

es a dir, amb uns criteris que valoren els textos segons grans de subjectivitat/ob-

jectivitat i/o personalitzacio/impersonalitat, en relacio amb el sen context de pro-

duccio/recepcio. 

La forma mes rccomanable d'acostar-se a la tipologia es sens dubte coneixer-ne 

les caracten'stiques fonamcntals tal com es descriuen en els apartats corresponents: 

- Per saber que cs aquesta tipologia, vegeu la part corresponent a la Dcfinicio 

dels tipus textuals, p. 40-45-

- Per coneixer els principis en que es basa, vegcu el Marc teoric, p. 25. 

- Per coneixer les caracten'stiques de cadascun dels tipus textuals i saber que 

son els textos prototi'pics i els no prototipics, es pot veure la Teoria dels tipus 

textuals, p. 41-45, i tambd el quadre resum de la p. 46-47. 

- Per coneixer el comportament de les variables mds importants (intercanvi 

comunicatiu, funcio comunicativa, patro discursiu, modalitzacio, etc.) 

conv^ consultar les parts corresponents a I'analisi de les variables: extratex 

tuals p. 97, textuals p. 114, lingui'stiques p. 133 i paralingiifstiques p. 248. 

D'altra banda, es pot consultar el Glossari, p. 55. 
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Hi ha tambe una manera complementaria de copsar les diferencies textuals, 

mes practica i intuttiva que I'anterior, igualment important: anar directament a 

veure els textos de mostra que hi ha classificats en el CD-ROM, segons els tipus 

textuals. 

- Es pot observar en que s'assemblen els textos que pertanyen a cada un dels 

tipus textuals. 

- Es poden observar les diferencies entre els textos d'un tipus i un altre. 

Per aixo, es recomanable, com a minim, fer una lectura dels apartats 2 i 3 d'a-

questa primera part i prendre contacte amb els textos abans d'entrar a fer la lec 

tura de les Orientacions. 

2. Manera d'identificar les principals variables 

2.1 El context 

A l'hora de classificar els textos amb els quals hem de treballar, una de les pri-

meres coses que haurem de tenir en compte sera el context on s'han originat, & a 

dir, haurem d'anar copsant les seves variables extratextuals. Segurament, en fer-ne 

la seleccio previa, ja ens haurem assabentat d'alguns dels aspectes mes destacats 

dels seus contextos. Aixi i tot, una lectura o una audicio mes o menys atentes seran 

necessaries per constatar els principals senyals del context que l'emissor ha deixat 

en el text i que ens permetran situar-lo en el parametre mes decisiu: I'intercanvi 

comunicatiu, el qual actua com a pol d'atraccio de nombroses variables. 

Intercanvi comunicatiu: 

individual, social, institucionalitzat 

2.1.1 Com identifiquem I'intercanvi comunicatiu a quepertany un text 

Conve que tot el que sabem sobre el context d'aquests textos, sigui per expe-

riencia directa, sigui per la lectura o l'audicio que n'hem fet, ho posem en joe per 

tal de classificar-los segons la naturalesa de I'intercanvi comunicatiu on es gene-

ren: individual, social o institucionalitzat. Aixi, ens imaginarem els textos en l'or-

bita social i psicologica en que es produeixen. I hem de tenir clara una idea: els 

elements del context influeixen en el text, sobretot en la mesura que son relle-

vants per a l'emissor en aquell esdeveniment comunicatiu concret. 
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- L'orbita de I'intercanvi individual remet a les relacions personals i entre gent 

molt coneguda, a una situacio de confian^a, on es parla sobretot d'expe-

riencies, d'estats d'anim, d'estats fisics o emocionals, de temes de la vida 

quotidiana, etc., sense cap mena d'imposicio formal. 

- La de 1'intercanvi social compren sobretot les relacions laborals, professio 

nals, o associatives, entre persones que es coneixen poc o no gens, en situa-

cions que poden resultar compromeses, perque s'hi tracten questions que 

s'han de resoldre a favor d'uns o altres i que solen tenir repercussions per a 

altres persones o grups de persones, empreses, associacions, etc. 

- La de I'intercanvi institucionalitzat engloba les relacions entre institucions o 

entre els ciutadans i les institucions. S6n intercanvis que s'han anat forma-

litzant a partir d'una certa ritualitzacio i on les persones no compten tant 

per si mateixes com pel rol institucional que desenvolupen. 

Ens adonarem, per tant, de 1'iis que es fa de la llengua, dels rols comunica-

tius, de la pressio o no-pressio de les normes, del to familiar o encarcarat..., dc 

tota una serie d'elements que d'entrada ja ens permetran formular una hip6tesi 

sobre I'intercanvi a que pertany un text i, en consequencia, classificar-lo. 

Despres d'aixo, anirem fent passes per confirmar la nostra hip6tesi i entrarem 

en un pla mes estrictament textual i linguistic. Ens fixarem sobretot en determi-

nades formes d'ancoratge del text al context de producci6/recepci6. S6n les for 

mes de presencia de l'emissor en el text i, de retruc, les del receptor,18 entre les 

quals destaquen les de tractament personal, que son importants perque contri-

bueixen a reflectir una determinada imatge dels participants i un cert to en les 

relacions personals. 

Els elements linguistics que denoten presencia de Pemissor i del recep 

tor ajuden a diferenciar els textos, perque s'ha comprovat que els textos 

amb mes presencia de l'emissor i del receptor son els mes personalitzats 

i, per contra, com mes impersonals son, mes deslligats estan dels parti 

cipants de la comunicacio. Aixi, notarem que molt sovint la presencia 

patent va especialment unida a I'intercanvi individual, la presencia difu-

minada a Pintercanvi social i la presencia latent a I'institucionalitzat, tot 

i que, com sempre, no hi ha compartiments estancs i depen de molts (ac 

tors que l'emissor es faci present d'una manera o d'una altra.19 

18. Rccordcm que aquests elements formen part del posicionament discursiu i tenon a vcure 

amb I'ancoratgc del text al context, juntament amb les rcfcrcncics dc temps i dc Hoc, dfctiqucs i 

no dfctiqucs. Vcgcu Variables lingiiistiques, p. 142-160. 

19. Per entrar-hi mes a fons, us remetem a la informacio del quadrc rcsum dc la Dcfinicio del 

Tipotcxt, p. 46-47, i a la descripcio ja esmentada d'aquestes variables. 
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ParaMelament, podem considerar altres elements de l'ancoratge que no son 

l'emissor i el receptor: les expressions referencials, dictiques i no dictiques, indi-

cadores de Hoc i de temps. 

Pel fee de situar els textos en un dels tres intercanvis ja queden situats en un 

dels tipus textuals. 

- Tipus I: els d'intercanvi individual 

- Tipus II: els d'intercanvi social 

- Tipus III: els d'intercanvi institucionalitzat 

A part dels elements d'ancoratge esmentats, els textos prototipics de cada 

intercanvi comunicatiu es consoliden com a tals per certes caractcn'stiques glo-

bals del text. 

2.2 El text 

En aquest punt, ja ens mirarcm els textos com a pertanyents a un determinats 

tipus. Aquest fet ens permetra anar i venir mentalment del text al context, per-

que ja tenim els textos emmarcats en el caracter de 1'intercanvi en que s'inscriuen. 

I tambe aqui, d'entrada, conve fer una primera ullada a les caracterfstiques 

globals del textos: la varietat lingiiistica, cl grau d'especialitzacio de la llengua, les 

funcions comunicatives, els patrons discursius..., per tal de tenir present el valor 

del text com a unitat de comunicacio. 

Llavors centrarem I'atencio en les dues caracten'stiques globals mes rellcvants 

per a la configuracio textual: les funcions comunicatives i els patrons discur 

sius.^° Aquestes variables son crucials per distingir els textos que son rcpresen-

tants genuVns d'un tipus (els prototipics) dels que tendeixen a assemblar-se a tex 

tos d'altres tipus (els no prototipics). 

D'altra banda, saber identificar les funcions i els patrons d'un text pcrmet 

situar i tractar convenientment els elements linguistics diferenciadors dels textos. 

2.2.1 Quins seran els trets que ens permetran reconeixer les funcions comunicatives 

que desenvolupen els textos? 

Funcions comunicatives: 

referencial, metalingiiistica, psiquica, conativa, 

interlocutiva, poeticoretorica, factiva. 

20. Vegeu aquestes categories al Glossari, p. 57 i/o a la descripcid de les Variables tcxcuals, p. 

115-120. 
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Tinguem en compte que les funcions comunicatives es relacioncn amb: 

a) Els elements linguistics (nivell inferior) 

Les funcions, en general, es fan efectives per mitja de la modalitzacio dels 

enunciats i mes concretament, i sobretot, per les modalitats oracionals i 

per les marques d'elements de presencia de I'emissor i del receptor. 

b) Els patrons discursius (el mateix nivell) 

Les funcions es materialitzen tambe per mitja del les superstructures tex-

tuals quc anomenem patrons discursius. 

c) El context (nivell superior) 

Dctcrminades funcions tenen tendencia a apareixer en determinats inter-

canvis. 

Ara ens centrarem en els usos de les modalitats oracionals. Per saber qnines 

funcions desenvolupen les oracions ens fixarem en l'efecte cliscursiu que pro-

dueixen dintre de les seqiiencics o les superstructures dc que formen part; <5s a 

dir, ens fixarem en la intencionalitat quc revelen, en la seva forca illocutiva i per-

locutiva. 

Tot aix6, que d'entrada pot semblar un xic complicat, en realitat ho es ben 

poc. Es tracta solamcnt dc pensar en el sentit que transmeten les oracions mes 

enlla del seu significat literal. Es a dir, de tenir en compte el joe d'inferencies que 

arrosseguen i fer conscient el que de manera inconscicnt fern els parlants d'una 

llcngua. 

Per comencar, un dels recursos mes elementals quc tenim per poder reconei-

xer 1'iis de les modalitats oracionals es pensar quina mena d'actes de parla con-

tribucixen a realitzar: una demanda, una amenaca, una siiplica, una felicitacio, 

una afirmacio, una constatacio, una informacio, una ccrtificacio... 

Aixo ens ajudara a reconeixer la forca locutiva, iUocutiva i perlocutiva dels 

enunciats i a adonar-nos que, en la mesura que l'emissor s'hi implica i hi impli-

ca el receptor, les funcions son mes o menys marcades. Les funcions que se cen-

tren en l'emissor (psfquica) i en les relacions entre els interlocutors (intcrlocuti-

va) es consideren les mes marcades. En el pol oposat, les quc prioritzen els ele 

ments aliens a l'emissor, la referencial i la metalingui'stica, son les menys 

marcades des del punt dc vista de l'emissor i, per tant, s'acuialitzaran amb un 

llenguatge m(5s neutre. 

Aquesta diferenciacio sera litil per rclacionar les funcions amb les modalitats 

oracionals que les materialitzen. Aixi, s'estableix una relacio entre les oracions 

mes modalitzadcs i les funcions mes marcades i a l'inreve's. Vcgeu-ho en el qua-

dre segiient: 
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FUNCIONS COMUNICATIVES 

Aixf, doncs, davant d'un text, les preguntes que ens podem formular per fer 

una analisi aproximada de les funcions son de l'ordre: 

- Les declaratives d'aquesta notfeia es limiten a donar informacio? Son la 

narraci6 d'uns fets o expressen 1'opinio de l'emissor sobre aquests fets? O 

totes dues coses? 

- Les interrogatives d'aquesta entrevista estan realment encaminades a obtenir 

informaci6, o pretenen provocar, comprometre, acusar, fer fer alguna cosa, 

fer lluir, Uuir-se, etc.? 

- En aquestes instruccions, com es fa per dirigir la conducta d'altri? Es fa sem-

pre de forma directa amb modalitat imperativa o amb formes menys impo-

sitives? 

D'altra banda, ens fixarem en els elements linguistics que denoten la presen-

cia de l'emissor o del receptor en el text, que s6n tambe un dels punts importants 

des del punt de vista de les funcions, perque s'ha comprovat que els textos amb 

mes presencia d'emissor i receptor son els m6s personalitzats i, al reves, com mds 

impersonals son mes deslligats esran de les persones de la comunicacio. Els tex 

tos, doncs, on hi ha abundor de marques d'emissor i receptor s6n propicis al 

desenvolupament de la funci6 psfquica i interlocutiva i reforcen els usos marcats 

de les funcions. 

No cal dir que com mes coneixements es tinguin del funcionament de les 

modalitats oracionals en el text me's es podra entrar en concrecions que seran 

interessants no solament per a la diferenciacio dels tipus, sino per al tractament 

del text a l'aula. Els qui desitgeu ampliar coneixements sobre els aspectes funcio-

nals de les oracions podeu consultar la descripcio de les variables lingiiistiques a 

la segona part de I'obra. Tanmateix, presentem a continuacio un quadre general 

en que es relacionen les funcions comunicatives amb els usos de les modalitats 

oracionals i amb altres elements linguistics especialment significatius. 
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FUNCIONS COMUNICATIVES I ELEMENTS LINGOfSTICS SIGNtFICATtUS 
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Una vegada detectades lcs funcions dominants d'un text, comprovarem si 

aquestes correspond! a les mes representatives del tipus textual a que pertany, ja 

que, recordem-ho, els textos que analitzem estan ja situats en algun dels tres tipus 

d'intercanvi comunicatiu. En el cas que el text no tingui les funcions protou'pi-

ques comprovarem a quin tipus textual tendeix a assemblar-se. 

Amb tot, per acabar de veure la incidencia de les funcions en els textos, ens 

caldra fer un pas mes: observar amb quins patrons discursius esta organitzada la 

informacio del text. 

Recordem 

Com es reconeixen les funcions comunicatives dels textos: 

a) Pels usos de les modalitats oracionals, que en el text indiquen el conjunt 

de funcions comunicatives dominants d'aquest text. 

Per tenir en compte l'aspecte funcional de les oracions, caldra recorrer a 

elements del text i del context: 

- Els actes de parla que les oracions contribueixen a acomplir {prohibir, 

amenafar...). 

- El tipus d'intercanvi comunicatiu a que pertanyen els textos. 

b) Per les marques de presencia de l'emissor i del tractament personal que 

aquest dona a l'interlocutor: 

- Presencia patent o difuminada. 

- Tractament de tit, de vos o de voste. 

c) Tambe pot ser efectiu tenir en compte la naturalesa de l'objecte intercan-

viat: 

- Si es tracta d'informacio, el llenguatge de les oracions podria arribar a ser 

forca neutre, i la funcio predominant ser la referencial. 

- Si es tracta de bens o serveis, segurament hi haura mes implicacio de l'e 

missor i el receptor, i les funcions predominants seran la conativa i la 

interlocutiva. 

-Si el que s'intercanvien son sentiments, emocions, estats d'anim..., el 

me"s segur 6s que la llengua contingui molts elements modalitzadors, i hi 

hagi un predomini de la funcio psiquica. 

Aquests elements que hem destacat per poder reconeixer els aspectes funcio-

nals dels textos son important^ perque contribueixen, juntament amb altres, a 

perfilar el posicionament discursiu del parlant, un dels procediments de moda-

litzacio cabdal per a la construccio del text. 
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2.2.2 Com reconeixerem eh patrons discursius? Per mitjh de quins elements? 

Patrons discursius: 

descriptiu, narratiu, directiu, argumentatiu, expressiu. 

Tinguem present que els patrons es relacionen amb: 

a) Els elements linguistics (nivell inferior): 

- les estructures oracionals 

- el lexic 

- els connectors 

b) Les funcions comunicatives (el mateix nivell) 

c) El context (nivell superior) 

Per fer mem6ria, direm que els diferents patrons son conjunts de regies espe-

cialitzades a transmetre paquets d'informacio mes grans que les paraules o les 

oracions.21 D'aquesta manera donen resposta a la transmissio de realitats tambe 

diferents: 

- com son les coses 

- que passa al mon, que fan els essers 

- per que les coses son de determinada manera, l'opinio sobre les coses 

- la voluntat que els altres facin coses o que les coses siguin d'una determina 

da manera 

- les reaccions emocionals davant de les coses 

En aquest sentit, els patrons tambe son criteris per enfocar la realitat segons 

el paper locutiu que I'emissor adopta enfront d'aquesta realitat: un paper des 

criptiu, narratiu, directiu, argumentatiu o expressiu, el qual ja d'entrada com-
porta graus diferents d'implicacio. 

Els patrons discursius 

21. Vegeu en Artigas R. ct alii (1999) I'apartat "Les oracions i els patrons discursius", p. 45-

51. 
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Segons aquesta relacio, ja es dedueix que la utilitzacio dels dos primers patrons 

fa possible que 1'emissor presenti la realitat com un fet totalment alie, pero que en 

el cas dels alrres tres es diffcil que pugui fer-ho amb total independencia de la seva 

actitud, voluntat, sentiment, etc., especialment en els dos darrers, en que aixo es 

del tot impossible. Per tant, els patrons discursius, considerats en abstracte, com-

porten tambe un cert grau de modalitzacid i per aixo tambe s'entendra que son 

mes o menys marcats des del punt de vista de Pemissor. 

Per tant, aixi com pel que fa a les funcions ens fixavem en la forc.a il-locutiva 

de les oracions, pel que fa als patrons ens fixarem en com se'ns representa el mon, 

la qual cosa es reflecteix principalment en I'estructura sintactica de les oracions, 

on la naturalesa de verb i la dels modes verbals te un paper cabdal. Reconeixer 

les funcions ens ajuda a comprendre el posicionament de 1'emissor davant de 1'e-

nunciat i de l'interlocutor; reconeixer els patrons ens ajuda a comprendre el mon 

representat a partir d'una optica determinada. 

Tot i que a l'hora de reconeixer quins patrons intervenen en la construccio 

d'un text disposem d'un gran bagatge -qui no ha treballat amb els anomenats 

tipus de text, seqiiencies discursives o modes discursius?-, no sempre es facil fer 

aquest reconeixement, perque els patrons diffcilment es donen en estat pur i mes 

aviat es troben combinats o barrejats. 

Una analisi detallada ens portara a considerar les diferents caracten'stiques lin-

guistiques de cada patro (vegeu-ne un resum al final de l'apartat), i una analisi 

mes perceptual, a considerar els aspectes mes globals. Ambdues ens seran utils 

per poder classificar els textos segons el patro: 

Sobre aquest darrer aspecte, tenint en compte que ja sabem a quin intercan-

vi pertany un text determinat, les questions concretes que ens podem plantejar 
per classificar-lo segons el patro son de I'ordre: 

- En aquest text, com es representa la realitat? 

- L'emissor la presenta d'una manera objectiva, tan neutra com sigui possible, 

adjudicant-se unicament un paper descriptiu o narratiu? O descriu o be 

narra uns fets aportant-hi el seu punt de vista? 

- L'emissor presenta les seves idees o sentiments de forma raonada, argumentant 

el que diu, o d'una manera espontania i mes sentida? O be ho fa de totes dues 

maneres alhora? Te un rol comunicatiu marcat o passa desapercebut? 

- El paper locutiu que ha adoptat per presentar la realitat es propi de 1'inter-

canvi comunicatiu que esta realitzant? Hauria pogut utilitzar un patro 

menys marcat? 

Les respostes ens ajudaran a comprendre la confluencia de patrons en un text 

i el fet que els patrons siguin o no siguin els tfpics de l'intercanvi al qual perrany. 

D'altra banda, quant als aspectes mes linguistics, cal destacar la designacio de 

la realitat mitjan^ant la tria del lexic que, si be no podem assegurar que sempre 
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esta directament relacionada amb el patro, si que sabem que ho esta amb el tipus 

d'intercanvi. 

Aixf, notarem que en el tipus I hi ha un predomini del lexic valoratiu o apre-

ciatiu, la qual cosa es propia del patr6 expressiu i, en canvi, en els tipus II i III 

predomina un lexic mes especialitzat, que s'adiria mes amb els patrons directiu i 

argumentatiu. Entre el tipus II i el III els matisos qualitatius son dificils d'esta-

blir, perb podn'em dir que al II hi ha un domini del vocabulari propi de les pro 

fessions i al III s'hi afegeix un lexic que revela la ideologia de la institucio. 

Vegem ara les relacions entre patrons i estructures lingiii'stiques esquematit-

zada en el quadre segiient: 

Patrons discursius i estructures linguIstiques 
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Recordem 

Com es reconeixen els diferents patrons discursius en els textos: 

a) Pels elements linguistics que caracteritzen el patro com a motile sintactic: 

- classes d'oracio segons la naturalesa del verb: copulatives, predicatives 

- classes d'oracio segons el paper modal que tenen en 1'enunciat: intro 

ductories, concloents 

- modes i temps verbals 

- les formes lbgiques de relacionar els fets de la realitat: connectors 

- designacio de la realitat: noms, adjectius, verbs, adverbis 

- elements emfatics 

- recursos emprats: definicions, parafrasis, contrastos, comparacions, enu 

meracions, citacions, etc. 

b) Pels elements contextuals: 

- el paper locutiu de 1'emissor en I'intercanvi comunicatiu que realitza 



La tipologia textual Tipotext 79 

- els patrons tradueixen una realitat externa, pero l'emissor i el receptor 

son tambe elements de la realitat 

- els diferents patrons a vegades presenten aquestes realitats, particular-

ment o de manera conjunta 

c) Recordem tambe aqui que la naturalesa de l'objecte intercanviat pot tenir 

relacio amb els patrons. Per exemplc: 

- si es tracta d'informacio, es molt probable que es presenti organitzada 

amb una patro descriptiu o narratiu; 

- si cl que s'intercanvia son bens o serveis, segurament la materia lingiii's-

tica s'organitzara amb un patro directiu; 

- si cl que s'intercanvia son sentiments, emocions, cstats d'anim..., el mes 

segur es que es tracti d'un patro expressiu. 

Com veiem, tant pel que fa a les funcions (vehiculadores de la dinamica in-

tencional) com als patrons (vchiculadors de la dinamica informativa) el paper 

discursiu de l'emissor es indicador de significats pragmatics que no es poden des-

lligar dels significats linguistics, ja sigui per a la interpretacio textual, ja sigui per 

a l'establiment dels tipus textuals. 

2.2.3 La comb'mac'w defimcions i patrons es significativa per camcteritzar 

els textos i els tipus de text 

Diem que es significativa perque tant les funcions comunicatives com els 

patrons discursius tendeixen a ser rue's espccifics d'un tipus d'intercanvi comu-

nicatiu que d'un altre. A mds, perque s'ha comprovat que els parlants, segons els 

tipus d'intercanvi comunicatiu que realitzen, tendeixen a actualitzar unes fun 

cions comunicatives amb uns mateixos patrons. 

Insistim en alguns punts de l'apartat 3.4, p. 44, que ens donen la clau de la 

diferenciacio dels textos en tipus textuals: 

Els textos prototipics del tipus I es diferencien dels prototipics del tipus 

II i del III per la preponderancia de les funcions psiquica i interlocutiva i 

pel fet que aquestes funcions es manifesten, sobretot, amb cl patro 

expressiu, tant en el mode directe com en el diferit. 

Els textos protopipics dels tipus II es diferencien dels prototipics del tipus 

I pel fet que les funcions psiquica i la interlocutiva tendeixen a materia-

litzar-s'hi amb el patro argumentatiu, i, dels del tipus III, perque en 

aquest les funcions psiquica i interlocutiva tenen molt poc pes. 
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Els textos prototipics del tipus III es diferencien dels prototipics del 

tipus I i del II pel fet que la funcio psiquica hi te poc pes, sobretot en el 

mode diferit, en el qua! practicament no apareix. Tambe per la presen-

cia de la funcio factiva i per I'absencia del patro expressiu. 

D'altra banda, en els casos en que un text no respongui plenament al conjunt 

de caracteristiques dels del seu tipus, hem de tenir en compte el mateix principi 

que regeix la tipologia, perb dintre del contfnuum de textos d'un mateix tipus. 

En conseqiiencia: 

Els textos que tinguin predomini de funcions marcades22 i aquestes es 

materialitzin predominantment amb patrons marcats23 seran els mes 

personalitzats del seu tipus i, per tant, tendiran a la modalitzacio intui-

tiva, si son dels tipus II, oala modalitzacio eclectica, si son del III. 

Per contra, els textos que tinguin exdusivitat o predomini de funcions 

no marcades i aquestes es materialitzin amb patrons no marcats, seran 

els mes impersonals del seu tipus i, per tant, tendiran a la modalitzacio 

eclectica, si son de l'l, o a la modalitzacio obligada, si son del II. 

Per exemple, en l'intercanvi comunicatiu individual, una actuacio no proto-

tipica es reflectira en textos on hi hagi activada predominantment la funcio refe-

rencial (en detriment de la psiquica i la interlocutiva) i aquesta estigui materia-

litzada exdusivament amb patro descriptiu o narratiu. 

O a l'inreve's, els textos del tipus III, d'intercanvi institucional, amb una gran 

carrega de funcio psfquica (que ofegui la referencial) materialitzada amb patr6 

expressiu, no serien propis de Pintercanvi institucional i, per tant, no en serien 

prototipics. En aquest cas, pero, serien clarament transgressors de les normes i els 

valors establerts socialment per a intercanvis d'aquests tipus. 

Resumint. La idea principal que podem treure d'aquestes reflexions es que 

tant les funcions comunicatives com els patrons discursius indiquen graus d'im-

plicacio de l'emissor en el missatge, i que, de retruc, la combinacio de funcions 

i patrons es significativa per caracteritzar els textos i els tipus de text. En conse 

qiiencia: 

22. Vg. Variables tcxtuals, p. 116. 

23. Vg. Variables textuals, p. 125-126. 
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Els textos on hi hagi coincidencia de funcions i patrons marcats seran els 

mes modalitzats; es a dir, els que transparenten mes clarament la idio-

sincracia de l'emissor. 

Els textos que no tinguin ni funcions marcades ni patrons marcats seran 

els que tindran el grau de modalitzacio mes baix; es a dir, els mes opacs 

respecte a la psicologia de l'emissor. 

2.3 Els elements linguistics 

2.3-1 Com determinem el valor modalitzador dels elements linguistics? 

En la definicid de la tipologia hem anticipat alguns dels principals trets que 

denoten modalitzacio: els que indiquen el posicionament discursiu del parlant i 

els que indiquen una tria o prioritzaci6 significativa d'elements (p. 39-40). Pero, 

que son aquests procediments modalitzadors? 

Els procediments de modalitzacio son les maneres com el parlant efectua la 

modalitzacio, entesa com el conjunt de marques que l'emissor, deliberadament o 

no, imprimeix en 1'enunciat segons els proposits comunicatius, la percepcio de 

la situacio i el domini que te de la Uengua. 

Procediments de modalitzacio: 

Posicionament, Tria/Prioritzacio, Repeticio i Transgressio. 

Aqui, pero, mes que explicar que son els procediments de modalitzacio i amb 

quins trets es manifesten24 ens cenyirem a algunes de les idees rellevants per com-
prendre la naturalesa de la modalitzacio a fi de poder entendre com es configu-

ren els tipus textuals. 

D'entrada, tinguem en compte que els elements linguistics modalitzadors 

tant es poden relacionar amb elements d'un nivell superior com del mateix 

nivell. 

a) Relacio amb elements del context: 

- Els pronoms de primera persona fan referenda a l'emissor. 

- Les formes de tractament personal (tu, voste...), els vocatius, les inter-

pellacions... fan referenda al receptor. 

24. A Variables lingui'stiqucs p. 133 i Variables paralingui'stiques p. 248, hi ha la dcscripcio 

complcta dels quatrc procediments de modalitzacio. 
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- Les expressions di'ctiques de temps (dema), de Hoc {aqut) o de manera 

(fes-ho aixi) i tambe les referencies exoforiques no di'ctiques {Barcelona, 

16 de setembre de 1999) remeten a parametres flsics o materials de la 

comunicacio. 

b) Relacio amb el text com a unitat o amb parts del text com a superestruc-

tures que conformen aquesta unitat: 

- Les modalitats oracionals, els operadors modals, els elements de presen-

cia de l'emissor i del receptor, son indicadors de les funcions comunica-

tives que els textos realitzen. 

- Les estructures oracionals, el tipus dc verb (copulatiu, d'accio, perfor-

matiu, de sentiment, de dir, de percepcio sensorial ) i les formes d'en-

llac de les oracions o de les seqiiencies contribueixen a configurar els 

patrons discursius. 

c) Relacio amb altres elements linguistics: 

- Els verbs modals o que actuen com a modals estan relacionats amb un 

verb principal. 

- Les frases introductbries en primera persona amb verbs de diccio, d'en-

teniment o d'activitat sensorial projecten algun punt de vista sobre una 

altra frase (Penso que t'bo he de dir: t'has de rentar els cabelb mes sovint). 

- Gairebe la totalitat dels elements linguistics estan vertebrats en una ora-

cio actualitzada en una modalitat determinada. 

- Els adjectius i totes les estructures en funcio adjectival estan relacionats 

amb els noms. 

-Etc. 

2.3.2 Com es relational els trets linguistics amb cadascun deb tipus textuals? 

Partirem de la idea que en els enunciats s'hi diferencien dues classes de sub-

jecte: un de sintactic i un de modal o enunciatiu.25 El primer, l'identifiquem a 

partir de les funcions sintactiques dels elements linguistics; el segon, a partir de 

les formes que revelen la implicacio que el parlant mostra amb allo que diu o 

amb l'interlocutor. Perque les paraules, alhora que en l'oracio i el text mostren 

rclacions sintactiques, en mostren de significatives. fis mes, les paraules son selec-
cionades pel parlant per construir una unitat comunicativa que tingui sentit en 

un intercanvi comunicatiu concret, no perque realitzen funcions sintactiques. 

25. DifcTenciacio cutrc dictum i modus, vg. Bally (1965). 
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La modalitzacio, aquest flux comunicatiu que tenyeix els enunciats dc sub-

jeccivitat, sera copsada, doncs, a partir d'aqucst segon punt de vista, que es el que 

permet observar les operacions comunicatives i metacomunicatives amb que el 

parlant construeix el missatge. 

Fixem-nos que els tres tipus textuals del Tipotext es defineixen per scr de 

modalitzacio intuitiva, edectica i obligada, respectivament. La classe de moda 

litzacio que els dona nom esta en relacio amb els condicionants de la comunica-

cio, el mes rellevant dels quals, recordem-ho, es Pintercanvi. En el quadre 

segiient, relacionarem cada intercanvi amb la modalitzacio que s'hi produeix, a 

fi d'adonar-nos d'on sorgeix la modalitzacio de cada tipus i com s'afaicona. 

Paper de l'emissor i modalitzacio 



Tipotext 

Institucionalitzat 

Quan I'actuacio de l'emis-

sor o productor ve determi-

nada pel fet de produir-se 

en el marc d'una institucio 

publica o en representacio 

seva. Es dona en situacions 

comunicatives estrictamcnt 

regulades per normes so 

cials o lingiifstiqucs o be 

totes dues alhora. 

Modalitzacio obligada 

Respon al compliment d'un 

conjunt de normes i valors 

prccstablerts per a determi-

nades situacions comunica 

tives que obligucn I'cmissor 

a distanciar-sc del text i dels 

interlocutors. 

Posicionament 

. Presencia de I'emissor i 

del receptor latent. 

. Modalitats oracionals, 

sobretot en usos caracte-

rfstics, destinades a inter-

canviar bens i serveis. 

Tria/Prioritzacio 

. Substantius que denoten 

ideologia. 

. Operadors modals logics. 

. Lexic cspecialitzat, proto-

col-lari. 

Quan vulguem reconeixer els elements linguistics modalitzadors segons el 

tipus de text a que pertanyen, sera bo tenir en compte el paper que 1'emissor fa 

en el text. Aixo 6s el que ens permetra situar i interpretar convenientment el valor 

modalitzador dels elements linguistics. 

D'altra banda, a l'Annex 1 trobareu l'fndex dels trets de modalitzacio, defi-
nits segons la seva funcio textual i organitzats en els difercnts plans de la llengua. 

A la segona part del llibre, al final de la descripcio de cada procediment hi ha 

quadres amb les ocurrencies dels diversos trets comptabilitzades en cada tipus 

textual. Aquestes son les fonts que permeten coneixer els trets modalitzadors mes 

detalladament. 

2.4 Recapitulacio 

A l'hora de classificar els textos en algun dels tipus textuals, o el que es el 

mateix, com a prototi'pics d'una mena de modalitzacio, tant se val que partim de 

variables extralingiiistiques, textuals o lingiifstiques; sempre les haurem de rela-

cionar totes. Comprendrc el significat i el sentit d'un text ens portara a situar-

nos en el paper que I'emissor te en aqucst text, aixi com en el tipus de relacions 

que estableix amb l'interlocutor o amb els receptors en general i amb el seu 

entorn. 

Per fer, doncs, diferenciacions tipologiques, a tall de recordatori subratllem: 

a) La importancia de situar el text en l'intercanvi comunicatiu en que es pro-

dueix. 



La tipologia textual Tipotext 85 

Conve situar-se mentalment en el paper de l'emissor en aquella comuni-

cacio: el rol que dcsenvolupa, el tracte que d6na al receptor, si s'implica o 

no en allo que diu, si treballa perque la comunicacio tiri endavant, les 

intencions que demostra... La contextualitzaci6 fara que es puguin inter-

pretar els valors modalitzadors dels trets linguistics. 

b) Els aspectes mes globals del text: les funcions comunicatives i els patrons 

discursius amb que aquest ha estat construct. 

Els trets modalitzadors tradueixen les intencions de l'emissor, les funcions 

comunicatives; d'altra banda, 1'emissor construeix el significat i el sentit 

del text mitjancant 1'adopcio de patrons discursius (motlles sintactics) que 

tambe revelen 1'adopcio d'un paper comunicatiu determinat. Els trets 

modalitzadors contribueixen a perfilar aquests aspectes comunicatius del 

text. 

c) Que els trets linguistics son indicadors no unicament de la modalitzacio 

textual, sino que, vistos en relacio amb 1'intercanvi comunicatiu en que es 

donen, son indicadors d'una mena de modalitzacio. Aixo es pot percebre 

mes clarament en relacionar els trets amb les funcions comunicatives i els 

patrons discursius. 

d) Que disposem de la llista de trets modalitzadors que han servit per a I'ana-

lisi textual, que trobareu en aquesta mateixa obra segons ha estat indicat. 

3. Els textos amb que conve treballar 

3.1 Partir de textos preestablerts 

Sovint, quan ens disposem a preparar un curs, d'antuvi se'ns demana que tre-

ballem amb determinats generes discursius: la carta, I'entrevista, la conversa fami 

liar, el debat parlamentari, la demanda, l'article periodfstic..., o amb textos d'un 

ambit concret: esportiu, juridic, religios... Tenim, per tant, fonja delimitats els 

textos que els alumnes hauran de produir i comprendre i que des d'un punt de 

vista formal segurament coneixem be. D'entrada, doncs, es podria pensar que no 

cal adoptar cap altre criteri classificador; en realitat, perd, dintre dels ambits i d'al-

guns generes s'hi pot trobar textos molt diferents, per la qual cosa esdeve' necessa-

ria una classificacio que permed fer distincions qualitatives entre els textos. 

Posats a utilitzar el Tipotext, doncs, ens podem trobar que els textos que pre-

tenem classificar pertanyin a un sol tipus textual o que n'hi hagi de tots els tres 
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tipus de la tipologia. Tant se val que ens proposem dassificar textos per treballar 

a dasse, com que es tracti de les redaccions d'alumnes per corregir, o de textos 

que hagim de traduir, en cas que ens dediquem a la traduccio. En tots els casos, 

aplicar aquesta classificacid contribueix a poder controlar els aspectes significa-

tius dels textos, entre els quals la subjectivitat/objectivitat assoleix la primacia; es 

a dir, ens permet aprofundir en les formes de construcci6 textual. 

a) En el suposir que els textos resultin ser d'un sol tipus textual, partirem 

d'un denominador comu, la classe d'intercanvi comunicatiu i tambe hau-

rem d'establir diferenciacions cntrc els textos, agrupant-los segons que 

siguin mes o menys modalitzats i tendeixin, per tant, a assemblar-se a 

algun dels altres tipus, en cas que no responguin al model prototipic. Seria 

el cas d'un conjunt de textos de I'ambit juridic, propis del tipus III, entre 

els quals hi podria haver diferencies notables: una llci, per exemple, es ben 

difcrcnt del discurs de defensa d'un acusat per part de I'advocat defensor. 

La llei es en mode diferit, sol tenir predominantment funcio referencial, 

factiva i conativa, patro directiu i una presencia de I'emissor i del receptor 

latent, per exemple el text num. 6030 del corpus (prototfpic del III); la 

defensa, text en mode directe, te sobretot una funcio conativa (de conven-

cer), un patro discursiu eminentment argumentatiu i una presencia de l'e-

missor difuminada (plural col-lectiu), per la qual cosa es possible que ten-

deixi a un tipus de modalitzacio eclectica, ti'pica del tipus II, com per 

exemple el text 6076. Ja hem explicat a l'apartat anterior com es poden fer 

aquestes distincions. 

b) Suposant que ens trobem amb textos de tots tres tipus textuals, ja podem 

imaginar que, d'entrada, les diferencies seran molt mes grans, ja que els 

textos aniran dels mes espontanis, subjectius, informals i en varietat 

geografica o social, als mes "objectius", formals, institucionalitzats, encoti-

llats i en varietat estandard. Aixo pot donar-se en alguns generes: la carta 

n'es un exemple, ja que en podem trobar d'intercanvi individual (text 

2131, per exemple), de social (text 3011) o d'institucional (text 5041), es 

a dir, en tots tres tipus. 

En aquest suposit, una vegada classificades les cartes segons I'intercanvi a 

que pertanyen, tambe aqui convindria entrar en la qualitat dels textos per 

comprovar si tenen les caracten'stiques tfpiques o no tipiques. Un altre 

exemple del que comentem poden ser els textos en mode directe, o dife 

rit, que trobarem en tots tres tipus textuals. La manera de procedir es la 

que ja hem comentat en l'apartat anterior. 

De fet, es impossible treballar amb textos sense fer referenda als generes dis-

cursius a que pertanyen; la utilkzacio de la tipologia esta, doncs, lligada a la dis-
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tincio que procuren els generes, o subgeneres, en el sentit que faciliten una mane-

ra de reconeixer cl textos des d'un punt de vista formal (estructura, parts) i fun-

cional (usos), aixi com d'anomenar-los: carta, article periodistic, sermo, etc. Per 

aquest motiu, tot i sabent que els generes no ens serveixen per fer distincions 

tipologiques, perque un mateix genere el podem trobar en tots tres tipus textuals, 

al final d'aquestes Orientations... incloem un quadrc on consta el genere dels tex 

tos analitzats, segons els tipus textuals i el mode de produccio. Pensem que 

aquesta rclacio pot ser litil des d'un punt de vista didactic; amb el mimero de 

referenda del text podeu veure el text en el CD-ROM, que trobareu a I'Annex 3 i 

fer les oportunes comparacions entre generes. 

3.2 Deb continguts textuals i linguistics als textos 

Si en Hoc dc partir de textos establerts ens conve partir dels continguts tex 

tuals o linguistics que volem treballar, primer haurem d'esbrinar quin pes tenen 

aquests elements respecte als tipus textuals, 6s a dir, en quin tipus textual solen 

apareixer amb mes regularitat. Per coneixer aixo podem consultar la descripcio 

de les variables que corrcsponguin: textuals (funcions, patrons) lingiiistiques 

(verbs descriptors de sentiment, performatius, dc dir, dfctics de persona...) o 

paralingiiistiques (subratllats, negretes, guions...) (vcgeu la descripcio de varia 

bles a la segona part de l'obra i I'Annex 1, Index de trets de modalitzacio). Sabut 

aixo, podem centrar-nos en els tipus de textos que millor exemplifiquin els ele 

ments a tractar. Els textos de mostra de I'Annex 3 ens poden servir de model. 

3.3 Dels continguts extratextuab ab textos 

Tambe podem anar als textos per les seves variables extratextuals. Per exem-

ple, ens pot interessar treballar amb textos que siguin d'esfera poh'tica, de mode 

directe, d'lis publicoprivat de la llengua, o que siguin monogestionats... A la des 

cripcio de les variables extratextuals (p. 97) trobarem informacio sobre el com-

portament d'aquestes variables i les tendencies d'aparicio en els tres tipus, la qual 

cosa pot ajudar a trobar els textos fine's adequats per a la realitzacio de les nostres 

practiques. 
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4. La planificacio docent 

Per a 1'iis del Tipotext des del punt de vista de la planificacio docent, farem 

tambe* algunes observacions. L'elaboracio de programes de llengua, de progra-

macions, de cum'culums, de cursos de formacio, etc., requereix un marc teoric 

general que permeti integrar en la planificacio els aspectes linguistics i extralin-

giiistics dels textos prenent com a model una metodologia adient. 

En aquest sentit, tant si es tracta de planificar a partir de textos com de fer-

ho a partir de continguts textuals o linguistics, recomanem tenir en compte el 

marc conceptual en que es basa el Tipotext. Com diem a la Proposta teorica per 

al text de no-ficcio (p. 31) els criteris amb que es classifiquen els textos han de 

tenir relacio amb la idea de com funciona el text perque es pugui dur a terme un 

ensenyament comunicatiu coherent i eficac. 

Recordem que els textos del corpus del Tipotext, aplegats a l'Annex 3, poden 

servir de models reals per a l'exemplificacid de textos produits en determinats 

contextos: segons tipus d'intercanvi comunicatiu, esferes de participacio social, 

modes de produccio, usos publics o privats, etc. 

4.1 Que comporta elfet d'adoptar el model de funcionament del text del 

Tipotext? 

Incideix, sobretot, en l'organitzacio dels continguts en relacio amb les habili-

tats, de manera que uns i altres s'orientin cap una mateixa meta. El model de text 

de no-ficcio del Tipotext proposa organitzar els continguts textuals a partir d'un 

ordre de constituents que descrigui diferents actuacions verbals de l'emissor: 

a) El Posicionament de l'emissor, pel qual aquest desenvolupa les funcions 

comunicatives i metacomunicatives del text. Aqui s'hi poden incloure la 

major part dels items de Posicionament descrits a l'fndex de trets de moda-

litzacio p. 281. Observeu que aquest procediment esta relacionat sobretot 

amb les habilitats d'adequacio del text al context. 

b) La Tria i la Prioritzacio d'elements linguistics, per la qual l'emissor cons-

trueix el significat i el sentit del text i fa que el text desenvolupi les fun 

cions de representaci6 de la realitat. Aqui s'hi poden incloure la major part 

dels items de Tria/Prioritzacio descrits a I'Index de trets de modalitzacio p. 

294. Aquest procediment esta relacionat sobretot amb les habilitats de 

coherencia textual. 
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c) La gestio de tots els elements significatius que intervenen en la construc-

cio del text repercuteix en la cohesio, la coherencia i l'adequacio del mis-

satge. Aqui s'hi poden incloure tots aquells elements que contribueixen a 

la segmentacio del text en parts diferenciades i tambe a la connexio de les 

diferents parts. Amb aquesta actuacio verbal 1'emissor demostra sobretot 

la seva habilitat de construir una unitat cohesionada i travada: el text. 

d) Aquest ordre d'elements, que assenyala d'entrada habilitats que 1'emissor 

posa en joe, comporta de forma implicita les habilitats de l'cmissor de fer 

funcionar el sistema plenament i en general: les habilitats gramadcals 

(sintactiques, morfol6giques, prosodiques i grafiques). 

e) Les habilitats textuals de 1'emissor s'actualitzen globalment en Pintercanvi 

comunicatiu en que es produeix el text. Sense la variable intercanvi seria 

impossible establir l'adequacio, la coherencia, la cohesio, la gramaticalitat 

d'un text. Aqui el text se situa en el proces mental de la comunicaci6, en 

el qual es produeix I'actualitzaci6 de la llengua i es posen en joe totes les 

capacitats i les habilitats de 1'emissor. 

Una vegada organitzats els continguts textuals segons aquest model en els 

diferents nivells de la planificacio, se seleccionaran els textos que s'hagin de tre-

ballar en els diferents nivells i segons els tipus d'intercanvi comunicatiu que 

correspongui, tenint en compte els aspectes que s'han anat indicant per a la seva 

classificacio. 







SEGONA PART 

Variables analitzades en 

la recerca Tipotext 



1. Introduccio 

Els textos de no-ficcio que formen el corpus del Tipotext1 es diferencien per 

feixos de caracten'stiques, extratextuals, textuals i lingiii'stiques, les quals consti-

tueixen les variables que s'han tingut en compte en la recerca: les primeres, 

anomenades variables independents, han estat el punt de partida; [es restants, ano-

menades dependents, Pobjecte de la recerca. No cal dir que, si l'establiment i la 

deflnicio de les variables es de summa importancia en qualsevol recerca, en 

aquesta es crucial, ja que la formulacio de la tipologia es basa en l'establiment de 

relacions entre unes variables i unes altres. 

Les variables son els parametres en que hem fixat els textos per poder-los estu-

diar de forma sistematica i des de perspectives divcrses: des d'una certa distancia, 

observant com funcionen en el context extratextual on s'inscriuen (variables 

extratextuals), de mes a prop, per6 amb una mirada global, notant quines fun-

cions comunicatives desenvolupen i amb quins patrons discursius cs construei-

xen (variables textuals); i d'una manera mes acostada, analitzant els elements lin-

giifstics de que es componen (variables lingiii'stiques) i els paralinguistics que s'hi 

sumen (variables paralingiii'stiques). Podn'em dir que les variables establertes ens 

faciliten aproximacions multiples a l'objecte d'estudi, com un zoom que ens 

porta des d'una visio paisagistica a la visi6 de la lupa. 

En aquesta segona part, doncs, descriurem les diverses variables com a apro 

ximacions complementaries i necessaries a partir de les quals es compren aquest 

model tipologic, i a fi que s'entengui el valor significatiu que se'ls atorga en gene 

ral, aixf com el valor distintiu de les seves ocurrencies en els tipus textuals. Per 

aixo, quan ha semblat rellevant, s'han relacionat determinades variables amb 

d'altres. 

1. Vegeu el Glossari, p. 55, i 1'apartat 1.3 del primer bloc, p. 30, de la primera part. 
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En primer Hoc, farem referenda a les variables extratextuals dels textos de la 

mostra, que s6n les dades que ens han permes establir els feixos de relacions entre 

els textos i els contextos. Segonament, tractarem les variables textuals, que indi-

quen dades globals del text, pero que son dedui'bles del mateix text i constituei 

xen un punt de connexi6 entre les extratextuals i les lingiii'stiques. En tercer Hoc, 

ens ocuparem de les variables lingiii'stiques, enteses com a processos de moda-

litzacio de Tenunciat per part de l'emissor: posicionament, tria i prioritzacio, 

repetici6 i transgressio (d'ara endavant PO, TP, RE, TR). Finalment, tractarem dels 

elements que actuen de reforc de la modalitzaci6, els recursos grafics i prosodies, 

que s'engloben en les variables paralingiiistiques (d'ara endavant Gr i Pr). Ob-

servem que el fil conductor entre totes elles e"s el comportament verbal de l'e 

missor, que arrenca del comportament social i psiquic. 

Conve subratllar que la descripcio de la mostra no e*s el mateix que la des 

cripcio de la tipologia, ja que aquesta consisteix unicament en la definicio d'un 

conjunt de criteris. La descripcio de la mostra te unicament el valor de ser aixo: 

una mostra de textos de no-ficcio, que es poden classificar amb els criteris tipolo-

gics que constitueixen aquesta tipologia. Aixf doncs, si be" els textos de la mostra 

no son la tipologia, ens hi referirem constantment per validar les nostres tesis. 

D'altra banda, conve* remarcar que aquesta tipologia es basa en un estudi qua-

litatiu mes que no pas quantitatiu. Aixo justifica que el nombre de textos de la 

mostra no sigui el mateix en cada tipus textual i que els textos no tinguin la 

mateixa extensio. La distribucio dels 107 textos del corpus que serveix de mos 

tra 6s fruit de l'analisi de factors externs. 

QUADRE 0. DISTRIBUCIO I EXTENSIO DELS TEXTOS DE LA MOSTRA 

SEGONS ELS TIPUS 

El corpus textual, doncs, consta de 107 textos que comprenen un total de 

47.982 paraules. La mitjana de paraules per text es de 450, aproximadament; en 

els extrems hi ha el text mes breu, que consta de 43 paraules, i el mes extens, que 

en te 2.475. Per altra banda, s'ha partit de 243 trets linguistics i paralinguistics 

discriminatoris, i en l'analisi han estat registrades 18.593 ocurrencies. 

Abans de passar a la descripci6 de cadascuna de les variables volem remarcar 

que el seu establiment, diguem-ne definitiu, respon a un proce's que s'ha vist 

retroalimentat per la informacio que ha anar generant el mateix estudi. El feno-

men, en una mesura o altra, ha afectat tota mena de variables: extratextuals, tex-
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tuals, lingiiistiques i paralingiiistiques, en el sentit que el millor coneixement 

dimes ha propiciat la major comprensio de les altres, la qual cosa ha revertit en 

la definici<5 dels conceptes o en la precisio del seu abast.2 Aix6 es la mostra mes 
fefaent del caracter holistic d'aquesta tipologia. 

2. Variables extratextuals 

Les variables extratextuals s'infereixen de I'observaci6 de la situacio on encai-

xa el text; per tant, associen el text amb dades del context i el caracteritzen res-

pecte al seu funcionament en la societat. Son, doncs, etiquetes que des del punt 

de vista pragmatic caracteritzen el text com a unitat i s'adscriuen a la fitxa d'en-

trada de cada text, ja des de la recopilacio del corpus. 

L'establiment d'aquestes variables es crucial, ates que no tan sols fa previsibles 

els elements del context que posteriorment es relacionaran amb la resta de varia 

bles, sino que assegura la representativitat dels textos respecte a l'ambit d'estudi 

proposat. Aixf, per exemple, s'assegura que el corpus come1 textos de tots els 

modes de produccio previstos: directe, diferit, directe+directe i directe+diferit. 
Per tant, les variables extratextuals s'inscriuen igualment com les altres en el marc 

de la investigacio i, si se les anomena independents,3 es perque son previes a la 

recerca i s'adjudiquen als textos abans de ser analitzats, la qual cosa no significa 

que siguin menys importants. 

Hem d'afegir que no totes les variables independents que figuren a la fitxa 

d'entrada dels textos incideixen igualment en la recerca; algunes tenen una fun-

ci6 complementaria: fan referenda a la procedencia del document, a dades del 

parlant, a l'estat de conservaci6 del material, etc. i, per tant, no les descriurem 

2. Un dels casos trie's significatius es el de 1'analisi dels usos comunicatius de les oracions (PO 

2.2), que afecta l'abast de la variable textual fitncid comunicativa, eciqueta que indica caractcristi-

ques globals del text, i que ha rcsultat de cabdal importancia per a la diferenciacio cipologica. Per 

exemple, el fet de constatar que hi havia un certificat (text num. 2156) que d'aiuuvi estava eti-

quetat amb funcio referencial i en I'analisi de la principal oracio que conte, que es declarativa, hi 

havia la marca de verb pcrformatiu, va posar en evidencia que la funcio global d'aquell text era 

alguna cosa mes que referencial, ates que amb la formulacio d'aquell enunciat alguna cosa de la 

realitat quedava modificada; d'aqui va neixer la idea d'incorporar la iunao factiva, no rccollida en 

la catcgoritzacio de Jakobson de que es partia. O b^ el fet que les oracions interrogatives i impe 

ratives tinguessin igualment funcio conativa, que va dur a considerar el difcrent valor d'aquesta 

variable que s'especialitzava en conativa de dir i en conativa defer. 

3. Termes d'lis general en la metodologia de la investigacio sociol6gica i tambe sociolingiii'sti-
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aqui. Altres, tot i sent importants des del punt de vista textual, no han resultat 

rendibles per fer les distincions tipologiques, com, per exemple, la variable gene-

re, ja que alguns generes, com la cartap cs poden trobar en tots tres tipus tex-

tuals. Aqui comentarem solamcnt les que son mes significatives per a 1'establi-

ment de la tipologia: intercanvi comunicatiu, esfera de participacid social, its de la 

llengita, mode de produccio de la comunicacio, canal de transmissio i gestio textual. 

En el quadre que hi ha al final d'aquest apartat veureu d'una manera global 

la scva incidencia en el corpus textual i en els tipus. 

2.1 Intercanvi comunicatiu 

fis la variable independent que ha resultat mes rellevant a 1'hora d'establir 

relacions entre variables, possiblement perque representa la cruilla on s'actualit-

zen tota mena de significats: pragmatics i linguistics. Els pragmatics inclouen els 

factors diversos que determinen la comunicacio, ja siguin psicologics (inten-

cions, actituds, valors, normes, benefici/cost, rols, etc.), ja siguin fisics (mode, 

canal), ja siguin socials (esfera de participacio social, us privat o public de la llen-

gua...). Els linguistics comprenen l'actualitzacio dels elements del codi (les 

paraules, les oracions). 

Aquesta variable, doncs, es la mes general i la mes rellevant per a la definicio 

dels tipus. S'hi s'associen la resta de les variables, que es donen amb osciUacions 

en els intercanvis i afegeixen restriccions als tipus. Per tant, el lligam mes fort 

entre les variables extratextuals, textuals i lingiiistiques es produeix mitjancant 

l'hegemonia de la variable intercanvi comunicatiu. Per aquest motiu esdeve la 

categoria d'interficie per exceUcncia. 

En el Tipotext, el conceptc d'intercanvi comunicatiu es defineix com el pro-

ces linguisticomental pel qual s'actualitzen en el text tota mena de significats (lin 

guistics, psicologics, socials) segons els proposits de la comunicacio, segons el 

paper que assumeix l'emissor i el que atorga al destinatari, i d'acord amb els 

valors i les convencions de la cultura en que s'insereix. 

S'ha considerat que hi ha tres tipus d'intercanvi fonamentals segons que la 

seva naturalesa sigui individual, social o institucionalitzada. 

- Individual 

Quan l'emissor actua a titol personal, de manera intuitiva i sense exercir 

un rol social public. Es dona en situacions comunicatives entre persones 

4. A l'apartat 3 de les Orientacions per a l'aplicacio del Tipotext, p. 85-87, es comenten ques 

tions relacionades amb el generes i s'inclou un quadre amb la Ilista dels gencrcs del textos del cor 

pus, p. 90-91. 
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conegudes o properes i en que l'emissor te un marge de Ilibertat prou 

ampli per interpretar les normes de comportament social i linguistic, no 

establertes explfcitament. 

- Social 

Quan l'emissor actua d'acord amb el rol social que exerceix (com a mem-

bre d'un coMectiu o no). Es dona en situacions en que l'emissor s'adap-

ca a unes normes de comportament social i linguistic determinades que 

perccp com a necessaries, que poden ser explfcites o implicites. 

- Institucionalitzat 

Quan l'actuacio de l'emissor ve determinada pel fet de produir-se en el 

marc d'una institucio piiblica o en representacio seva. Es dona en situa 

cions comunicatives en que l'emissor es veu obligat a seguir unes normes 

de comportament social o linguistic, sovint establertes explfcitament. 

Aquest proces, en el qual la interpretacio te un paper primordial, constitueix 

el moll de l'os de la significacio, ates que per mitja seu els significats no solament 

es transmeten, sino que es configuren. 

Aixf, el paper textual de l'emissor es perfila a partir de les restriccions que s'im-

posen en els intercanvis a causa del cumul de factors socials i psiquics, tot confi-

gurant una comunicaci6 individual, social o institucionalitzada. Conve subratllar 

que no es tracta tant del fet que els elements extratextuals influeixen directament 

en el discurs com del fet que ho fan a traves de la interpretacio que en fa l'emissor. 

Aquest construeix un determinat model mental de l'intercanvi concret en que par-

ticipa, i del context en general,5 i actua en conseqiiencia, tot adaptant conti'nua-

ment la produccio verbal als proposits comunicatius, la qual cosa es du a terme 

mitjancant l'exercici d'un conjunt de rols comunicatius (vg. quadre 2.VE). 

Val a dir que Pintercanvi comunicatiu s'ha considerat la variable definitoria 

dels tipus textuals mitjancant la comprovacio d'una de les hipotesis principals de 

la recerca: la naturalesa dc l'intercanvi comunicatiu determinara la quantitat i la 

qualitat de les marques que l'emissor deixa en el text. La hipotesi ja es va com-

provar en una primera instancia mitjancant l'experiencia pilot de la investigacio, 

una analisi exploratoria de trets de modalitzacio (amb un ventall de 40 trets) que 

es va realitzar en una mostra de 50 textos. Aquestes marques, o caracteristiques 

linguistiques i particulars dels textos, es van mostrar mes nombroses i amb una 

variacio mes alta en l'intercanvi individual, en primer Hoc, en l'intercanvi social, 

en segon, i, en tercer, en l'institucionalitzat. Aixf, es va poder comprovar que com 

mes lliure de restriccions se sent l'emissor mes indicacions de la seva presencia i 

del seu psiquismc deixa en el text. 

5. Des del punt dc vista dc la produccio, el context cs, per taut, una construccio mental de 

l'emissor, de la qual solament una part queda reflectida en cl text. Vcgeu Tcun van Dijk (2001). 
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Posteriorment, l'analisi exhausriva que dona Hoc al resultat que ara presen-

tem, realitzada amb una variacio de 243 trees linguistics i paralinguistics en 107 

textos,6 ha ratiflcat el resultat anterior. Al quadre segiient (1 .VE) es presenten les 
dades globals comptabilitzades segons el nombre de paraules de cada intercanvi. 

Quadre 1 .ve. La modalitzaciC en els intercanvis comunicatius i 

els tipus textuals 

Com es pot observar en el quadre, la mitjana de trets per nombre de parau 

les permet comprovar la hipbtesi: hi ha la tendencia que el nombre de marques 

de I'emissor vagi disminuint a mesura que la naturalesa de l'intercanvi comuni-

catiu imposi restriccions. A mis a m^s, i com es veura en els apartats successius, 

l'estudi qualitatiu de les marques de I'emissor (variables lingiiistiques i paralin-

giifstiques) en relacio amb les dades quantitatives condueix a la definicio d'una 

modalitzacio caracterfstica de cada tipus textual. Aquesta modalitzacio es una 

plasmacio de la resposta psicolingiifstica de I'emissor davant dels factors contex-

tuals i tambe del grau de domini que aquest te sobre els rols comunicatius que 

exerceix. 

Per aix6, a partir d'ara, sovint usem la categoria intercanvi comunicatiu com a 

sinonim de tipus textual i ens referim als textos del tipus I, o de modalitzacid 

intuitiva, com a textos d'intercanvi individual, als textos del tipus II, o de moda 

litzacio eclectica, com a textos d'intercanvi social, i als textos del tipus III, o de 

modalitzacio obligada, com a a textos d'intercanvi institucionalitzat. A continua-

cio vegeu el quadre 2.VE. 

6. Concretament: 72 trets de PO, 53 de TP, 48 de TR, 9 de RE, 39 de Pr i 22 de Gr. Vegcu-ne 

el detail a 1'Annex 1, Procediments de modalitzacio. Index de trets, p. 281. 
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QUADRE 2.VE. LA MODALITZAClC SEGONS LA NATURALESA DE 

I.'INTERCANVI COMUNICATIU 

2.2 Esfera de participacio social 

En el projecre Tipotext es defineix com el camp de projeccio de l'activitat 

humana constituTt en xarxes d'interaccio social. Abasta la incorporacio progres-
siva de la persona a la societat des que neix i a partir del nucli familiar. Aquesta 

incorporacio es indissociable de I'adquisicio dels registres linguistics propis de 

cada camp d'actuacio. Les esferes de participacio social establertes son: privada, 
socioeconomica, cultural, poli'tica i d'estat.7 

- Privada 

Esfera en que es produeix la comunicaci6 familiar i amical, que com-

porta coneixenca o confianca entre els interlocutors. 

Les formes habituals de comunicaci6 son: la conversa, la corresponden-

cia personal i les notes. 

- Socioeconomica 

Esfera en que es produeixen els intercanvis de bens i serveis derivats de 

les relacions comercials i laborals entre els interlocutors, que poden ser 

individus, grups, empreses o institucions. 

Les formes habituals de comunicacio son: els contractes, la corres-

pondencia comercial, els anuncis, la publicitat, etc. 

- Cultural 

Esfera en que es produeix l'intercanvi public d'idees i de valors, que com-

porta la projeccio social d'individus, de grups o d'institucions. 

7. Classificacio establerta per Lita Lundquist (1983). 
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Les formes habituals de comunicacio son: la tertiilia, el debat, la con-

ferencia, la carta, l'entrevista, la classe, 1'assaig, les retransmissions espor-

tives, els documentals, els informatius; en general, el discurs vari de la 

premsa, la televisio i la radio, aixi com cl de la literatura (texcos de ficcio). 

- Politica 

Esfera en que es produeix el contrast d'interessos socials i es cerca la regu-

lacio social i politica que se'n deriva. Es produeix entre individus en tant 

que membres de parlaments, partits, sindicats, patronals, associacions 

civiques, o, simplement, en tant que ciutadans. 

Les formes habituals dc comunicacio son: els comunicats, les declara-

cions, els discursos parlamcntaris o electorals, els programes electorals, 

les cartes als diaris, etc. 

- D'estat 

Esfera en que es produeix la formulacio de les regies i les Ueis que regu-

len la societat. Abasta les comunicacions entre institucions (estat, govern, 

administraci6 local, tribunals, policia, exercit, escola i universitat o altres 

instancies rectores) i els collectius de la societat o els seus membres. 

Les formes habituals de comunicacio son: Ueis, judicis, avisos, notifica-

cions oficials, conferencies de premsa institucionals, comunicats publics 

de membres del govern, soMicituds oficials, recursos de sentcncies, etc. 

Pel fet que Xesfera de participacio social abasta la incorporacio progressiva de la 

persona a la societat, afegeix concrecions a la variable intercanvi comunicatiu en 

diferents sentits: comporta diferent gruix de participants segons les habilitats 

receptives i productives, aixi com diferencies de rols o d'estatus socials. Vegem-

ho al quadre segiient 3.VE. 

QUADRE 3.VE. PARTICIPACIO DELS INTERLOCUTORS EN LES ESFERES SOCIALS 

SEGONS LES HABILITATS PRODUCTIVES I RECEPTIVES 
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Com es pot veure en el quadre anterior, en l'esfera privada tots els parlants hi 

participen com a emissors i com a receptors (nens i ancians inclosos); en l'esfera 

socioecon6mica hi participa la majoria de parlants com a emissors i com a recep 

tors (molts de nens i molta gent gran compren o venen alguna cosa); en l'esfera 

cultural comenca a haver-hi una participacio molt mes gran de receptors que de 

productors (molta gent veu la televisio o llegeix els diaris i poca interve en els 

productes que s'hi generen); en l'esfera politica aquesta tendencia es va accen-
tuant (els grups politics son poca gent); i en l'esfera d'estat hi ha pocs emissors i 

pocs receptors (els qui interpreten les lleis sovint tambe son advocats, jutges, 

notaris, o altres especialistes en camps concrets). 

Els textos del corpus, doncs, estan marcats segons l'esfera de participaci6 en 

que s'inscriuen i aquest es un criteri que afegeix informacio a la descripcio dels 

intercanvis; per exemple, els textos d'intercanvi institucionalitzat poden variar 

forca segons que la seva esfera sigui d'estat, politica o socioeconomica. Passem ara 

a veure la distribucio dels textos del corpus segons l'esfera de participacio social 

en cada tipus textual (vg. quadre 4.VE). 

Quadre 4.ve. Distribucio dels textos segons l'esfera de participacio 

social en els diferents tipus textuals 

Si observem les dades que es refereixen al conjunt del corpus, veiem que 

corroboren les afirmacions que hem fet a prop&sit del quadre 3.VE. En efecte, es 

comprova que l'esfera socioeconomica i la privada son les me's presents en tot el 

corpus, com correspon a l'alt grau de participacio dels interlocutors en aquestes 

esferes. 
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Quant al tipus I, no sols es temarcable que l'esfera predominant sigui la pri-

vada (el 94,12% dels textos hi pertanyen), sino tambe el fet que no hi ha apare-

gut cap text que pertanyi a les esferes cultural, poh'tica o d'estat. Aixo significa 

que els textos d'intercanvi individual acostumaran a ser d'esfera privada. 

Pel que fa al tipus II, dues esferes comparteixen les frequencies d'aparicio mes 

altes: la socioecon6mica i la cultural (entre totes dues sumen el 92% aproxima-

dament). La tendencia assenyala, doncs, que en Pintercanvi social la majoria dels 

textos seran o be* d'esfera socioeconomica, o be cultural. 

I quant al tipus III, hi predominen tres esferes: en primer Hoc, la d'estat i la 

socioeconomica (que sumen el 70% d'ocurrencies aprox.) i, en segon, la poh'ti-

ca, tambe amb una certa presencia (19,44%). 

Els percentatges assenyalen, doncs, una determinada tendencia d'aparicio de 

les esferes segons el tipus d'intercanvi i, com s'ha comprovat, generalment, amb 

independencia dels modes de producci6. L'esfera socioeconomica es la mes com-

partida, apareix en tots els tipus, perb cs especialment representativa del II; la cul 

tural i la poh'tica, apareixen nomds en els tipus II i III: la cultural amb preferen-

cia al II, i la poh'tica, al III; l'esfera privada es caracten'stica del tipus I, tot i que 

n'hi ha una ocurrencia en el tipus II; i l'esfera d'estat nom& es fa present en l'in-

tercanvi institucionalitzat, per la qual cosa sera prototipica del tipus III. 

Segons aixo, es pot predir que en tots tres tipus textuals es poden donar totes 

les esferes, llevat de l'esfera d'estat, que e"s exclusiva del tipus III, i la privada, que 

resta exclosa del tipus III. 

2.3 Us de la llengua 

Aquesta variable extratextual s'enten com l'actuacio lingiiistica segons l'am-

plitud de 1'ambit de difusio del missatge o segons que el rol de l'emissor i del 

receptor tinguin caracter public o privat. Es tracta, per tant, d'una variable que 

te relacio amb el caracter de la difusio del text i amb I'abast d'aquesta difusio. 

Com s'esdeve" amb l'esfera de participacio social, afegeix precisions als tipus 

textuals, perque hi incorpora matisos sobre aspectes del context social, els quals 

conflueixen en major o menor mesura en els diferents intercanvis comunicatius. 

Es distingeixen tres usos fonamentals, que es descriuen a continuacio. 

- Us privat 

Actuacio lingiiistica en que es transmet personalment un missatge d'in-

teres privat o public destinat a un sol individu o a un grup familiar o 

amical, amb la voluntat exph'cita o imph'cita que no transcendeixi fora 

dels interlocutors o be deixant a la responsabilitat del receptor la difusio 

posterior de la informacio. 



Variables analitzades en la recerca Tipotext 105 

Es considera igualment privada la difusi6 d'una informacio dintrc del 

cerclc familiar o amical encara que s'adopti una forma de comunicacid 

impersonal prdpia de 1'iis public (participacions de casament, batejos, 

avisos, etc.). 

- Us publicoprivat 

Actuacio linguistica en que es difon en forma particular un missatge quc 

privadament o piiblicamcnt afecta de manera directa els interlocutors, ja 

es tracti d'individus o de grups limitats. En aquest intercanvi interve 

com a minim una institucio o entitat publica, sigui com a interlocutor, 

sigui com a avalador. Es dona en casos com els segiients: 

• Quan una institucid publica cs relaciona amb d'altres (convenis, 

acords politics, etc.). 

• Quan una institucid publica transmet informacio a persones particu 

lars en virtut de la relacio administrativa que hi mante (denegacio 

d'una sol-licitud, concessid d'un ajut, etc.), encara que s'adopti una 

forma particular de comunicacid (cartes, circulars, convocatories, cer-

tificats, invitacions institucionals, etc.). 

• Quan un particular transmet informacio d'una manera formal a una 

institucio publica (deniincies judicials, instancies, recursos, examens 

oficials, declaracio d'impostos, etc.). 

• Quan un particular respon una enquesta, de la qual es rcsponsable 

una institucio publica, entenent que la informacio que es dona es fara 

publica de manera anonima. 

• Quan una comunicacio entre particulars o entitats privades es avala-

da per una institucio o entitat oficial (contractes de compravenda, tes 

taments, informcs medics, etc.). 

- Us public 

Actuacio linguistica en que es difon un missatge de manera publica, sigui 

a trave's de mitjans de comunicacio, sigui cara a cara. Es produeix en cir-

cumstancies com ara les segiients: 

• Quan la informacio es destina i es difon a tota la societat en general 

(prcmsa, radio, televisid). 

• Quan hi ha voluntat que la informacio arribi a tot el coMectiu o grup 

de persones afectat per la informacio (avisos, bans, fullets informatius, 

etc.) o be que transcendeixi d'aquest coMectiu a la societat en general 

(cartes als diaris, esqueles, etc.). 

• Quan la informacio cs destina a un coMectiu o grup dc persones afec-

tades o interessades (classes, conferencies, mitings, judicis publics). 

Una vegada descrits els seus diferents valors, vegem la presencia de la variable 

us de la. llengna segons els tipus textuals en el quadre que ve a continuacid, 5-VE. 
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El quadre mostra que els textos del tipus I son majoritariament d'lis privat i 

els del tipus III es mouen sobretot en I'ambit de l'lis public i en menor grau en 

el publicoprivat; com era d'esperar, no hi ha mostres d'lis privat en el tipus III ni 

mostres d'lis public en el tipus I. En el tipus II hi ha presencia de tots tres usos, 

tot i que el privat hi te menor pes. 

2.4 Mode de produccio de la comunicacio 

Compren la produccio/recepcio textual en les coordenades de temps i espai, 

es a dir, el fet que la produccio i la recepcio del missatge es donin simultaniament 

o no i el fet que emissor i receptor comparteixin o no un mateix espai, la qual 

cosa condiciona fortament les formes de comunicacio. 

Des d'aquest punt de vista, doncs, el mode deproduccid s'enten com la forma 

de comunicacio segons que I'emissio i la recepcio del text coincideixin o no en 

el temps i en l'espai. A causa de la complexitat dels canals de transmissio es 

donen modes simples, directe i diferit, i modes complexos que son la combina-

cio de modes simples. 

- Mode directe 

Mode de comunicacio simple en que I'emissio i la recepcio del missatge 

es donen simultaniament. Quan el text es poligestionat, el seu proces 

d'elaboracio depen de la interpretacid constant que els interlocutors fan 

del context comunicatiu i de la mateixa comunicacio en curs. Es pro-

dueix de dues maneres: 

• Cara a cara: quan els participants son fisicament presents en el mateix 

espai i temps de la comunicacio. 

• A traves d'un mitja: quan els participants no son presents fisicament 

en un mateix espai, per6 l'emissio i la recepcio dels missatges es simul-

tania grades a un mitja tecnic. 
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- Mode diferit 

Mode de comunicacio simple que s'acompleix en dues situacions sepa-

rades en el temps, la de l'emissor i la del receptor, essent conscients, tant 

l'un com l'altre, d'aquesta dilacio cronologica i espacial. El procediment 

d'elaboracio es monogestionat. El producte d'aquesta comunicacio tin-

dra un determinat ancoratge que no dependra exclusivament de la situa-

cio d'enunciacio. 

- Mode complex 

Mode de comunicacio, resultat de combinar diferents modes simples, 

que comporta nivells varis de comunicacio i en el qual un acte comuni-

catiu de mode directe esdeve un missatge respecte a un nou ambit de 

receptors, que el poden rebre simultaniament i convertir-se, a mes, en 

interlocutors, o be el poden rebre en diferit. 

Els modes complexos que s'han tingut en compte son: 

• Directe + Directe (per exemple, una tertiilia amb assistencia de pu 

blic). 

• Directe + Diferit (per exemple, un debat parlamentari retransmes pos-

terlorment per televisio). 

Tanmateix, subratllem que els modes complexos s'equiparen a la categoria 

dels directes i aixi son comptabilitzats a tots els efectes, perque sempre son la 

complicacio d'un mode directe. 

Conve remarcar que la categoritzacio directeldiferit no es correspon exacta-

ment amb la divisio oral/escrit. Perque, si be es veritat que la major part de tex-

tos escrits son de mode diferit i la major part dels orals son de mode directe, la 

proliferaci6 de mitjans teenies en la comunicaci6 fa que existeixin textos de mode 

directe que s6n escrits, com el xat, que es vehicula per ordinador, o textos de 

mode diferit i orals, com el mon6leg gravat en un contestador automatic.8 Per 

aquest motiu hi ha una relacio entre aquesta variable i la variable canal de trans-

missio, ja que el canal aporta una concrecio a la descripcio del mode. 

La categoritzaci6 mode directel diferit parteix de la idea que, quan la comuni 

cacio es produeix en la seva forma primaria, mode directe i cara a cara, es pro-

dueix una forta activacio de la funci6 interlocutiva de la llengua, i la producci6 

dels enunciats (o dels textos) segueix un proems d'adapcacio continu segons la res-

posta que es va obtenint de l'interlocutor, sigui verbal o no verbal; for9a diferent 

de quan la recepcio s'esdeve* de manera diferida. 

8. Man' (1992), p. 203-205, assenyala les multiples interconnexions entrc el mode oral i I'cscrit. 
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Aixo respon a la idea esmentada que el context es una construccio mental de 

l'emissor. En una situacio cara a cara es produeix una actualitzacio constant del 

model de context de partida i, concretament, de la classe d'intercanvi comuni-

catiu en que es participa. Per contra, la separacio fisica dels participants en la 

comunicacio fa que el model de context que l'emissor te en la ment sigui menys 

dinamic: sovint l'emissor s'ha d'imaginar uns destinataris o receptors ideals, amb 

la qual cosa la funcio interlocutiva no pren la mateixa rellevancia que quan l'e 

missor te el destinatari al davant. 

Per aquestes raons, els textos cn mode directe, en general, resulten mes moda-

litzats que els que son en mode diferit, es a dir, tenen mes traces de l'emissor. Si 

establim lligams entre els trets modalitzadors (les variables lingiiistiques i para-

lingiiistiques) que l'analisi ha descobert en cada un dels modes i el nombre de 

paraules que come cada mode, veurem clarament que el mode directe resulta mes 

modalitzat que el diferit (quadre 6.VE). 

Quadre 6.ve. Marques de modalitzacio segons el mode de produccio 

en el corpus 

Notem la variacio de la modalitzacio que es mostra entrc els modes directes a 

mcsura que es compliquen. En el Directe+Directe i el Directe+Difcrit es on no 

tem que, en afegir-se restriccions contextuals, la modalitzacio s'afebleix. Tot i que 

el nombre de textos de mode complex comptabilitzats es molt baix (vg. quadre 

7.VE), el percentatge d'clements modalitzadors indica que la complexitat de 

modes i canals comporta un filtre a les marques de l'emissor. Aquesta qiiestio 

s'ampliara. cn descriure la variable gestio textual, tambe relacionada amb el mode. 

La variable mode de produccio de la comunicacio, doncs, amb els valors direc-

teldiferit i les seves combinacions, esdeve" una etiqueta litil per a la descripcio dels 

tipus textuals, ja que permet fer prediccions diversificades sobre modalitzacio 

dintre d'un mateix intercanvi comunicatiu. 
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Per acabar, veurem la discribucio d'aquesta variable tal com ha resultac en els 

tipus textuals (quadre 7.VE). 

QUADRE 7.VE. DlSTRIBUClO DEL MODE DE PRODUCCI6 

DELS TEXTOS EN ELS TIPUS TEXTUALS 

Nocem que en els 107 textos del corpus n'hi ha 62 que son en mode diferit i 

45 en mode directe, comptant que en aquests s'inclouen els complexos. Remar-

quem que, si be* el nombre de textos en mode directe es inferior al de textos dife-

rits, segons les dades del quadre 6.VE el nombre de paraules dels primers (28.065) 

es notablement mes gran que el dels segons (19.917). 

Veiem que entre els textos del tipus I, que corresponen a l'intercanvi indivi 

dual, no n'hi ha cap en mode complex; els exemples en mode Directe+Directe 

son tots en el tipus II, mentre que els casos de mode Directe+Diferit nomes han 

aparegut en el tipus III. 

2.5 Canal de transmissio 

Es tracta del mitja material que s'utilitza per a la difusi6 del missatge. Aquesta 

es una variable quc, si be* no & rellevant per diferenciar els tipus textuals, si que 

ho es per a la descripcio del mode de produccio/recepcio. Dc fct, es tracta d'una 

variable subsidiaria, en el sentit que afegeix concrecions als textos, directes o dife-

rits, vehiculats per telefon, contestador, radio, televisio, video, etc. 

Com s'ha dit abans, no sempre els canals orals es troben vinculats al mode 

directe i els escrits al mode diferit. Vegeu en el quadre 8.VE que ve a continuacio 

la relacio entre els diferents canals de transmissio del missatge en relacio amb el 

mode de produccio, tal com s'ha considerat en el Tipotext: 
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Aixo fa referencia als modes de produccio simples; en els complexos, com es 

logic, es produeixen altres combinacions. 

Pel que fa al nombre d'ocurrencies de la variable canal de transmissio en el 

corpus, vegeu la llista segiient: 

OCURRENCIES DE LA VARIABLE CANAL DE TRANSMISSIO 
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El fet que el nombre d'ocurrencies (118) sigui superior al nombre de textos 

del corpus (107) s'explica perque en alguns textos hi ha la combinacio de mds 

d'un canal; aixo ocorre tant en el mode directe, per exemple en un xat, que es 

escrit i transmes a wave's d'Internet, com en el mode diferit, per exemple en un 

missatge escrit i enviat per mitja del telefon mbbil. 

2.6 Gestio textual 

Gestio textual es una variable que respon al fet que l'autoria del contingut tex 

tual sigui responsabilitat d'un unic parlant o de trie's d'un, i te en compte dife-

rents matisos dels textos monologats o dialogats. Parteix, doncs, de la idea que la 

construccio del significat textual no sempre es deu a la gestio d'un sol parlant, 

sino que sovint es resol cooperativament entre dos o me"s parlants. 

Aquesta variable te tambe una relaci6 estreta amb les variables mode de produc 

cio i canal de transmissid, pero, aixi com el canal 6s una variable que perfila I'abast 

del mode de produccio afegint-hi una condici6 fisica, la gestio afegeix precisi6 al 

mode de producci6 i al canal des d'un punt de vista mes textual, mes lingufstic. 

Amb tot, gestio textual 6s una variable mes aut6noma, ates que pot ser tractada 

sense haver de recorrer for^osament a parlar del mode de produccio i del canal. 

Segons aix6, gestid textual s'enten com 1'actuacio d'un sol parlant o de mes d'un 

en la construccio del text. Vegem els diferents valors que adopta en el Tipotext: 

- Text monogestionat 

£s aquell en que la gestio textual es deu a l'actuacio d'un unic parlant. 

Se'n distingeixen de dues menes: 

• Monogestionat independent: mon6leg construit sense dependencia 

de l'actuacio de cap interlocutor. 

• Monogestionat dependent: monoleg ernes en resposta a la intervencio 

d'algun interlocutor. 

- Text poligestionat 

£s aquell en que la gestio textual es deu a mes d'un parlant. Se'n poden 

distingir de dues menes: 

• Poligestionat intn'nsec: dialeg en que els participants en la comunica-

ci6 contribueixen a construir el significat del text en curs. L'elaboraci6 

d'aquests textos depen de la interpretacio constant que els interlocu 

tors fan tant del context comunicatiu com de la mateixa comunicaci6 

en curs. 

• Poligestionat extn'nsec: combinacio de dialegs o monolegs emesos per 

separat als quals un productor confereix unitat textual. 
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Pel que fa al nombre d'ocurrencies en el Tipotext, igualmcnt com passa amb 

els modes de produccio directe i diferit, els tcxtos monogestionats i els poliges-

tionats no tenen una distribucio homogenia en els tres tipus textuals. Vegem-ho 

en el quadre seguent (9.VE): 

Quadre 9.ve. Distribucio de la variable gestio textual 

segons els tii'us textuals i els modes 

Aixf, en el tipus III s'observa un clar predomini dels textos monogestionats; 

6s a dir, que els textos d'intercanvi institucional son majoritariament textos 

monologics, tant si son en mode directe com en diferit; a diferencia dels altres 

dos tipus textuals, on els textos monologics tendeixen a ser en mode diferit. 

D'altra banda, en el tipus III es on es dona mes variacio de la variable gestio 

textual. Notem que en el mode directe hi ha 8 textos monogestionats depen 

dents, els quals corresponen a monolegs dels diputats fcts al Parlament en res-

posta a demandes d'altres diputats o be per tractar temes plantejats prcviament; 

no son, per tant, independents, com els que solen donar-se en el mode diferit (les 

cartes, els diaris personals, per exemple). Tambe al tipus III hi ha 3 textos poli-

gestionats extrinsecs, que corresponen a textos gestionats per un editor (sovint 

documcntals de televisio), el qual aplega la veu de diferents persones que parlen 
sobre un mateix tema complementant-lo, per6 sense interaccionar entre elles; en 

realitat, perb, aquest es un muntatge textual a base de mon6legs o dialegs que 
tambe es podria trobar al tipus II. 

En el pol oposat, en el tipus I, trobem que tots els tcxtos poligestionats son 

intrinsecs (converses on la gestio textual cs compartida pels interlocutors) i tots 

els monogestionats son independents, o sigui, que la gestio <is totalment respon-

sabilitat d'un sol parlant. La no-existencia de modes complexos indica tambe que 

en el tipus I es on es donen les formes de comunicacio mes simples i historica-

ment primaries. 
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2.7 Qttadre resttm de Us dades 

Subratllem que, llevat de la categoria Canal de transmissio, que pot presentar 

roe's d'un valor en un sol text, la resta de variables extratextuals tenen un linic 

valor per text. 

QUADRE 10.VE. DlSTRIBUClO DE LES VARIABLES EXTRATEXTUALS 

SEGONS ELS TIPUS TEXTUALS 
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3. Variables textuals 

Les variables textuals indiquen caracteristiques globals del text. S6n atributs 

textuals que es poden deduir de l'observacio dels textos i estan relacionades mes 

o menys directament amb les variables extratextuals, perque hi aporten preci 

sions, i amb les lingiii'stiques, a les quals engloben. En aquest apartat ens centra-

rem en les que tenen mes rendiment per a la diferenciacio tipologica, que son les 

quatre segiients: 

- Funcio comunicativa 

- Patr6 discursiu 

- Varietat de la llengua 

- Grau d'especialitzacio dc la llengua 

D'aquestes quatre, les que resulten crucials per a la descripcio tipologica son 

la fiincid comunicativa i el patrd discursiu, atesa la importancia que tenen en la 

descripcio del funcionament intrinsec dels textos; per aquest motiu hi entrarem 

amb mes detail. 

En efecte, aquestes categories son un punt de referenda decisiu en la caracte-

ritzacio dels textos i dels tipus textuals, perque son representatives de la configu-

racio del missatge: els patrons discursius tenen la propietat de traslladar al text 

una determinada realitat i les funcions tenen la de convertir en missatge el con-

tingut traslladat. Les funcions estan mes Uigades a les inferencies, al coneixement 

compartit, a la interpretaci6 del context, a la relacio entre els interlocutors..., en 

definitiva, als aspectes mentals i socials de la comunicaci6; els patrons, en canvi, 

s'entenen com a conjunts de regies per processar paquets d'informaci<5 m6s grans 

que les paraules o les oracions i estan mes lligats a la configuracio del text. 

Ambdues categories estan fortament relacionades amb la d'intercanvi comunica-

tiu, perque depenen de la seva naturalesa, ja que 6s en l'intercanvi comunicatiu 
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on es produeix I'atribucio del significat i la seva interpretacio. En definitiva, es 

tracta de categories que depenen directament dels processos cognitius. 

D'altra banda, les funcions i els patrons son els factors que realitzen de mane-

ra m^s directa Tactualitzaci6 del sistema en Piis, ja que posen en contacte allo que 

es mental, psicologic, la comunicacio, amb el que es linguistic, el sistema. En 

aquest sentit, podem parlar de categories d'interflcie, tot i que no arribin a tenir 

la importancia de la categoria intercanvi comunicatiu. 

3.1 Funcio comunicativa 

Lcs funcions comunicatives de la llengua fan efectives Ics necessitats comuni-

catives dels usuaris, es a dir, les tradueixen lingiii'sticament, tant a nivell indivi 

dual com col-lectiu. Els parlants fan us de la llengua per informar, per establir 

relacions personals o acords, per convencer, etc., i la llengua funciona en aquest 

sentit. O sigui, que la llengua te la facultat de fer efectives les intencions dels par 

lants mitjancant 1'activacio d'aquestes funcions que anomenem comunicatives. 

Les intencions comunicatives s'actualitzen en els textos de manera exph'cita o 

implfcita, pero sempre com un element rellevant en la configuracio del missatge. 

En el Tipotext han quedat establertes amb els valors segiients: 

- Referencial 

Acompleix la facultat de referir-se al mon (persones, objectes, fenbmens, 

accions, fcts, experiencies, estats, etc.) i fer-lo coneixer. 

- Metal ingtiistica 

Acompleix la facultat de referir-se a la llengua mateixa o als seus ele 

ments, o be al text o parts dels text, en tant que objectes del mon. 

- Psfquica 

Acompleix la facultat de projectar verbalment I'emotivitat i l'activitat 

raonadora de l'emissor. 

- Conativa 

Acompleix la facultat d'incidir en I'interlocutor, sigui per fer-li fer o dir 

alguna cosa, sigui per modificar el seu pensament o els seus sentiments. 

- Interlocutiva 

Acompleix la facultat d'activar la relacio entre els interlocutors, sigui 

referint-sc a l'acte de comunicacio en curs, sigui referint-se a altres aspec-

tes de la realitat amb valor purament ratic o metacomunicatiu. 

- Poeticoretorica 

Acompleix la facultat del llenguatge de prioritzar els valors estetics, 

siguin de la forma lingiiistica o del contingut, aixi com la de potenciar 

1'eficacia del missatge. 
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- Factiva 

Acompleix la facultat d'incidir en I'evolucio del m6n mitjancant la inter-

acci6 que promou amb el context. Aquesta interaccio, quan es complei-

xen uns determinats requisits, converteix en un fet l'accio representada 

pel verb. 

Aixf, doncs, les funcions s'entenen com la facultat de la llengua de satisfer les 

necessitats comunicatives dels usuaris i, per tant, en cada intercanvi comunicatiu 

es posen en joe les que son necessaries per resoldre'l. Com a proces dinamic que 

son, s'activen i es desactiven al llarg de 1'esdevenir discursiu, i per aixo escassegen 

els textos en que n'apareix una de sola. Aixf s'ha comprovat en l'analisi de les fun 

cions comunicatives dels textos del corpus. Amb tot, quan aixo s'esdeve, la fun-

cio exdusiva & la referencial (11 textos dels 107 del corpus). 

3.1.1 Funcions marcades/no marcades 

D'altra banda, des del punt de vista de la modalitzacio dels enunciats, tro-

bem que, d'entrada, hi ha algunes funcions que propicien que els enunciats 

siguin modalitzats. Es com si unes funcions estiguessin mes especialitzades que 

les altres a palesar els aspectes subjectius que el parlant pot manifestar amb el 

llenguatge. 

Aixf, les funcions centrades en l'emissor (psfquica) i en les relacions entre els 

interlocutors (interlocutiva) es traduiran en enunciats mes marcats, o mds moda 

litzats. En el pol oposat, les funcions centrades en referents externs als partici 

pants en la comunicacio, com la referencial i la metalingufstica, seran les menys 

marcades des del punt de vista de l'emissor i, per tant, donaran Hoc a un llen 

guatge trie's neutre. 

Cal tenir en compte que el seguit d'enunciacions que presenta un text es fa 

pales mitjancant la formulacio de les oracions, i les mateixes modalitats de 1'ora-

cio (tambe" anomenades modalitats de I'enunciacio) son indicadores de la for^a 

locutiva, il-locutiva i perlocutiva de l'enunciat, la qual cosa respon a la voluntat 

de l'emissor de fer alguna cosa mitjancant l'enunciat: informar, preguntar, ame-

nacar, afalagar... Per aixo, la manera mes eficac d'esbrinar les funcions comuni 

catives d'un text e"s observar en quincs modalitats oracionals s'expressa i en quina 

mesura 6s modalitzat (vg. quadre 1 .VT). 

Som conscients que, per poder reconeixer les funcions de la llengua, no ens 

podem estalviar de coneixer les funcions comunicatives de les oracions. Com que 

aqui encara no s'ha tractat de les variables lingiifstiques i seria improductiu intro-

duir-ne un resum, us remetem a l'apartat sobre el Posicionament del parlant, 
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4.2.3.1, p. 165 d'aquesta segona part, on es descriu el valor de les modalitats ora-

cionals. Tambe en les Orientacions per a l'aplicacio del Tipotext, p. 70-73, es fa 

referenda a les funcions caracteristiques i no caracteristiques de les modalitats de 

1'oracio. Tot i aix6, val la pena anticipar que hi ha una rclacio entre la funcio 

comunicativa i les modalitats oracionals, i es en aquest sentit que podem parlar de 

correspondencia entre funcions marcades i oracions modalitzades. 

QUADRE l.VT. LES FUNCIONS COMUNICATIVES I LA MODALITZACIO 

3.1.2 Les funcions comunicatives segons els tipus textuals 

Com s'ha dit anteriorment, les funcions comunicatives s'activen en els textos 

segons les necessitats comunicatives dels usuaris. Aixi, el rale's corrent es que els 

textos acompleixin mes d'una funcio. Tenint aixo en compte, vegem la distribu-

cio de la variable Juncid comunicativa segons el nombre de textos de cada un dels 

tipus textuals i del total del corpus (quadre 2.VT). 

Cal recordar que a la majoria dels textos analitzats els ha estat reconeguda mes 

d'una funcio; aixb explica que les dades del quadre 2.VT ofereixin valors mes alts 

per al nombre d'ocurrencies de funcio comunicativa que per al nombre de tex 

tos i que, consegiientment, la suma dels percentatges sigui superior a cent, tant 

en cada tipus com en el conjunt del corpus. 

Creiem important remarcar que els textos en que hi ha mes complexitat de 

funcions son els del tipus I; la complexitat disminueix en els del tipus II i 6s enca-

ra menor en els del tipus III. 

Com es pot observar al quadre 2.VT, la funcio referencial es la mes present en 

els tipus II i III i comparteix tamb^ els primers Uocs en el tipus I, juntament amb 

la psi'quica i la interlocutiva. Aixi, doncs, la constancia de la funcio referencial en 

tots tres tipus textuals is notoria, igualment com ho & la conativa, que ve en 

segon Hoc. Aquest fet, d'entrada, ja assenyala que aquestes funcions, per si soles, 

no seran discriminatdries dels tipus, perque indiquen sobretot regularitats. 
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Quadre 2.vr. Ocurrencies de la variable punciO comunciativa 

SEGONS ELS TEXTOS AFECTATS 

Les diferencies entre els tipus pel que fa a la funcio es produiran pet 1'activa-

cio de les funcions ale's marcades. Observem que la funci6 psiquica i la interlo-

cutiva son les mes irregulars: molt importants en el tipus I, molt menys en el II 

i sense rellevancia en el III. 

La funci6 factiva, encara que tingui poc pes numericament, te una distribu-

cio significativa: es troba gairebe en exclusiva en el tipus textual III, la qual cosa 

contribueix a caracteritzar-lo. Tambe* es pot observar que aquest tipus 6s el que 

te adjudicades menys funcions. Aixo es deu al fet que es aquf on es troben mes 

textos amb funcio linica: n'hi ha 7 que linicament tenen funci6 referencial, en 

contraposicio al tipus II, que en conte' 3, i a l'l, que en te 1. 

D'altra banda, per valorar trie's adequadament el pes de les funcions que apa-

reixen amb mes freqiiencia, creiem que es rellevant desglossar-ne les ocurrencies 

segons que apareguin com a principals o com a secundaries, com es pot veure en 

el seguent quadre 3.VT: 
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QUADRE 3.V1". FUNCIONS COMUNICATIVES M£"S RELLEVANTS EN EL CORPUS 

Trobem que, dels 89 textos del corpus que tenen funci6 rcfcrcncial, n'hi ha 67 

que la tenen com a funcio principal i 22 com a secundaria. En segon Hoc, la fun 

cio conativa, que apareix en 61 textos, figura en 60 com a funcio principal i en 7 

com a secundaria. Notem, doncs, que la funcio referencial, a mes de ser la que 

figura mes sovint com a funcio principal, te" una gran presencia com a funcio 

secundaria, a diferencia de la conativa, que o es primaria o gairebe no existeix. 

La funcio psiquica es principal a 35 textos i secundaria a 16; la interlocutiva 

apareix en primer Hoc en 25 textos, i en segon Hoc en 12. Aixo vol dir que aques-

tcs funcions tenen tambe forca importancia com a funcio secundaria. 

Finalment, reprenem algunes dades ja presentades en el quadre 2.VT i vegem, 

ara en un altre sentit, amb quin percentatgc es distribueix entre els tres tipus tex-

tuals el nombre total d'ocurrencies de cadascuna de les funcions que han resul-

tat mes rellevants, sigui per la seva regularitat, sigui per la incidencia diferent en 

cada tipus (vg. quadre 4.VI' i tamb^ quadre 10.VT). 

Quadre 4.vt. Funcions comunicatives Mfis rellevants en relacio 

AL TOTAL D'OCURRENCIES 
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Malgrat que aquf no es te en compte que el nombre de textos no es igual en 

cada tipus, les xifres absolutes i el seu valor percentual que apareixen en el qua-

dre mostren unes distancies prou accentuades per marcar diferencies entre els 

tipus i corroborar les observacions que ja s'han fet en comentar el quadre 2.VT. 

En efecte, les 89 ocurrencies de funcio referencial, la menys marcada, son les que 

estan distributes de manera mes homogenia en els tres tipus; per tant, aquesta 

funcio resulta poc rellevant per a la caracteritzacio dels tipus. 

En canvi, la funcio psi'quica i la interlocutiva, que son les mes marcades, es 

distribueixen de manera molt desigual, amb un clar predomini en els textos del 

tipus I, ja que concentra el 49,01% de les ocurrencies pel que fa a la funcio psi' 

quica, i el 64,86% pel que fa a la funcio interlocutiva. 

La funcio factiva, per la seva singularitat, es revela com a caracten'stica del 

tipus III, on es dona el 93,33% del total de 15 ocurrencies. 

El conjunt de dades que hem presentat sobre les funcions comunicatives, i 

especialment la distribucio de les funcions trie's marcades, corroboren la hipotest 

principal de 1'estudi: la modalitzacio cs produeix de forma decreixent del tipus 

textual I al III. La variable fimcid comunicativa, per tant, es mostra rellevant per 

a la diferenciacio dels tipus textuals. 

3.2 Patro discursiu 

Com apuntavem en la introduccio d'aquest apartat, aquesta variable 6s una 

etiqueta que porten els textos i que els caracteritza globalment.9 

Es defineix com un conjunt de formes protodpiques de textualitzacio que, 

simples o combinades, serveixen de motile a l'emissor per representar com es el 

m6n, com preten que sigui, com l'ente'n i el viu o com vol que el vegin els altres. 

Son, per tant, una mena d'esquema per processar paquets d'informacio mes 

grans que les paraules o les oracions. Els seus valors s6n: 

- Descriptiu 

Reflecteix les caracten'stiques dels objectes, els processos, els estats, les 

persones. Respon a la qiiestio "que s6n i com son les coses". 

- Narratiu 

Reflecteix una hist6ria que s'esdeve" en fases successives en un eix tem 

poral. Respon a la qiiestio "que passa o ha passat". 

9. Vg. Habilitats comunicatives, Artigas R. er alii (1999). on al Harg dels capitols es tracta dels 

patrons discursius des d'un punt de vista teoric i tambc en relacid amb els intercanvis d'informa-

ci6, de b<?ns i serveis i d'estats emocionals. 
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- Directiu 

Reflecteix la voluntat de conduir altri a adoptar un determinat compor-

tamenc. Respon a la qiiesti6 "que s'ha de fer". 

- Argumentatiu 

Reflecteix les raons, creences, valors, que justifiquen un acte, un punt de 

vista, una idea, un fet, un esdeveniment, sovint com a eina per persuadir 

l'interlocutor. Respon a la qiiesti6 "que opino i per que ho opino". 

- Expressiu 

Reflecteix la part afectiva de l'emissor, la seva valoraci6 o apreciacio del 

mon. Respon a la qiiesti6 "que sento". 

D'altra banda, pel que fa als aspectes formals, els patrons, com a esquema 

estructural que son, es caracteritzen de la manera segiient: 

- Son superestructures textuals especialitzades a representar la realitat en el text. 

- S6n complemetaris: el que fa Tun no ho fa l'altre. 

- No son exdoents: un pot ser part integrant de l'altre. 

- Cadascun te" una estructura oracional que li 6s pr6pia: descriptiu (deda-

rativa amb verbs copulatius, semicopulatius, esdevenimentals), narratiu 

(declarativa amb verbs predicatius), argumentatiu (dedarativa amb sub-

ordinades de causa, concessio, condici6, etc.), directiu (imperativa i ex-

hortativa), expressiu (exclamativa, desiderativa). 

- Es construeixen amb un cos travat d'oracions que desenvolupen una serie 

de funcions que els son especifiques (per exemple, en el descriptiu: pre-

sentar, identificar, definir, classificar, situar, etc.). 

- Solen presentar un determinat ordre seqiiencial. 

Per tant, cada un d'aquests patrons s'estructura mitjansant unes oracions 

especifiques que es mostren dominants en la sequencia, es combinable amb altres 

i comporta una forma de representar el mon. Si be no tots tenen el mateix grau 

de complexitat (el patro argumentatiu es el m6s complex de tots), pel fet de reu-

nir aquestes propietats son considerats basics o prototi'pics. 

D'altra banda, son considerats basics pel fet que es poden manifestar en el 

text sigui quin sigui el mode de producci6 (directe o diferit) o el mode de gestio 

(monogestionat o poligestionat), de manera que podem trobar qualsevol dels 

patrons tant en un monoleg com en un dialeg, oral o escrit. Al Tipotext s'han 

tingut en compte linicament els cine patrons descries, com a base de les multi 

ples combinacions que es poden dur a terme. 

L'acceptacio d'uns patrons prototi'pics comporta d'entrada la d'altres patrons 

no prototfpics, que puguin tenir caracter intermedi, com pot ser l'expositiu;11 o 

11. Vg. Niiria Alturo (2001), on es parla de I'exposicid d'estats i de l'exposicio d'activitats com 

a formes intermedies entrc la descripcio i la narracio. 



122 Tipotext 

secundari, com is el cas del predictiu, una forma de patr6 narratiu o descriptiu 

en futur; o complex, com pot ser el que podn'em anomenar patro explicatiu.11 

Tot i la importancia de la forma explicativa (o expositiva, segons alguns 
autors), en el Tipotext no ha estat considerada un patro basic ni, per tant, ana-

litzada com a tal. Al nostre entendre, no acompleix els requisits establerts, sobre-
tot pel fet de no tenir una forma oracional ti'pica. Es tracta d'una combinacio de 
patro narratiu, descriptiu i argumentatiu, amb una intencio d'informar, pero 

sobretot de fer entenedor el missatge. 

En el corpus hi ha 16 textos, 11 dels quals son orals, que tenen alhora aquests 
tres patrons. Des del punt de vista didactic, poden ser tractats com a textos expli-

catius i podrien portar aquesta etiqueta com a secundaria. 

3.2.1 Combinacid de patrons 

El fet que els patrons son combinables vol dir que no son aliens ni estancs els 

uns respecte als altres, sin6 que mes aviat s'estenen i se sobreposen segons la com-

plexitat del mon que es representa. El patro descriptiu, per exemple, el que pot 

ser mes neutre des del punt de vista de 1'emissor, es pot trobar mesclat amb el 

patro expressiu quan all6 que es vol descriure is el propi estat d'anim, el senti 

ment, I'emoci6 o alguna cosa que hi esta lligada estretament. En I'analisi dels 

patrons s'han previst tres menes de combinacio entre ells: 

- Juxtaposicio, que s'indica amb el signe + 

- Inclusio, indicat amb el signe > 

- Mescla, indicat amb el signe & 

La primera combinacid (+) s'aplica als textos constructs amb fragments que 

corresponen a patrons clarament diferenciats que es presenten l'un rere l'altre; la 

segona (>), als textos en que un patro en conte un altre; la darrera (&) fa referen 

da als textos on els patrons es barregen mes confusament. 

Val a dir que no s'ha de confondre un patr6, que es el concepte abstracte amb 

que designem una forma d'empaquetar informacio, amb un text on hi ha domini 

d'un patro: no e*s el mateix el patro narratiu que una narraci6 (un conte, una bio-

grafia, la crbnica d'un viatge...) o el patro argumentatiu que una argumentacio, en 

la qual es combinen els patrons descriptiu i/o narratiu i, a voltes, el directiu i fins i 

tot l'expressiu (la demostracid d'una tesi, la defensa d'un acusat, etc.). Per aquests 

motius, els textos poden estar constructs amb un sol patro o amb mes d'un. En els 

107 textos del corpus observem que les ocurrencies dels patrons sumen 264. 

11. M. Bassols i Anna M. Torrent (1996) distingeixen entre exposar, equivalent a informar, i 

explicar, igual a fer comprendre. Exposkio is usat per alguns autors per referir-se al que, segons 

aquesta diferenciacio, correspondria a explicacid. 
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3.2.2 Patrons discursius marcats/no marcats 

D'altra banda, els patrons tambe es poden entendre com a criteris per enfo-

car la realitat segons el paper locutiu que l'emissor adopta respecte a aquesta rea-

litat: un paper descriptiu, narratiu, directiu, argumentatiu o expressiu, que ja 
d'entrada comporta graus diversos d'implicacio de l'emissor en el text. Vegeu 

aquesta doble interpretacio en el quadre seguent (5.VT): 

Quadre 5.vt. Paper locutiu de l'emissor i patrons discursius 

Segons aixo, s'infereix facilment que la utilitzaci6 dels dos primers patrons fa 

possible que l'emissor presenti la realitat com un fet totalment alie, pero que en 

el cas dels altres tres 6s diffcil que pugui fer-ho amb total independencia de la 

seva actitud, voluntat, sentiment, etc., especialment en els dos darrers, en que 

aixfc 6s del tot impossible; per aquest motiu es consideren els mes marcats. Per 

tant, els patrons discursius, considerats en abstracte, comporten tamb^ graus 

diversos de modalitzacio i, com s'ha fet amb les funcions comunicatives, es con 

sideren mes o menys marcats des del punt de vista de 1'emissor. I remarquem 

"considerats en abstracte", perque, en la realitat, el que es preten descriure o 

narrar sempre te alguna mena d'interes per a l'emissor i, per tant, aquest difi-

cilment se'n pot distanciar completament.12 

3.2.3 Els patrons discursius segons els tipus textitals 

Tenint en compte, doncs, que, en general, els textos porten mes d'una eti-

queta depatrd discursiu, vegem el quadre que ve tot seguit, on es presenta la mit-

jana dels patrons en referenda al nombre de textos afectats en cadascun dels tres 
tipus textuals i en el total del corpus.13 

12. Vg. Els patrons discursius com a processos de construccid textual, Artigas (2002). 

13. Conve remarcar que el nostre cstudi es basa en I'analisi de textos de no-ficci6; per tant, les 

gcneralitzacions que fern aquf s6n vhlides unicament per a aquesta dasse de textos. 



Notem en el quadre 6.VT que el patro descriptiu i el narratiu s6n els que 

tenen una major presencia en el conjunt del corpus: el 80% de textos porten 1 e-

tiqueta de descriptiu i m6s de la meitat, el 55%, porten la de narratiu. Al pol 

oposat, el patro expressiu te el nombre mes baix, nomds el 33% dels textos del 

corpus porten aquesta etiqueta, per6 queda ben clar que la forma d'empaquetar 

la informacio amb motile expressiu es tipica de l'intercanvi individualitzat, per-

que dues terceres parts de les seves ocurrencies totals van a parar al tipus I. 

En un punt intermedi, es troben els patrons directiu i argumentatiu. El direc 

tiu, deixant de banda els patrons constants en tots tres tipus, destaca en el tipus 

III amb la mitjana mes alta: gairebe la meitat dels textos d'aquest tipus estan con-

figurats amb aquest patr6 (47,22%); l'argumentatiu destaca en el tipus II: mes 

de la meitat dels textos porten aquesta marca; d'altra banda, es el que te menys 

importancia en el tipus I. 

Aixi, concloem que, pel que fa al tipus I, el patro expressiu 6s el mes caracte-

n'stic del tipus (el 73,52% dels textos el tenen). El patro descriptiu i el narratiu 

(en teoria els menys marcats) ocupen tambe Hoes preponderants, perd, ates que 

ocupen els primers Hoes en tots tres tipus textuals, no son diferenciadors. Amb 

tot, aquesta presencia te la seva importancia, ja que 6s indicadora que aquests 

patrons es troben aquf forca barrejats amb el patro expressiu, donant Hoc a des-

cripcions i narracions molt modalitzades. 

Quant al tipus II, hi destaca la puixanca del patro argumentatiu, que com-

parteix el segon Hoc amb el narratiu. Cadascun representa la meitat dels textos, 

el 51,35%. Pel que fa al patro descriptiu, notem que representa el 86,48%, la 

presencia maxima en aquest tipus. Com que aquf el patro expressiu te' molt poc 
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pes, s'infereix facilmenr que la modalitzacio en aquest tipus es dona mes amb 

raonamencs i idees (argumentacions) que no pas amb manifestacions emotives. 

En referenda al tipus III, s'observa la tendencia a la desaparici6 del patr6 

expressiu, la baixa presencia del patro argumentatiu i la puixanca del patr6 direc-

tiu: gairebe la meitat dels textos tenen l'etiqueta directiu, la qual cosa s'explica 

per 1'alt nombre de rextos reguladors de la societat que conte aquest tipus (lleis, 

decrets...). D'altra banda, els patrons menys marcats, el descriptiu i el narratiu, 

es troben en forma trie's pura, i hi ha, per tant, menys modalitzacio. Dit d'una 

altra manera, la baixa presencia dels patrons mis marcats deixa en la forma mes 

pura aquells que son mes representatius d'una forma objectiva de presentar la 

realitat. 

3.3 Funcio comunicativa, patro discursiu i trets modalitzadors 

Hem dit abans que tant les funcions com els patrons poden ser mes o menys 

marcats des del punt de vista de 1'emissor. Alhora s'ha observat que hi pot haver 

coincidencia de funcions i patrons marcats, o no marcats, en un mateix text, i 

que aquesta suma fa que els textos siguin me*s o menys modalitzats. 

3.3.1 L'absencia de trets modalitzadors: fimcions i patrons no marcats 

Quan un text presenta un nombre de marques de modalitzacio minim, es 

dona el cas que te en exclusiva funcio referencial i patro descriptiu i/o, potser, 

narratiu. £s a dir, que te funcions i patrons no marcats, cosa molt important per 

a I'establiment dels tipus textuals. 

Les caracten'stiques comunes d'aquests textos, practicament despullats de mar 

ques psfquiques, conatives, interlocutives o poeticoretoriques, son que hi preval la 

voluntat d'aplegar o compilar informaci6 i no son tan importants el pensament o 

el sentiment de qui els ha escrits com la daredat de la informacio i 1'eficacia de la 

seva transmissio. En general, son textos que constitueixen reculls de dades: noti-

ciaris, bibliografies, catalegs, definicions cientifiques, vademecums, curn'culums, 

membries, inventaris, agendes culturals, fitxes, informes clinics, peritatges, pro-

grames... 

En l'analisi textual s'ha comprovat que els textos marcats amb una sola fun-

ci6 comunicativa ho s6n amb la funcio referencial. O sigui, que un text, com a 

mmim, te la funci6 d'informar, de donar a coneixer. No passa igualment amb els 

patrons discursius que apareixen en exclusiva en un text: se n'han registrat casos 

de tots els patrons: descriptiu (els mes nombrosos), narratiu, directiu, argumen 

tatiu i expressiu. I es que els patrons son motlles linguistics que contribueixen a 

materialitzar les funcions, i en cert sentit en depenen. 
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Conve remarcar que e*s logic que els textos amb marques de 1'emissor escasses 

no siguin gaire diferents els uns dels altres, tant si es produeixen en un intercan-

vi individual (text num. 2188), com en un de social (text 2070), com en un 

d'institucional (text 2189): l'absencia de marques modalitzadores redueix el text 

a l'esquematitzacio de la informacio tile's fonamental: en esborrar-se les marques 

de 1'emissor, els textos es diferencien poc entre ells. 

3.3.2 Lacumulacio de trets modalitzadors: fimcions i patrons marcats 

D'altra banda, i en sentit contrari, coincideix que els textos que presenten la 

maxima acumulacid de trets modalitzadors tenen funcions psi'quica i/o interlo-

cutiva i predomini dels patrons expressiu i/o argumentatiu. Els textos d'aquestes 

caracterfstiques tendeixen a la personalitzacio, tant de 1'emissor com respecte al 

receptor, siguin de 1'intercanvi que siguin, i hi preval sobretot la voluntat de 

mantenir relacions personals, la transmissio emotiva de la realitat o I'opinio sub-

jectiva sobre les coses. Per aix6 aquests textos, al contrari dels que hem esmentat 

abans, es diferencien entre ells, ja que, tot i ser produits en situacions similars, 

tenen Pestil propi de la persona que els ha produits. 

Els textos tile's comunament afectats per un ciimul de marques modalitzado 

res son: les converses amicals o familiars, les cartes personals, els diaris intims, les 

cartes de protesta als diaris, o qualsevol text en que prevalguin la manifestacio de 

sentiments i emocions o la defensa o la refutacio d'idees i d'ideologies. 

En la realitat, fora dels casos extrems que acabem de presentar, es produeixen 

multiples combinacions de funcions i de patrons pel fet que totes les persones 

poden resoldre les necessitats de comunicacio des del seu nivell de coneixements 

i d'intel-ligencia. La llengua, mitjancant l'exercici de les funcions comunicatives i 

la construccio del text, es l'instrument que se n'encarrega. 

3.4 Varietat de la llengua 

Aquesta es una variable la imporcancia de la qual es fora de discussio en una 

concepci6 comunicativa de la llengua. Com a minim, d'entrada ja es preveu que 

la diferenciaci6 varietat estandard/no estandard pot assenyalar diferencies nota 

bles entre els textos, tot i que, com veurem mes endavant, l'analisi dels textos ha 

procurat alguna sorpresa. 

Amb aquesta expectativa i la d'assegurar que la mostra textual fos tan repre-

sentativa i tan completa com fos possible, ja en la fase de recollida dels textos es 

va establir aquesta variable amb una macrodistincio entre varietat histbrica i va 

rietat contemporania. 
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- Pel que fa a la varietat hist6rica es van preveure els valors segiients: 

• Catala preliterari: parlat entre la fi del segle VIII i el segle XII 

• Catala de l'edat mitjana: segles XII al XV 

• Catala del Renaixement i el Barroc: segles XVI i XVII; XVIII i pri-

mera meitat del XIX 

• Catala de la segona meitat del segle XIX o de principis del XX (intents 

normativitzadors anteriors a Fabra) 

Remarquem que en la varietat hist6rica no es va aplicar el concepte d'esthn-

dardlno estandard, sino el de Uterarialno literaria, terme mes d'acord amb la ter-

minologia historica. Per aix6, els textos de que disposem en varietat historica 

porten l'etiqueta varietat literaria com a equivalent a estandard. 

• Pel que fa a la varietat contemporania, la que domina al corpus, compren 

textos del s. XX posteriors a Fabra i s'hi distingeixen els textos estandard 

dels no estandard, que abasten les diverses varietats geografiques, gene-

racionals i socials.1'* Vegeu al quadre 7.VT els valors d'aquesta variable tal 
com s'han establert per a l'analisi al Tipotext: 

Quadre 7.vt. Varietat de la llengua al tipotext 

HIST6RICA 

literaria no literaria 

CONTEMPORANIA 

estandard no estandard 

geografica social generacional 

Els valors d'aquesta variable textual preveuen, doncs, la possibilitat d'incor-

porar al corpus textos produits en qualsevol varietat, dialectal o funcional —sem-

pre que siguin de no-ficcio—, amb la idea que, des del punt de vista comunica-

tiu, tots els textos poden ser tractats amb els mateixos parametres. 

14. Per al craccamenc d'aquesta variable ens hem basac en diverses aportacions d'Isidor Mad, 

seguidor, principalment, dels cstudis de variacio funcional anglosaxons (Gregory, Halliday): 

"COM/ensenyar catala als adults", juny 1983, la seva ponencia a] Segon Congres Internacional 

dc la Llengua Catalana. IV Area. 3 Lingufstica Social (1992), i Els perfils del Catala, 1990 

(Cassany, D. i Marf, I.). 

D'acord amb el nostre objectiu classificatori dels textos, no hem cntr.it a precisar els para-

estandards. 
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Quant als textos del corpus en varietat histbrica, n'hi ha tres solament; el trie's 

antic es un text escrit el 22 de maig de 1616, el num. 6043, un jurament pro-

duit a Agullent, Pats Valencia. El que el segueix en antiguitat e*s del catala cen 

tral, el text 2063, un ban amb data del 25 de mar? de 1828, ernes per 

l'Ajuntament de Cardona. El trie's modern dels antics 6s del juny de 1914, el text 

5041, del catala nord-occidental, una carta escrita a Balaguer pel president del 

Centre Nacionalista Catala de Balaguer. 

Dins la varietat contemporania, hi ha 104 textos, dels quals 70 duen I'eti-

queta d 'estandard i 40 la de no esthndard. D'aquests textos, els mis actuals son 

dos escrits del catala central transmesos mitjancant telefon mbbil, els nums. 

2191 i 2192. Val a dir que, d'acord amb les finalitats del projecte, es va establir 

que el cos principal dels textos fos en varietat contemporania i estandard, ates 

que aquests son els textos que tenen mes interes per a l'ensenyament. 

Dins dels textos no esthndard, les varietats generacionals i geografiques es tro-

ben sobretot representades en els textos del tipus I o d'intercanvi individual. £s 

aquf on hi ha parlants d'edats diverses: nens, adolescents, adults, gent gran... i 

de les procedencies mes varies: Tuir, Alta Ribagorca, Franja de Ponent, Valencia, 

Palma de Mallorca, Vic, Sant Feliu de Gufxols, Barcelona..., ja que a 1'intercan-

vi social i a 1'institucionalitzat, tipus II i III respectivament, es marca una tenden-

cia a reduir els trets diferencials a favor de I'estandard (vg. quadre 8.VT). 

La importancia de la variable varietat de la llengua ve tamb^ donada pel fet 

que permet establir lligams amb altres variables. 

D'una banda, es relaciona amb la variable extratextual hrea territorial, un 

parametre estretament lligat a la recollida del corpus i del tot significatiu per asse-

gurar la representativitat geografica dels textos. Els recopiladors dels textos els 

recolliren des de les respectives arees territorials del catala: 1, rossellones; 2, cen 

tral; 3, balear; 4, algueres; 5, nord-occidental; 6, Valencia; la primera xifra del 

nombre de cada text indica la seva procedencia. 

Des d'un punt de vista trie's linguistic, la varietat de la llengua esta tambe" rela-

cionada amb la variable textual grau d'especialitzacid de la llengua i, d'una manera 

molt estreta, amb les variables linguistiques que indiquen transgressio (vg. p. 233-

242). En I'analisi del procediment de Transgressio, aquesta no s'ha vist en termes 

absoluts, sino relatius, segons la varietat lingiifstica del text. Aixf, determinades 
incorreccions fetes en una situacio totalment informal i en un text o una seqiien-

cia en varietat no estandard, no han estat marcades com a tals; per contra, les 

mateixes incorreccions o similars, s'han marcat en una situacio de mes formalitat. 

3-4.1 La varietat de la llengua segons eh tipus textuals 

Conve dir previament que l'assignacio de la varietat de la llengua als textos 

contemporanis ha comportat dificultats de caire metodologic que afecten la 
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maceixa objectivitat de 1'analisi. Aquesta assignacio es va basar en els Criteris per 

a la delimitacid de I'estandard oral editats per 1'Institut d'Estudis Catalans, per6 

la manca d'uns criteris paral-lels per a l'escrit es va fer ben palesa. 

D'altra banda, com sempre que s'intenta aplicar conceptes tedrics a realitats 

dinamiques, la classificacio sistematica es diffcil. En segons quins textos, cal dis-

cernir si es tracta d'un estandard amb incorreccions (el parlant eleva conscient-

ment el seu registre, pero no pot ocultar certes mancances en el coneixement de 

la llengua) o be" d'un no estandard. Casos aixi es donen quan un parlant, a part 

de la llengua, no domina la situacio comunicativa; per exemple, l'acusat en un 

judici, on els que dominen la situacio son el jutge, el fiscal, els advocats..., o el 

malalt davant del metge, etc. Un altre cas de confusio podria ser el del metge que 

no t6 un bon nivell de llengua en catala, perb que, com que domina la situacio 

comunicativa i la terminologia medica, ti un discurs que no se sap si es estan 
dard amb incorreccions o, senzillament, no es estandard. O a la inversa, parlants 

amb un bon nivell de llengua pot semblar que parlen en estandard, tot i que de 

manera esparsa utilitzen parades que son catalogades com a no estandard; aquf 

l'exemple seria el metge que rebaixa el nivell linguistic per solidaritzar-se amb el 

malalt. 

A me"s a mes, cal tenir en compte que, en moltes situacions en que es comu-

niquen persones d'estatus i cultura diferents o amb rols desiguals, hi ha textos 

que mereixen portar dues etiquetes, perque un interlocutor park estandard i l'al-

tre no. Per aquest motiu el nombre d'ocurrencies de varietal de la llengua (113) es 

lleugerament superior al nombre de textos del corpus (107). Per tant, la diferen-

ciacio estandard/no estandard esdeve" un proces dinamic en el qual, com en tants 

altres aspectes de la llengua, es fa diffcil encasellar els textos reals. 

Fetes aquestes precisions, i segons els resultats, que son fruit d'un consens 

entre els qui han fet Panalisi dels textos, passem a veure les ocurrencies d'aques 

ta variable en el corpus (quadre 8.VT): 

QUADRE 8.VT. OCURRENCIES DE LA VARJETAT DE LA LLENGUA 

SEGONS ELS TIPUS TEXTUALS 
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Els resulcats de l'analisi mostren dues tendencies oposades pel que fa a la dis-

tribucio dels textos que duen 1'etiqueta de no estandard i els que duen la d'estan-

dard. Mcntre que aquests darrers mostren una tendencia creixent que va del tipus 

I al III, els textos no estandard mostren la tendencia inversa: son molt nombro-

sos en el tipus I, forca menys en el tipus II, i amb una presencia molt escassa en 

el tipus III. 

Tambe es pot observar que es en els textos del tipus II on es dona mes barre-

ja de varietats, ja que es on el nombre d'ocurrencies de varietat supera mes el 

nombre de textos. 

3-5 Gran d'especialitzacio de la llengua 

Aquesta variable preveu el nivell de llenguatge segons la major o menor pro 

porcio de termes especi'fics en un text i de la major o menor flexibilitat en les 

construccions sintactiques. 

En el Tipotext es distingeixen tres gratis: 

- Baix o no especialifzat 

Es manifesta en llengua natural amb pocs termes especffics o cap i sinta-

xi lliure. Sovint al marge dels rols professionals. 

- Mitja 

Es manifesta en llengua natural amb una notable proporcio de termes 

especialitzats i sintaxi relativament lliure. Normalment, es dona en l'e-

xercici d'un rol professional i amb voluntat divulgativa o didactica. 

-Alt 

Es manifesta en llengua natural amb una alta proporcio de termes espe 

cialitzats i sintaxi controlada. Pot incorporar llenguatges simbolics en 

determinats ambits tematics. Normalment, cs dona en ambits restringits, 

entre especialistes o professionals. 

Ates que el corpus textual del Tipotext abasta tota mena de textos de no-fic-

cio, compren, naturalment, el que actualment s'ente'n per textos d'especialitat. 

Dcs de la disciplina terminologica, aquests textos se singularitzen i es defineixen 

perque, en general, el seu objectiu principal es expressar el coneixement en uns 

dominis determinats de la ciencia i de la tccnica. 

En aquesta tipologia, aquests textos son vistos, com tots els altres, dins el con-

tfnuum d'intercanvis comunicatius amb els quals es manifesta l'activitat verbal 

de les persones. El que amb aix6 es vol demostrar 6s que no hi ha barreres fixes 

entre els textos d'especialitat i els que no ho son, sin6 una gradacio en I'especia-

litzacio de la llengua segons quines siguin les intencions comunicatives. Perque 
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els textos d'especialitat tenen sovint altres objectius que no son estrictament el 

d'expressar el coneixement en un determinat camp de la ciencia o de la tecnica, 

com es el cas de les instruccions d'us d'un aparell sofisticat en que es preten que 

el receptor pugui fer-lo funcionar. 

En el Tipotext, aquesta variable serveix per etiquetar els textos segons graus 

d'especificitat de la llengua, la qual cosa permet establir relacions entre l'especi-

ficitat i el ripus intercanvi comunicatiu i, en conseqiiencia, amplia l'estudi dels 

textos especifics a tots aquells que no es produeixen estrictament entre especia-

listes d'una ciencia o d'un camp tecnologic. 

Aixf, cada text porta una de les tres etiquetes, que, vistes en conjunt, asse-

nyalen una tendencia d'aparicio segons els tipus textuals. Vegeu el quadre se-

giient 9.VT: 

Quadre 9.vt. Ocurrencies de la variable grau d'especialitzaciC 

de la llengua 

Com es pot observar, el tipus I es caracteritza per tenir textos de llenguatge 

no especialitzat, el tipus II mostra un grau considerable d'especialitzacio i el III 

marca una forta tendencia a l'especialitzacio de la llengua. Dit d'una altra mane-

ra: el grau d'especialitzacio baix mostra una tendencia decreixent que va del tipus 

I al III, i l'especialitzacio mitjana o alta mostra una tendencia creixent que va del 

tipus I o el II cap al III. 

Conve subratllar que aquesta variable mante un paral-lelisme amb la variable 

textual varietat de la llengua, essent que la varietat no estandard segueix la 

tendencia decreixent del tipus I al III, i I'estandard segueix la tendencia contra-

ria: creixent. Ambdues variables estan afectades en el mateix sentit: en augmen-

tar les restriccions que imposa el context, augmenten l'especialitzacio i el nivell 

de formalitat de la llengua. D'altra banda, hi ha una forta relacio entre aquesta 

variable textual i les variables lingiiistiques del procediment de Tria/Prioritzaci6 
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en el pla semantic de la llengua, que concerneix especialment la designari6 de la 

realitat (vg. p. 205-208). 

£s remarcable que en el tipus I no apareix cap text amb un grau d'especiali-
tat alt, mentre que en el tipus III, que en altres aspectes representa sovint el pol 

oposat, n'apareixen 4 amb un grau d'especialitat baix. 

Val a dir que, atesa la dificultat d'establir criteris absolutament objectius per 

a 1'analisi textual respecte a aquesta variable, aquests resultats s6n considerats 

com una aproximaci6 i, per tant, complementaris en la diferenciacio dels tipus 

textuals. 

3.6 Quadre resum de les dades 

Per concloure aquesta descripcio de les variables textuals, vegem en el quadre 

que segueix un resum estadi'stic d'aquestes variables en el conjunt del corpus i 

distributes per tipus (vg. quadre 10.VT): 

Quadre IO.vt. Quadre de les variables textuals 

segons la mostra analitzada 
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Per una banda, el mes destacable d'aquestes dades des del punt de vista de la 

modalitzacio 6s la distribucio de les funcions comunicatives marcades i els 

patrons discursius marcats (assenyalats amb fons obscur) en els tres tipus tex-

tuals, que presenten un cert paral-lelisme. 

Aixi, observem que les funcions mes marcades, psfquica i interlocutiva, ocu-

pen el primer Hoc en el tipus I, un segon Hoc en el tipus II i una posicio encara 

mes baixa en el tipus III. Respecte als patrons mes marcats, trobem l'expressiu en 

primera posici6 en el tipus I, l'argumentatiu en segona en el tipus II i l'argu-

mentatiu i 1'expressiu en darrera posici6 en el tipus III. Aixi, veiem que ambdues 

tendencies indiquen que la modalitzacio es decreixent del tipus I al III. 

D'altra banda, i continuant amb els patrons, si ens fixem que el darrer Hoc es 

ocupat pel patro argumentatiu en el tipus I i per l'expressiu al tipus II, podem con-

doure que en els textos del tipus I, d'intercanvi individual, les funcions marcades 

es manifesten sobretot amb el patr6 expressiu i molt poc amb 1'argumentatiu, i que 

en els textos del tipus II, d'intercanvi social, s'esdeve" el contrari: la major part de les 

funcions marcades es materialitzen amb patro argumentatiu i la menor part amb 

patro expressiu. Tambe" en els textos del tipus III, d'intercanvi institucionalitzat, hi 

ha tendencia que les funcions marcades s'expressin amb patr6 argumentatiu. 

En definitiva, els textos del tipus I, o d'intercanvi individual, es distingeixen 

per tenir alhora un alt nombre de funcions i patrons marcats, en que l'expressiu 

suma dos tercos d'ocurrencies i l'argumentatiu, un terc; en els del tipus II, o d'in 

tercanvi social, les funcions marcades es posen en relacid sobretot amb el patr6 

argumentatiu, el qual, dels patrons marcats, suma gaireb^ el doble de l'expressiu; 

i els del tipus III, o d'intercanvi institucionalitzat, mostren un nombre molt baix 

d'ocurrencies de funcions i patrons marcats, i, pel que fa al patro marcat mes uti-

litzat, l'argumentatiu, te sis vegades les ocurrencies de l'expressiu. 

Pel que fa a les variables restants, la varietat de la llengua i el grau d'especia-

litzacio, mostren una distribucio previsible: a mesura que els intercanvis esdeve-

nen mes formals, mes gran es la presencia de la varietat estandard i mis alt el grau 

d'especialitzaci6 de la llengua. 

4. Variables lingui'stiques 

4.1 Introduccio 

Les variables lingiifstiques que s'han tingut en compte en la recerca han estat 

establertes des del punt de vista del paper textual de l'emissor; 6s a dir, han estat 

enteses com la materialitzadd d'unes operacions psicolbgiques que l'emissor rea-
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litza per comunicar-se. Responen, doncs, a uns processos de construccio del text, 
entre els quals destaquen per la seva importancia els de modalitzacio. 

Els exponents de modalitzacio 

En aquest marc, l'analisi textual ha tingut com a objectiu detectar i assenya-

lar les empremtes subjectives o pretesament objectives que 1'emissor deixa en el 
text, que corresponen als indicadors de modalitzaci6 o d'operacions discursives 
que el parlant realitza per configurar el missatge. 

Les variables lingiii'stiques, per tant, son dades puntuals dels textos i respo 

nen a quatre procediments basics de modalitzacio, entesa en sentit ampli: Posi-

cionament discursiu del parlant, Tria/Prioritzacio d'elements linguistics, Repe-

ticid i Transgressio (d'ara endavant, sovint, PO, TP, RE i TR). El conjunt d'aquests 

procediments assenyala diferents maneres amb que el parlant manifesta les seves 

intencions i actituds en la comunicaci6 verbal, les quals es materialitzen en els 
elements de la llengua. 

- Pel procediment de Posicionament el parlant assenyala el grau de distancia 

o d'apropament amb que se situa respecte al text, configura els rols comu-

nicatius, fa un pronunciament sobre el missatge i efectua 1'ancoratge del 

text en el seu context, segons el proposit que el mou a comunicar-se. 

- Pel procediment de Tria/Prioritzacio 1'emissor projecta una determinada 

percepcio del mon i construeix el significat i el sentit del text. 

- Pel procediment de Repeticio 1'emissor emfasitza determinats aspectes 

del discurs i condiciona I'efectivitat del seu missatge. 

- Pel procediment de Transgressi6 1'emissor manifesta la seva competencia 

linguisticocomunicativa, ja sigui perque infringeix voluntariament les 

normes requerides en cada situacio comunicativa, ja sigui perque les des-

coneix o no els dona importancia. 

Les variables paralingiiistiques 

Els trets linguistics sovint es veuen reformats amb altres marques de modalit-

zaci6. Es tracta de les variables paralingiiistiques, que es poden donar tant en el 

vessant pros6dic de la llengua (Pr) com en el grafic (Gr). El parlant, mitjancant 

la utilitzacio de recursos prosodies i grafics, d6na relleu a determinats aspectes del 

seu posicionament discursiu, de la tria o de la prioritzacio d'alguns dels elements 

que decideix incorporar al discurs, o realca la transgressi6 de certes normes de 

comportament linguistic i social. £s a dir, que la presencia dels recursos paralin 
guistics depen de l'existencia dels procediments de modalitzacid, com es veura en 

l'apartat corresponent (p. 248). 
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Tenint, dories, en compte que els recursos prosbdics i grafics s6n subsidiaris 

dels trees linguistics, en aquest apartat introductori hem optat per oferir-ne una 

visio conjunta. El nombre de trets modalitzadors que s'han considerat en 1'ana-

lisi textual s6n els segiients: 

Trets analitzats 

Aquest conjunt de trets, que en total sumen 244, conformen el que s'anome-

na l'lndex de trets de modalitzaci6, que podeu consultar a l'Annex 1. En aquest 

fndex hi ha la relacio de les formes lingiifstiques segons la funcio modalitzadora 

que realitzen en el text. 

D'altra banda, a part de la relacio estreta que les variables lingiii'stiques man-

tenen amb els trets prosbdics o grafics, conve subratllar que tampoc no s'han de 

veure adlades de les variables textuals o extratextuals, ja que hi mantenen lligams 

forca estrets: & el cas del Posicionament respecte a hfitnad comunicativa, de la 

Tria/Prioritzacio respecte al patrS discursiu, o de la Transgressio quant a la varie-

tat de la llengua, i de tots quatre procediments amb la variable intercanvi comn-

nicatiti. 

Questions metodolbgiques 

Els trets de modalitzacio, linguistics i paralingufstics, es consideren, alhora, des 

del punt de vista de l'actualitzacio de la llengua. Aixf, els trets linguistics es classi-

fiquen en tres plans: pragmatic, gramatical i semantic, de manera que I'analisi del 

textos del corpus ha estat realitzada tenint en compte aquestes categories.15 

15. L'establimcnt dels tres plans, pragmatic, gramatical i semantic, en que estructurem les 

variables lingiii'stiques parteix de la diferenciacio dc Morris (1971), en el marc de la teoria dels sig-

nes (scmiotica): pragmatic, sintactic i semantic. Vam adoptar la denominacio gramatical en Hoc 

de sintactic, perque responia mes a la idea que tenfem sobre els elements que havia d'abastar: els 

senyals que denoten que l'emissor fa funcionar cl llenguatge d'una determinada manera, is a dir, 

posa en funcionament unes determinades regies lingiii'stiques, que no son exdusivament sintacti-

ques, i que, d'altra banda, estan relacionades amb les pragmatiqucs i les semantiques. 



136 Ttpotext 

A l'lndex de trets que acabem d'esmentar, cada un dels procediments linguistics 
de modalitzacio s'estructura tambe" segons aquesta divisio i s'tl-lustra amb exem-

ples. Aquest sera tambe l'esquema metodoldgic de fons que ens servira per anar 

explicant ordenadament el comportament de les variables. 

Vegeu la dassificacio de les diferents classes de trets modalitzadors, juxtapo-

sades en el quadre segiient, en el qual hem incorporat alguns exemples. 

Els exponents de modalitzacio al Tipotext 

Noteu que els trets paralingiifstics es manifesten en el pla fisic del llenguatge i 

tant poden actuar de refor9 en un procediment de modalitzacio com en un altre. 

4.1.1 Els trets modalitzadors segons els tipus texttials 

A continuacio, presentem les dades globals de les ocurrencies de modalitzacio 

en el corpus analitzat. En el primer quadre, les dades es donen per cada un dels 

tres tipus textuals; en el segon, es fa la diferencia, a mes, entre els modes de pro-

duccio. En ambdos, el percentatge d'ocurrencies es dona en relaci6 al nombre de 

paraules. 
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Dades globals sobre la modalitzacio en el corpus textual (1) 

Dades globals sobre la modalitzaci6 en el corpus textual (2) 

Segons la mostra analitzada, els tipus textuals presenten una gradacio quanti-

tativa i qualitativa de marques de modalitzaci6, que van del tipus I al tipus III. 

Quantitativament, si tenim en compte el percentatge dels trets en relaci6 al 

nombre de paraules de cada tipus (primer quadre), les dades ja permeten fer-se 

una idea del pes de la modalitzacio en els diferents tipus textuals, la qual mostra 

una tendencia decreixent del tipus I al III. 
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Pel que fa als aspectes qualitatius, direm solament que aquesta tendencia es 

deu, en una gran mesura, al marge de llibertat de I'emissor en els diferents inter-

canvis comunicatius (recordem que 1'intercanvi comunicatiu & la variable defi-

nit&ria dels tipus textuals). D'aqui ve que la relacio de la modalitzacio amb els 

tipus textuals sigui mes significativa que amb els modes de produccid. La com-

paracio dels percentatges del quadre segon trenca les expectatives que el mode 

directe sigui mes modalitzat que el diferit. D'altra banda, 1'estudi aprofundit de 

les dades de modalitzacio ens indica: 

- que la modalitzacio & intuitiva quan resulta de la plena possibilitat de 

l'emissor d'identificar-se amb el text o de distanciar-se'n, cas del tipus I; 

- que la modalitzacio es edectica quan s'esdeve* com a resultat de Padapta-

cio de l'acte verbal als rols determinats que l'emissor ha de desenvolupar, 

els quals el condicionen per apropar-se al text o distanciar-se'n, com en 
el tipus II; 

- i que la modalitzacio es obligada quan obeeix al conjunt de convencions 

socials i lingiifstiques que imposen a l'emissor que es distancii del text, 

com sol succeir en el tipus III. 

En efecte, els tipus textuals tamb^ es distingeixen entre ells lingiiisticament, 

perque els procediments de modalitzacio i les operacions discursives hi tenen 

diferent repercussid. 

Al llarg d'aquest apartat i del seguent, s'anira explicant detalladament el com-

portament textual dels trets modalitzadors i horn podra fer-se una idea clara de la 

seva importancia en la comunicacio verbal i en la diferenciacio dels tipus textuals. 

4.2 Posicionament de l'emissor 

4.2.1 Aspectes generals 

Pel procediment de Posicionament el parlant estableix I'ancoratge del text en 

la situacio comunicativa, configura els rols comunicatius i assenyala el grau de 

distancia o d'apropament amb que se situa respecte als enunciats o respecte al 

text globalment. 

Encara que son molts els elements linguistics que d'alguna manera contri-

bueixen al posicionament del parlant, en l'analisi dels textos del corpus nomes 

han estat marcats els trets trie's clarament modalitzadors, es a dir, aquells que 

d'una manera mes visible deixen una empremta de l'emissor en el text. 

Seguint l'esquema metodologic d'analitzar els trets linguistics en tres plans 

diferents, pragmatic, gramatical i semantic, dintre de cada un d'ells s'han orga-

nitzat els trets entorn d'un eix fonamental. 
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En el pla pragmatic giren sobre la presencia de I'emissor i del receptor i altres 

elements decisius per a l'ancoratge del text. Aix{, a tall d'exemple, en una frase com 

No m'ho pots enviar avid mateix, preciosa? 

es considera que pertanyen al pla pragmatic el pronom de la persona, que fa pre 

sent I'emissor, el verb en 2a persona, que fa present el receptor, i el di'ctic de 

temps avui. 

En el pla gramatical giren entorn de les modalitats de l'enunciacio palesades 

en I'oracio. L'tis de les diferents modalitats oracionals, d'unes determinades es-

tructures sintactiques i dels operadors modals assenyalen el pronunciament de 

I'emissor sobre el missatge. Aixf, en el mateix exemple anterior, es podria asse-

nyalar que es tracta d'una oracio amb modalitat interrogativa no caracterfstica, ja 

que equival a una exhortaci6. 

En el pla semantic el pes recau en aquells trets que son matisacions o modifica-

cions dels enunciats i marquen graus de vinculaci6 i d'adhesio per part de I'emis 

sor, o be perfilen el tipus de relacid interpersonal. Dintre d'aquest pla, en I'exem-

ple anterior, es podria assenyalar el verb modal poder i la inrerpeMacio^reaostf. 

Aquesta divisio, mes que res metodologica, no exclou que hi hagi encavalca-

ments entre els tres plans, sin6 que mes aviat els pressuposa. Aixf, per exemple, 

la presencia de I'emissor i del receptor, trets pragmatics, queda reforcada per trets 

d'ordre semantic, com els que indiquen expressivitat de I'emissor o les inter-
pel-lacions al receptor, com s'ha vist en la frase d'exemple. O be, en el terreny de 

les relacions implicites, les oracions, que estan considerades en l'ordre gramati 

cal, pero estan totalment condicionades pels aspectes pragmatics i semantics. 

Els resultats de 1'analisi lingufstica feta sobre la mostra de textos del Tipotext 

corroboren la importancia del posicionament en la configuracio del missatge, ja 

que han mostrat no solament que el cent per cent dels textos del corpus tenen 

marques de posicionament, sino que aquest abasta el 52,19% del total de mar 

ques lingufstiques del corpus (vg. quadre 1 .PO). 

Quadre I.po. Posicionament del parlant: dades globals (l) 
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D'altra banda, hi ha un bon nombre de marques de posicionamenc que es 

reforcen amb una serie de trets prosbdics i grafics. Aixi, per posar un exemple en 

que sigui facil d'imaginar-ne la pronunciacio, en una frase emesa oralment com 

Ipretens que t'ho faci jo[o]? 

el pronom de la persona portaria una marca de presencia de l'emissor i una d'a-

llargament de la vocal, que la fa trie's inrensa. Alhora, la marca de modalitat ora-

cional portaria afegida una marca d'entonacio que assenyalaria el seu us no carac-

teristic. Com a exemple de tret grafic sobreafegit podem posar la frase 

Van dir que "no podien" venir. 

El verb modal porta afegida la marca de cometes, que indiquen darament que 

l'emissor en fa una interpretaci6 diferent del sentit literal. 

Aquests trets sobreposats a altres trets de posicionament (237 en el cas dels 

textos orals i 225 en el cas dels escrits) accentuen el pes que re aquest procedi-

ment de modalitzacio. 

Ates que el posicionament de l'emissor, per la seva importancia qualitativa i 

quantitativa, es fonamental en la construcci6 del missatge, es I6gic que aquest 

procediment de modalitzacio, juntament amb el de Tria/Prioritzacio, tingui un 

lloc destacat en el feix de variables que caracteritzen cadascun dels tres tipus de 

la tipologia textual. 

D'aixb es despren, en primer lloc, que per a un estudios de la llengua l'anali-

si del procediment de Posicionament 6s especialment rellevant per a la dassifica-

ci6 correcta dels textos en els diferents compartiments d'una tipologia textual. 

En segon Hoc, que per al docent que ensenya a produir textos es important conei-

xer les Unies prototipiques del posicionament en cadascun dels tipus textuals per 

poder ensenyar a aplicar en cada situacio comunicativa 1'iis concret d'uns deter 

minate recursos linguistics de manera que en cada cas els textos, d'indole diver-

sa, siguin lingiii'sticament correctes i comunicativament eficients. 

Si be la simple presencia de marques de posicionament no es prou orientati-

va per a la classificacio dels textos, ja que, com s'ha dit, es dona en tots els textos 

analitzats, si que ho e*s la major o menor densitat de marques, sobretot d'algunes, 

aixi com el fet que n'apareguin unes i no unes altres. Una sinopsi comparativa de 

la distribucio de les marques en els textos analitzats ajudara a corroborar aques-

ta idea (vg. quadre 2.PO). 
Abans d'entrar en la descripcid de les variables lingufstiques de Posicionament 

i en la seva valoracio de cara a la configuracid dels tipus textuals, avancem algu-

nes dades sobre la distribucio d'ocurrencies de posicionament respecte als tres 

plans de la llengua analitzats. 

L'analisi dels textos revela que les marques de posicionament en el pla 

pragmatic i el gramatical son not6riament mis nombroses que en el pla seman 
tic, tant en el conjunt de textos del corpus com dintre de cadascun dels tipus de 

modalitzacio. 
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QUADRE 2.PO. POSICIONAMENT DEL PARLANT: DADES GLOBALS (2) 

Aquesta primera constatacio sumaria es pot veure en el quad re segiient (vg. 

quadre 3.PO): 

Quadre 3.po. Posicionament en els plans de la llengua 

Aquesta diferencia quantitativa en el pla semantic no te res d'estrany, ates que 

en el pla pragmatic es recullen totes les marques d'ancoratge del text i en el gra 

matical s'enclouen les marques de modalitat oracional, factors, tant l'un com l'al-

tre, que es donen sempre en tots els textos, mentre que en el pla semantic pot 

haver-hi trets de posicionament o no; aixo fa que a vegades siguin qualitativa-

ment mes modalitzadors. 

D'altra banda, els efectes modalitzadors dels trets de posicionament del pla 

semantic estan molt estretament relacionats amb els trets dels altres dos plans, de 

manera que uns, com els d'expressivitat de l'emissor o les interpel-lacions al 

receptor, contribueixen a l'ancoratge del text, i altres, com tots aquells mots o ex 

pressions que matisen o modifiquen l'enunciat, contribueixen al pronunciament 

de l'emissor sobre el missatge. 

El fet que la freqiiencia dels trets d'ordre semantic sigui la mes baixa, tant en 

el conjunt dels textos com dintre de cadascun dels tipus de modalitzacio, indica 
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que per si sol no es una dada significativa de cara a la dassificacio i caracteritza-

cio dels textos. Si que ho es, en canvi, la proporcio entre els trets d'ordre pragma 

tic i els d'ordre gramatical segons la naturalesa de la modalitzaci6. En efecte, en 

el cipus II i el tipus III predominen els d'ordre gramatical, mentre que en el tipus 

I predominen els d'ordre pragmatic. Aixo es degut, sens dubte, al fet que en els 

textos de modalitzaci6 intuitiva, que s6n d'intercanvi individual, la presencia de 

l'emissor i del receptor son molt superiors, com es detallara mes endavant. 

4.2.2 Ancoratge del text en la situacio comunicativa 

Ates que la producci6 textual €s concebuda com una dinamica interaccional 

d'acord amb una situaci6 comunicativa, en aquest estudi tipologic es considera 

com a especialment rellevants aquells trets linguistics que marquen 1'ancoratge 

del text. En l'analisi dels textos del corpus, s'han considerat com a elements prin 

cipals de 1'ancoratge del text els tres segiients: presencia de l'emissor, presencia 

del receptor, altres elements contextuals que situen un text en un espai i un 

temps determinats. Aquests elements d'ancoratge es realitzen majoritariament 

amb trets d'ordre pragmatic, pero tambe altres trets, que per la seva carrega sig 

nificativa corresponen al pla semantic, poden remarcar la presencia de l'emissor 

o del receptor. 

4.2.2.1 Presencia de l'emissor en el text 

L'emissor pot fer-se lingiiisticament present en el seu text o no. Com que de 

fet 6s present en l'acte d'enunciacio, car altrament no hi hauria comunicacio, es 

pot parlar d'una presencia latent. Les maneres com l'emissor es fa present en un 

text s6n molt diverses i poden tenir molts matisos. Aquests matisos poden anar 

des de la voluntat expressa de destacar-se com a centre dfctic fins als intents de 

passar gaireb^ inadvertit amb recursos diversos, com pot ser darrere alguns plu 

rals ficticis o darrere unes altres persones gramaticals. Aix6 fa que es pugui par 

lar d'una presencia patent i d'una presencia difuminada de l'emissor. 

Podrien ser exemples de presencia patent frases com: 

L'EstatsocJo 

Nosaltres no pensem casar-nos 

A mi no m'agraden les cireres 

I de presencia difuminada: 

La tesi quepresentem (dit per un autor singular) 

El vostre president desitja I'exit del club (dit pel mateix president) 

Les formes lingiifstiques que revelen la presencia de l'emissor s6n fonamen-

talment els pronoms personals dc la persona, els possessius de la persona, els 
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verbs en la persona. Quan aquestes primeres persones son en plural, malgrat que 

l'emissor sigui singular, solen indicar matisos diversos, com una difuminacio de 

la presencia, o be una voluntat d'apropament al receptor. Les signatures, logotips 

i segells que avalen un escrit constitueixen tamb^ una presencia de l'emissor en 

el text, en aquest cas de forma patent. Sovint son formes en 3a persona. 

Les dades de l'analisi del Tipotext revelen que la presencia de l'emissor en el 

text es un element important per a l'establiment de la tipologia. En efecte, les 

xifres globals indiquen que l'emissor es fa present amb una intensitat diferent 

segons els tres tipus textuals, i el desglossament de les xifres tambe indica que es 

diferent la manera de produir-s'hi aquesta presencia; aixi, per exemple, la presen 

cia difuminada e*s mes frequent en els textos de modalitzacio eclectica que en els 

altres (vg. quadre 4.PO). 

Quadre 4.po. Formes diverses de presencia de l'emissor 

La presencia de l'emissor, element clau de la gestio textual, va estretament HI— 

gada a la classe d'intercanvi comunicatiu, una de les variables mes rellevants per 

a la formulacio de la tipologia. Per aix6 es dona de manera diferent en cadascun 

dels tres tipus textuals. Una simple ullada a les dades del quadre anterior revela 

immediatament que hi ha una gradacio de la presencia de l'emissor entre els tres 

tipus de textos, des d'una presencia notable en els del tipus I, on s'apleguen els 

textos d'intercanvi individualitzat, fins a una presencia escassa en els del tipus III, 
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on s'apleguen els textos d'intercanvi institucionalitzat. La presencia de l'emissor 

en els textos d'aquests dos tipus s'allunya, en sentits oposats, de la mitjana del 

conjunt de tots els textos analitzats, mentre que en els textos del tipus II s'acos-

ta mes a la mitjana. 

4.2.2.1.1 Presencia patent de l'emissor 

Les formes que s'han analitzat en els textos del corpus com a indicadores de 

presencia patent son aquestes: 

- Els pronoms forts de primera persona (PO 1.1.1) (Jo no mho crec. A mi 

no m'enreden). 

- Altres formes de primera persona: pronoms personals febles, pronoms i 

adjectius possessius, i terminacions verbals (PO 1.1.2) I Ens trobarem a 

casa meva). 

- Les formes d'identificacio de l'emissor (PO 1.1.3) (Signat: Pere Ferrer). 

La incidencia d'aquests trets en el conjunt dels textos del corpus i en els tres 

tipus textuals es pot veure en el quadre seguent (vg. quadre 5-PO): 

Quadre 5.po. Formes de presencia patent de l'emissor 

Val la pena remarcar que la presencia de l'emissor mitjancant formes grama 

ticals de primera persona (PO 1.1.2) es el tret que te" una incidencia rale's alta en 

tots els tres tipus de textos. Aixb no e*s estrany, perque enclou formes lingiii'sti-

ques diverses relacionades amb la primera persona gramatical i que es refereixen 
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a I'emissor, com pronoms personals febles, pronoms i adjectius possessius, o ter-

minacions verbals. Encara que marquen sempre el centre dictic, no es pot dir que 

tinguin sempre el mateix valor modalitzador. Les formes verbals en primera per 

sona, per exemple, s6n tan naturals per designar I'emissor, que esdeve' molt mes 

modalitzador fer-ho altrament. El que si resulta evident es que, mitjan^ant 

aquest tret, el centre dictic queda molt mes marcat en els textos del tipus I que 

en els altres dos, que en aquest aspecte no difereixen gaire. 

Sens dubte te un valor mes fortament modalitzador l'lis del pronom fort de 

primera persona (PO 1.1.1), sigui en singular, sigui en plural, essent un plural 

real, es a dir, que enclou mes d'un emissor, o be I'emissor i el receptor, o be" I'e 

missor i una altra persona, pero sense cap voluntat de difuminacid. Iis m6s 

modalitzador perque, en la majoria dels casos, l'lis d'aquest pronom no 6s estric-

tament necessari per a assenyalar el centre dfctic. L'analisi dels textos cvidencia 

una gran diferencia d'ocurrencies d'aquest tret en els textos dels tres tipus. La fre-

qiiencia en els textos del tipus I es mes del doble que en els del tipus II, i n\6s del 

triple que en els del tipus III. La diferencia entre els textos d'aquests dos darrers 

tipus es tamb^ prou remarcable. 

La presencia de I'emissor mitjancant formes d'identificaci6, com el nom 

propi, la signatura, els logotips, etc. (PO 1.1.3), presenta la frequencia me"s aha 

en els textos del tipus III, i la mes baixa en els textos del tipus II. Aquestes for 

mes corresponen a referencies exofbriques no dfctiques, pero que s( remarquen 

el centre dfctic. Algunes, per la seva mateixa naturalesa, com la signatura i els 

logotips, estan relacionades amb el mode diferit i escrit; altres, com l'esment del 

nom propi, si b6 son mes frequents en el mode diferit, tambd apareixen sovint 

en el mode directe a traves d'un mitja (conversa telefbnica i xat) i en modes com-

plexos (la intervencio telefbnica en un programa de radio o televisio). 

Efectivament, en la mostra de textos analitzats, la majoria d'ocurrencies d'a 

quest tret corresponen a textos en mode diferit, tant en el tipus II com en el tipus 

III. En els textos del tipus I s'ha trobat un major nombre d'ocurrencies en els tex 

tos en mode directe, perb cal precisar que la majoria d'aquestes ocurrencies estan 

concentrades en un sol text: un dialeg en un xat (directe i escrit), en que cada 

interlocutor s'identifica cada vegada que hi interve'. 

£s probable que aquest recurs de presencia patent (PO 1.1.3) vagi augmentant 
en el futur en els textos en mode directe com a conseqiiencia de la proliferacio 

dels mitjans teenies que faciliten la comunicaci6. A mds del cas ja esmentat del 

xat, recordem, per exemple, que els periodistes que emeren un reportatge per 

radio o per TV solen dir el seu nom i el de I'empresa per a la qual treballen, o 

que, quan algii truca a la radio o a la TV i la trucada es emesa directament, se sol 

identificar. En general, les converses telefbniques tambe solen comencar amb una 

identificaci6 de I'emissor. En els missatges per contestador automatic se sol iden 

tificar tant el qui fa la trucada com aquell a qui va dirigida. 
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4.2.2.1.2 Presencia difuminada de 1'emissor 

Hem dit que, a mes de la presencia patent, 1'emissor es pot fer present amb 

formes que anomenem de presencia difuminada. Les formes que s'han analitzat 

en els textos del corpus son aquestes: 

- La inclusio de qui parla en un plural fictici o no referencial (PO 1.2.1.1) 

{La tesi que presentem). 

- Els plurals de primera persona, sovint en verbs de dir, d'enteniment o 

percepcio, mitjanc.ant els quals la identitat de l'emissor es dilueix en la 

veu, l'opinio o la percepci6 d'un col-lectiu (PO 1.2.1.2) {Els professors 

sabem que...). 

- La substituci6 de la primera persona per la tercera, amb la referenda 

al nom, al carrec o al parentiu (PO 1.2.1.3) {Ara la Maria/la mama et 

donara la sopeta; El president del govern us promet que ...; Aquest autor 

considera ...). 

- Les generalitzacions mitjantcant l'us de la segona persona en Hoc de la 

tercera (PO 1.2.1.4) (/ despres de treballar tot el dia, arribes a casa i ho tro-

bes tot per fer i apa!: fes elsopar, els Hits, i treu la caca al nenl). 

Aquestes formes de presencia difuminada aporten al text matisos diferents, 

que en aparenca poden semblar oposats. En efecte, no deixen de ser formes de 

presencia de l'emissor i, per tant, contribueixen a marcar el centre dictic en l'ac-

te d'enunciacio, pero alhora, en evitar el jo personal, l'emissor marca un cert dis-

tanciament respecte al receptor i respecte a l'enunciat. Aquestes formes gramati-

cals solen ser molt modalitzadores i sovint comporten un determinat grau de des-

personalitzacio. 

Essent en general mes modalitzadores que moltes de les formes de presencia 

patent, no 6s estrany que apareguin amb una freqiicncia menor, tant pel que fa 

al nombre de textos afectats com pel que fa al nombre d'ocurrencies. Mentre que 

apareixen trets de presencia patent de l'emissor en la majoria dels textos (en 92 

dels 107; en el 86% aprox.), la presencia difuminada nom& es dona en 32 dels 

textos, o sigui el 29,90%. La gran diferencia entre el nombre d'ocurrencies de 

presencia patent de l'emissor i de presencia difuminada ja s'ha vist en el quadre 

general de formes de presencia de l'emissor (quadre 4.PO). Vegem ara la inciden-

cia de la presencia difuminada en els diferents tipus de textos (quadre 6.PO). Cal 

tenir present que, en els quadres, els trets marcats amb asterisc (*) corresponen a 

epi'grafs que comprenen diversos items i que les xifres recullen la suma de les 

seves ocurrencies. 
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Quadre 6.po. Formes de presencia difuminada de l'emissor 

Aquestes dades de I'analisi del Tipotext indiquen quc la difumincacio de l'e 

missor ocorre de manera desigual en els tres tipus de textos, tant pel que fa al 

nombre global d'ocurrencies com pel que fa als trets especi'fics de difuminacio 

que predominen en cada tipus de text. 

Aixi, el tret mes repetit, que 6s Pus del plural de primera persona en verbs de 

dir, d'enteniment o de percepcio amb que l'emissor es dilueix en la veu, I'opinio 

o la percepcio d'un col-lectiu (PO 1.2.1.2) te la incidencia mes alta en els textos 

de modalitzacio eclectica, mentre que 6s practicament nul-la en els de modalit 

zacio intuitiva. Tambe es en els textos de modalitzacio eclectica on l'emissor es 

difumina mes sovint mitjancant la inclusio en un plural fictici (PO 1.2.1.1), 

recurs que gairebe no apareix en els altres tipus. Per contra, les generalitzacions 

mitjancant l'us de la segona persona en Hoc de la tercera (PO 1.2.1.4) apareixen 

com a mes propies dels textos d'intercanvi individual, del tipus I, i son gairebe' 

inexistents en els intercanvis institucionalitzats, del tipus III. La substitucio de la 

primera persona per la tercera, amb la referenda al nom, al carrec o al parentiu 

(PO 1.2.1.3) e"s tambd mes frequent en els textos del tipus III. 

La conclusi6 dara es que, tant pel nombre de textos afectats com pel nombre 

d'ocurrencies, les formes de presencia difuminada de l'emissor son m^s propies 

dels textos del tipus II, de modalitzaci6 eclectica. 
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4.2.2.1.3 Formes d'apropament al receptor 

Poden considerar-se tambe com una marca de presencia de l'emissor els pro-

cediments d'apropament al receptor, mitjancant els quals mostra la voluntat d'es-

curcar distancies amb el seu interlocutor (PO 1.2.2). Poden ser exemples d'aquest 

procediment frases com Arafarem un exercici de sintaxi -dit per un professor; o 

Com ens trobem, avuP. -dit pel metge al malalt (vg. quadre 7.PO). 

Quadre 7.po. Formes d'apropament al receitor 

El hnSs significatiu 6s que, en els textos del corpus, aquest tret no apareix en 

cap dels textos del tipus III. La diferencia en el nombre d'ocurrencies entre els 

tipus I i II fa pensar que & un tret associat sobretot al tipus textual II. Tanmateix, 

cal matisar que la majoria de les ocurrencies comptabilitzades dintre d'aquest 

grup apareixen en un sol text (num. 2171), un assaig amb voluntat didactica, en 

el qual l'emissor, que ti un rol comunicatiu d'autoritat, es solidaritza amb els 

interlocutors. Creiem, perd, que aixo no priva d'afirmar que aquest tret va espe-

cialment Higat al tipus textual II, ja que el genere didactic, i altres d'afins, tan 

importants en el conjunt de la produccio textual, s'enclouen en els textos d'in-

tercanvi comunicatiu social i d'esfera de participaci6 socioecondmica o cultural, 

que solen ser de modalitzacio eclectica. 

4.2.2.1.4 Expressivitat de l'emissor 

Ja hem avancat que els trets d'expressivitat de l'emissor, tot i pertanyent al pla 

semantic i comportar clarament una tria, constitueixen tambe una marca de 

presencia de l'emissor en el text. En efecte, a mes d'indicar una determinada acti-
tud davant del mon, delaten aspectes de l'emissor relacionats amb el text i l'acte 

de comunicaci6. No tots tenen el mateix valor de cara a la presencia de 1'emis-

sor, per6 si que, com a marca d'aquest en el text, contribueixen a perfilar-ne I'an-

coratge. Els trets d'expressivitat de l'emissor analitzats son aquests: 
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- Les interjeccions i onomaropeies (PO 3.1.1) (Ufi AH, Ecsl, Mua mua). 

- Les invocacions i els renecs (PO 3.1.2) {Jesus del Carmel, MecagundeuS). 

- Les f6rmules fatiques (PO 3.1.3) {Si, si..., vejam, bueno). 

- Els adjectius possessius i els pronoms febles amb que l'emissor estableix 

una relacio d'apropament o discanciament entre les persones i els 

objectes o els fets referenciacs (PO 3.1.4) (Sern bett el cafe, Sent casa la 

noia; I em prenc el meu cafeto. ..;Al director, com It va de curta la secreta 

riat). 

La incidencia d'aquests trets en el conjunt del corpus i en els tres tipus es pot 

veure en el seguent quadre 8.PO: 

QlJADRE 8.PO. EXPRESSIVITAT DE L'EMISSOR 

Com era previsible, l'analisi dels trets d'expressivitat de 1'emissor mostra que el 

tipus 16s el que te* trie's textos afectats i recull trie's ocurrencies, i el III, el que menys. 

El fenomen, doncs, tant pel que fa a I'aparicio dels trets com pel que fa al nombre 

de textos afectats, t^ un cert relleu en els textos de modalitzacio intuitiva, menys en 

els de modalitzaci6 edectica i gaireb^ gens en els de modalitzacio obligada. 

Si be" els trets que apareixen me"s habitualment, les f6rmules fatiques (PO 

3.1.3), son potser els que afecten menys directament la presencia de l'emissor, si 

que constitueixen una marca d'aquest en el text; una marca normalment invo-

luntaria, ja que sovint les formules fatiques actuen com a mots crossa. 
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Les interjeccions i les onomatopeies (PO 3.1.1), les trobem concentrades en 

els tipus I i II, si be, teoricament, no s'han de descartar dels textos del tipus III, 

sobretot en mode directe. Qualsevol pot recordar-ne exemples en discursos ins-

titucionals, sobretot de 1'esfera politica. 

Els renecs i les invocacions (PO 3.1.2) queden aplegats, naturalment, en els 

textos del tipus I, produits en contextos que permeten aquestes expansions. 

Mereixen tambe comentari les mostres escadusseres del tret PO 3.1.4, amb 

que l'emissor estableix una relacio d'apropament o distanciament entre les per-

sones i els objectes o els fets referenciats. Pensem que les tres ocurrencies que han 

aparegut en l'analisi textual no son representatives en absolut del tipus II, i que, 

pel seu caracter col-loquial, es podrien donar sobretot en el tipus textual I. 

fis especialment interessant observar la distribuci6 dels trets d'expressivitat de 
l'emissor en relacio amb el mode de produccio textual i constatar com corrobo-

ra la idea que Pexpressivitat esta Uigada a la funci6 interlocutiva i a la psi'quica 

(vg. quadre 9-PO): 

QUADRE 9.PO. EXPRESSIVITAT DE L'EMISSOR SEGONS EL MODE DE PRODUCCIO 

El fet que el tipus I sigui 1'unic que recull trets d'expressivitat de l'emissor en 

el mode diferit ve donat perque les funcions interlocutiva i psi'quica hi predomi-

nen tant en el directe com en el diferit, cosa que no passa en els altres tipus tex-

tuals, on aquestes funcions es donen normalment en el mode directe. Pel que fa 

a les 28 ocurrencies en el tipus III, que afecten quatre textos del corpus, corres-

ponen a dos interrogatoris judicials i a uns examens oficials de llengua on es 

donen instruccions sobre el funcionament de la prova i, es de remarcar, s'hi regis-

tra un linic tret: les f6rmules fatiques (PO 3.1.3), que no es precisament dels trets 

mes modalitatzadors del conjunt. 

Per tant, la presencia de l'emissor en el text, en definitiva el fenomen de la 

personalitzacid, es realitza amb un conjunt de marques molt vast, que pot pas-

sar, per exemple, per l'aparicio del pronom fort de primera persona (presencia 

patent), o per a la inclusi6 de l'emissor en un plural fictici (presencia difumina-

da), o per una marca d'expressivitat del parlant. El pol oposat a la personalitza-



Variables analitzades en la recerca Tipotext 151 

cio 6s la impersonal!tat total, que es dona en els textos en que el predomini de la 

tercera persona 6s absolut i on no hi ha marques d'interlocucio ni d'expressivitat 

de l'emissor. En aquest cas es pot parlar de presencia latent de 1'emissor. 

4.2.2.2 Presencia del receptor en el text 

El receptor ha estat assenyalat pels lingiiistes com un element essencial en 

qualsevol acte de comunicacio, inseparable de 1'emissor, ja que formalment es 
una construccio mental seva. Pero el receptor pot ser present o no en el text, 

segons la voluntat de l'emissor, que es qui en controla la gestio. En general, com 

mes marques de presencia del receptor hi ha en un text, aquest es mes persona-

litzat. 

£s cert que la presencia del receptor va especialment lligada a uns determinats 
generes textuals, com la carta, que gairebe' & inconcebible sense que el receptor 

hi aparegui. Tanmateix, els resultats de 1'analisi dels textos del corpus revela que 
la presencia del receptor i les maneres diferents com es materialitza en un text 

estan lligades tambe a altres variables, com el tipus d'intercanvi comunicatiu i les 

funcions comunicatives, i s6n un factor important en la formulacio de la tipolo-
gia textual. 

En efecte, tant el nombre/Je textos afectats com el nombre total d'ocurren-

cies en cada tipus textual palesen que la presencia del receptor es molt mes inten-

sa en els textos del tipus I, d'intercanvi individual, en els quals la funcio interlo-

cutiva te un gran pes. D'altra banda, una comparacio entre el tipus II i el III indi-

ca que, si be hi ha una diferencia notable quant al nombre de textos afectats, 

aquesta diferencia s'escurca molt quant al nombre d'ocurrencies. Aix6 indica que 

dintre del tipus III pot haver-hi molts textos sense marques de presencia del 

receptor, pero que, en aquells en que n'hi ha, solen ser reiterades, com s'esdeve" 

en els textos parlamentaris i en els judicis. 

De manera semblant al que s'ha dit respecte a l'emissor, tambe es pot parlar 

d'una presencia patent del receptor i d'altres formes de presencia matisada, que 

unes vegades representen una certa difuminacio o matisacio, i altres vegades son 

en realitat una presencia aparent o simulada. 

Si be la presencia del receptor es fonamentalment un factor d'ordre pragma 

tic, que configura l'ancoratge del text, no s'ha de considerar deslligada d'alguns 

trets d'ordre gramatical, com les modalitats oracionals, sobretot aquelles que 

tenen fonamentalment funcid conativa, o d'aquells trets d'ordre semantic que 

textualment son una interpel-lacio al receptor. Per aixo aquests darrers seran trac-

tats aqui com una forma de fer present el receptor en el text. 

La presencia del receptor en els textos del corpus analitzats es resumeix en les 

dades seguents (vg. quadre 10.PO): 
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Quadre IO.po. Formes diverses de presencia del receptor en el text 

La gradacio de la presencia del receptor en el text respecte als tres tipus tex-

tuals es un reflex de la gradacio analoga que hi te* la funcid interlocutiva. En efec-

te, aquesta funci6 figura en primer Hoc en el conjunt de textos del tipus I, passa 

a segon terme en els del tipus II i te" una posici6 irrellevant en els del tipus III. 

Des del punt de vista quantitatiu les formes de presencia patent tenen molt mes 

pes que les formes de presencia matisada, si be aquestes a vegades solen ser me"s 

modalitzadores que algunes de les altres. 

4.2.2.2.1 Presencia patent del receptor 

Com a formes de presencia patent del receptor en el text s'han considerat les 

segtients: 

- Les formes de tractament solemne (PO 1.3.1) (Excellentissim Sr., Majestat). 

- Els vocatius per mitja del nom, el rol o el carrec del receptor (PO 1.3.2) 

{Teresa, mare, Sra. Presidenta). 

- Els tractaments expressats mif.janc.ant elements linguistics relacionats 

amb les tres persones gramaticals: 

• tractament de tu (PO 1.3.3) (Si tu no pots venir, Que ho digui el teu 

germa). 

• tractament de v6s (PO 1.3.4) (Podeu estar ben orgullosa dels vostres fills). 

• tractament de voste (PO 1.3.5) (Voste a la seva edatja no hauria de tre-

ballar). 

• tractaments inespecifics en 2a persona del plural que tant poden ser 

un tractament de vos com designar un plural real (PO 1.3.6) (No 

entreu). 
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Els tractaments de tu, de vos i de voste tant es poden materialitzar amb 

aquests tres pronom forts com amb les seves formes febles corresponents, amb la 

persona gramatical dels verbs o amb els possessius. 

Cal remarcar que els tractaments de tu, de v6s i de voste s'exdouen entre ells, 

sempre que el text sigui coherent, i que s6n ineludibles sempre que el receptor 

aparegui de forma patent en el text. En canvi, el tractament solemne i el de nom 

o carrec poden donar-se o no i van combinats amb un dels altres tres. 

Els resultats de l'analisi textual (vg. quadre 11 .PO) revelen un us molt desigual 

de totes aquestes formes de tractament en el catala actual, i que les diferencies 

van lligades sobretot al tipus d'intercanvi comunicatiu. 

Quadre 1 I.po. Presencia patent del receptor: 

formes de tractament personal 

La forma de tractament personal que predomina en el conjunt dels textos 

analirzats es la forma de tu, molt per damunt del tractament de vds i de voste. Ara 

be\ no & la forma predominant en tots tres tipus de textos, ja que en els textos 

del tipus III, lligats a I'intercanvi institucionalitzat, predomina el tractament de 

voste. La major freqiiencia del tractament de tu es dona en els textos del tipus I; 

es tambe* predominant, encara que amb una notable diferencia, en els del tipus 

II; en canvi, es poc frequent en els textos del tipus III. 
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El sentit de la gradacio s'inverteix pel que fa al tractament de voste, que e*s el 

predominant en els textos del tipus III, menys frequent en els del tipus II i amb 

molt poca incidencia en els del tipus I. En el conjunt dels textos, el tractament 

de voste es el segon m6s utilitzat. 

La menys frequent de les tres formes basiques de tractament personal es la de 

vos, tant en el conjunt dels textos de tot el corpus com en cadascun dels tres tipus 

textuals. La major part de les formes de tractament de v6s es d6na en els textos 

del tipus II en mode diferit; 6s notablement inferior en els del tipus III, i practi-

cament inexistent en els del tipus I. Potser caldria sumar al tractament de v6s una 

part dels 15 casos que han estat marcats com a tractament inespecffic, concen-

trats tambe gairebe tots en els textos del tipus II. 

El mateix quadre mostra tambe com, de les altres dues formes de tractament 

(PO 1.3.1 i PO 1.3.2), que se sobreposen a una de les tres fonamentals, el tracta 

ment solemne tinicament apareix, i amb ben poques mostres, en els textos de 

modalitzacio obligada. 

El nombre d'ocurrencies del tractament de relacio, nom o carrec {mare, pro 

fessor, senyor alcalde) mostren una clara gradacio en els tres tipus textuals: mes 

frequent en els textos del tipus I, for9a menys, aproximadament la meitat, en els 

del tipus II, i encara menys en el tipus III, gairebe' una quarta part respecte al 

tipus I. Aquesta gradacio es correspon amb el diferent pes que te la funcio inter-

locutiva en cadascun dels tres tipus textuals. 

4.2.2.2.2 Presencia matisada del receptor 

Al costat d'aquestes formes de presencia patent del receptor, n'hi ha d'altres 

que constitueixen una presencia matisada o be" fictfcia. Com a formes d'aquest 

tipus de presencia han estat marcades les segiients: 

- Substitucio de la 2a segona persona gramatical per un referent de terce-

ra (PO 1.3.7) (Am la nena es menjara la sopa, obi I el respectable public 

em dim si m'equivoco, adre^ant-se directament a la nena o al public). 

- Particularitzacio en una 2a persona d'un referent de 3a o be de la (PO 

1.3.8) (Avui dia si volsfeina has de... dit com una generalitzacio, o be No 

plegues de trebalLtr fins a les deu, i llavors arribes a casa i bo trobes tot per 

fer, en que l'emissor parla de la seva situacio personal). 

Aquest recurs de particularitzacio en una 2a persona pot tenir valors diversos, 

com es despren dels dos exemples. Aixf, el primer exemple constitueix una gene-

ralitzaci6 i el segon 6s com una projeccio de l'emissor. Tots dos son propis de tex 

tos en mode directe cara a cara, i, per tant, el receptor e"s ftsicament present en 

l'acte de comunicacid, perb aquest receptor no se sent directament concernit per 



Variables analitzades en la recerca Tipotext 155 

les formes gramaticals de 2a persona. Aix6 pot fer pensar que no son trets de 

presencia del receptor, ja que en el fons no fan present el receptor real, pero si 

que ho son en certa manera, ja que, en el cas de la generalitzacio, el receptor hi 

queda inclos de manera explfcita, i, en el cas de la projeccio de I'emissor, sembla 

com si aquest demanes al receptor que es posi mentalment en el seu Hoc. 

Aquests casos cal diferenciar-los d'aquells en que I'emissor desdobla el seu rol 

comunicatiu i es constitueix a ell mateix en receptor del seu missatge, com quan 

una persona es diu a si mateixa: Nuria, sigues prudent! 

L'analisi dels textos del corpus mostra unes diferencies entre els tres tipus tex-

tuals pel que fa a aquestes formes de presencia del receptor (vg. quadre 12.PO). 

QUADRE 12.PO. PRESENCIA MATISADA DEL RECEPTOR 

La conclusio mes palesa es que les formes de presencia matisada, preses con-

juntament, afecten menys els textos d'intercanvi institucionalitzat. Ara be, si pre-

nem separadament els dos trets analitzats, la relacid que guarden amb els tipus no 

es la mateixa. Aixi, la difuminacid del receptor en una tercera persona, apareix 

amb mes freqiiencia en els textos d'intercanvi institucionalitzat, que son de moda-

litat obligada, que no pas en els altres. La rao cal cercar-la probablement en el fet 

que aquest recurs es sovint un tret de cortesia, que alhora marca un distanciament 

entre Pemissor i el receptor o accentua la diferencia d'estatus. D'altra banda, el fet 

que la particularitzaci6 en una 2a segona persona no aparegui en cap dels textos 

del tipus III i que es present! en els del tipus I i II en un grau semblant fa pensar 

que cal Iligar aquest tret amb les funcions interlocutiva i psiquica. 

Sembla interessant analitzar la freqiiencia d'aquests trets en relacio amb el 

mode de produccio, com es pot veure en el quadre segiient (13.PO): 
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De les dades que ofereixen els textos analitzats es despren que les formes de 

presencia matisada del receptor son mes propies del mode de produccio directe 

que no pas del diferit en tots els tres tipus textuals, fins al punt que en el tipus 

III no se n'ha trobat cap exemple en els textos en mode de produccio diferit. Aixo 

avala l'afirmacio ja feta abans que aquests trets van estretament lligats amb la fun-

cio interlocutiva. 

4.2.2.2.3 InterpeUacions al receptor 

Com ja s'ha assenyalat abans, contribueixen tambe a remarcar lapresencia del 

receptor en el text alguns trets del pla semantic, com les interpellacions al recep 

tor, que han estat inclosos en el quadre 10.PO. Aquests trets tenen com a principal 

funci6 iniciar el contacte, mantenir-lo o tancar-lo; s6n, per tant, marques de posi-

cionament amb valor darament interaccional que contribueixen a l'ancoratge del 

text en la sicuacio comunicativa. D'altra banda, pel seu valor de tria, incideixen 

tambe en la configuraci6 de la imatge de 1'interlocutor i, de retruc, en la del mateix 

emissor. La forma de designar el receptor sovint 6s indicadora d'actituds i d'atri-

buci6 de rols (7m, el de les idleresV, Bon dia, monadal; Passi-ho be\; VingaS). Aqui, 

perb, solament considerarem el seu valor de posicionament, deixant de banda el fet 

que puguin contenir elements lexicals marcats (Ade'u baby\\ Petonets...). 

Com a formes d'interpellacio al receptor han estat analitzades les seguents: 

- Interjeccions i expressions conatives (PO 3.2.1) (Ep!; Compte!; Si us plan; 

On s'e's vistf). 

- Insults i floretes (PO 3.2.2) {Amor meu; Reina; Fill deputa). 

- Vocatius, salutacions i comiats (PO 3.2.3) {Antbnia!; 7m, el de les ulleres; 

Bon dia). 

- Expressions de complicitat (PO 3.2.4) {Siguem francs; Com t'ho diria...; 

Oi?; M'entens?). 

- Rectificacions del discurs de 1'interlocutor (PO 3.2.5) (—Vam decidir... 

—Vas decidir tti). 
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Com es pot veure al quadre 14.PO, tant pel nombre de textos afectats com pel 

nombre d'ocurrencies, es ben clara la gradacio decreixent des del tipus I, en que 

les interpel-lacions al receptor son mes frequents, fins al tipus III, en que son gai-

rebe irrellevants. Sens dubte aixo guarda relaci6 amb el predomini de les funcions 

psi'quica i interlocutiva en els textos d'intercanvi individual, que son els propis 

del tipus I. 

L'analisi dels textos tambe revela molt clarament que les interpellacions al 

receptor son molt mes propies del mode de produccio directe que no pas del 

mode diferit, fins al punt que en els textos del tipus III en mode diferit no se n'ha 

trobat cap exemple. Aixi es pot veure en el quadre 15.PO: 

Quadre 15.po. Interpel-lacions al receptor segons fx mode de producci6 
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4.2.2.3 Elements d'ancoratge altres que l'emissor i el receptor 

A m6s de l'emissor i el receptor, cal considerar com a dades que contribueixen 

a l'ancoratge del text aquells elements linguistics que situen un enunciat o tot un 

text respecte al Hoc i al moment en que es produeix, o que es refereixen a l'acte de 

comunicaci6 mateix o be informen explfcitament del genere discursiu en que s'in-

dou el text. Aquestes references tant poden ser dictiques com no dfctiques. 

Com a formes d'ancoratge dintre d'aquest apartat han estat analitzades les 

segiients: 

- Di'ctics de Hoc o de temps (PO 1.4.1) consistents en adverbis {aqui, allh, 

ara, dema, actualmeni), adjectius {actual, present?) o sintagmes nominals 

amb valor adverbial (I'any que ve, aquest curs, elseglepassat). 

- Di'ctics de tercera persona, de cosa o de manera (PO 1.4.2) consistents en 

pronoms personals o possessius de 3a persona (Ddna-li a ella; £s la seva,) 

o en demostradus {Veus aquell home?; Sen a I'altre cantd; Aagafa aixb) o 

en adverbis de manera (Fes-ho aixi; Doncs tufes-ho igual; Ho has defer al 

reves). 

- Dfctics que fan referenda al propi discurs com a globalitat (PO 1.4.3) 

consistents normalment en demostradus (Aquest cos que estem debatent; 

Aquesta carta...; Aquestprograma I'emetem en directe). 

- Referencies exofbriques no dictiques (PO 1.4.4) {Barcelona, 4 de maig de 

1998). 

- Ti'tols que informen del genere discursiu en que s'inscriu el text (PO 

1.4.5) (decret, avis, ban, crbnica). 

Aquests trets marquen l'ancoratge del text de manera molt diversa i no tots 

tenen la mateixa incidencia. Aixf mateix, 6s bastant desigual la freqiiencia amb que 

apareixen en els diferents tipus, com es pot observar en el quadre segiient 16.PO: 

Quadre 16.po. Elements d'ancoratge altres que l'emissor i el receptor 
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Tant pel nombre de textos afectats com pel nombre global d'ocurrencies, 

aquestes marques d'ancoratge apareixen com a mes propies dels textos del tipus 

I amb una diferencia notable respecte als dels altres dos tipus, mentre que entre 

els textos del tipus II i els del III no hi ha gaire diferencia pel que fa a aquests 

trets. Atenent unicament al nombre d'ocurrencies, s'observa una gran distancia 

entre els textos del tipus I i els del tipus III. 

Els dos trets que ocupen la primera i la segona posicio quant al nombre d'o 

currencies son els dictics de Hoc o de temps (PO 1.4.1) i els di'ctics de tercera per 

sona, de cosa o de manera (PO 1.4.2), i tots dos trets guarden una gradaci6 sem-

blant pel que fa als tres tipus de textos. En canvi, el tret que ocupa la tercera posi-

ci6 no es el mateix en els tres tipus: mentre que en els textos d'intercanvi 

individual i social 1'ocupen les referencies exofbriques no dfctiques (PO 1.4.4), en 

els textos d'intercanvi institucionalitzat pesen mes els dictics que fan referenda 

al propi discurs (PO 1.4.3). 

Cal remarcar que el mode de produccio tambe influeix decididament en 1'iis 

d'aquests elements d'ancoratge. Les dades de l'analisi textual revelen que es 

donen mes sovint en els textos en mode directe que no en els produits en mode 

diferit (vg. quadre 17.PO): 

Quadre 17.PO. Elements d'ancoratge altres que l'emissor i el receptor 

SEGONS EL MODE DE PRODUCCIO 
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£s oportii fer constar que les referendes exofbriques no dfctiques (PO 1.4.4) 
no segueixen la mateixa distribucio que els altres trets d'aquest grup pel que fa al 

mode de produccio i apareixen com un tret gairebe' exclusiu dels textos en mode 

diferit. Del total de 48 ocurrencies d'aquest tret en els textos analitzats (vg. qua-
dre 16.PO), linicament 2 apareixen en textos en mode directe. 

4.2.2.4 Prioritzacio i exclusio de receptors 

Com a complement del que hem dit sobre 1'ancoratge del text, cal esmentar 

aquelles actuacions linguistiques amb que l'emissor, en el seu intent de controlar 

la situacio comunicativa, vol prioritzar uns determinars receptors i deixar fora de 

l'acte de comunicacio uns altres receptors potencials. 

Tenen aquest valor les marques de "privat" en els xats a traves d'Internet. 

L'analisi textual realitzada ha trobat 33 vegades aquest tret (PO 1.5) en un text 

d'aquestes caracten'stiques. fis un tret linguistic lligat al mode de producci6 
directe i 6s probable que en el futur vagi assolint n\6s pes amb I'augment de la 

produccio de textos en mode directe a traves d'un mitja. 



4.2.2.5 Quadres resum de les dades 

ANCORATGE DEL TEXT A LA SITUACiO COMUNICATIVA 

PRESENCIA DE L'EMISSOR: 1.065 OC. 

TIPUS TEXTUAL I 

PRESENQA DEL RECEPTOR: 761 OC. 

AlTRES REFERENCES AL CONTEXT! 220 OC. 



ANCORATGE DEL TEXT A LA SITUACltf COMUNICATIVA 
TIPUS TEXTUAL II 

Presencia de l'emissor: 731 oc. 

to 

Presencia del receptor: 508 oc. 

Altres referencies al context: 181 

Dfctics de Hoc i temps (PO 1.4.1) 112 

Dfctics de cosa o 3a persona (PO 1.4.2) 49 

Ref. exofbriques no dfctiques (PO 1.4.4) 13 

Dfctics al discurs (PO 1.4.3) 



ANCORATGE DEL TEXT A LA SITUACI6 COMUNICATIVA 
TIPUS TEXTUAL III 

PRESENCIA DE L'EMISSOR: 302 OC. 

PRESENCIA DEL RECEPTOR: 274 OC. 

I 

I 

AlTRES REFERENCIES AL CONTEXT: 134 OC. 

Dfciics de Hoc i temps (PO 1.4.1) 70 

Dfctics tie cosa o 3a. persona (PO 1.4.2) 

Ref. exofbriques no dfcriques (PO 1.4.4) 12 

Dicticsal discurs (po 1.4.3) 18 

Ti'tols que informen del genere discursiu (po 1.4.5) 
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4.2.3 El pronunc'tament sobre el missatge 

A banda de 1'eix pragmatic que engloba els aspectes de 1'ancoratge del text en 

la situacio comunicativa, el posicionament del parlant es fa pales d'una manera 

rellevant mitjancant els procediments gramaticals de construccio de les unitats 

fonamentals de comunicacio: les oracions. fis a dir, que si en l'eix pragmatic 

observavem sobretot el tracte que el parlant dona a l'interlocutor i els lligams que 

estableix amb l'entorn immediat, en l'eix gramatical podem observar les relacions 

que aquest estableix amb l'enunciat d'acord amb el que vol expressar o aconse-

guir. Per tant, les variables linguistiques que es descriuran en aquest apartat fan 

referenda a les modalitats oracionals i a elements que contribueixen a la descrip-

cio dels seus comportaments discursius. 

Les modalitats de l'oracid s'entenen, doncs, com un seguit de procediments 

amb que el parlant es pronuncia sobre la validesa de l'enunciat, sobre allo que 

ofereix, exigeix o demana a l'interlocutor i sobre 1'actitud amb que formula l'e 

nunciat d'acord amb els rols comunicatius, tant interaccionals com socials. 

L'analisi textual ha permes constatar que les oracions, en cadascuna de les 

seves modalitats, desenvolupen un seguit de funcions comunicatives que van de 

la seva funci6 mes caracten'stica o especffica a altres que s6n les tipiques d'altres 

modalitats. Amb tot, per moltes funcions que s'activin en una oracio, aquesta, ni 

que sigui secundariament, mantindra sempre la seva funcio especffica. Ho veu-

rem amb uns exemples en oracions declaratives, on a la funcio referencial es 

sobreposen la conativa i la psfquica: 

El terra es tot de parquet menys ah banys (declarativa caracten'stica, funcio 

referencial). 

Has de donar la volta a la rotonda i seguir el retol que diu "Camp de golf" 

(declarativa no caracten'stica, funcio referencial i conativa de fer). 

No si qui vindra dema... (declarativa no caracten'stica, funcio referencial i 

conativa de dir). 

Evidentment, les dones som les qui ho tirem tot endavant (declarativa no 

caracten'stica, funci6 referencial i psi'quica). 

D'aqui que s'hagin considerat les oracions segons una gamma amplia de fun 

cions que abasten els seus usos caracterfstics i no caracten'stics. En el primer cas, 

els factors determinants s6n els rols propis de la interaccio (el de donant i el de 

demandant) i, en el segon, s'hi barregen alhora els rols socials: d'estatus (poder i 

solidaritat) i de tracte (intimitat i coneixenca). 
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4.23A La variable modalitat oracional 

L'oracio gramatical, en les seves modalitats diverses, materialitza els valors 

locutius, illocutius i perlocurius que 1'emissor imprimeix al missatge. En el 

Tipotext s'han analitzat les oracions a partir de les formes oracionals basiques: 

dedarativa, interrogativa, imperativa, exhortativa/desiderativa i exdamativa, de 

les quals, com hem dit, s'ha considerat 1'iis caracten'stic i el no caracteristic. El 

primer es considera la forma menys modalitzada de formulacio de l'enunciat, el 

segon correspon a formes mes modalitzades. Vegeu tot seguit la relaci6 de moda 

litats oracionals tal com han estat classificades en aquest estudi.16 

4.2.3.1.1 La modalitat declarativa 

La seva especificitat es referir-se al mon per donar-lo a coneixer. S'expressa en 

mode indicatiu i condicional. 

a) Declarativa per donar informacio, o en us caracterfstic (PO 2.2.1.1). 

Funcid referencial. 

- Descripci6 d'un fet, d'una accid, d'un esdeveniment, un objecte, un pro-

ces... o de la possibilitat de la seva existencia real. {Paris es la capital de 

Franfa; Hi aniria dimecres si...). 

- Suposicions (Ara, hi den haver molta gentpreocupadaper...). 

b) Declarativa per demanar informaci6 (PO 2.2.2.1.1). 

Funcio conativa de dir. 

- Frases amb que 1'emissor expressa ignorancia (No se qui vindra dema). 

- Frases inacabades que horn espera que l'interlocutor completi (Vius a...; 

Etdius...). 

- Frases que donen una informacid per obtenir-ne una akra o per obtenir 

informacio mes amplia. Sovint de l'entrevistador a l'entrevistat (/ llavors 

vas tenir el conflicte amb I'entrenador). 

c) Declarativa per donar ordres, modificar la realitat, fer retrets, regular la 

conducta, amena^ar, acusar, avisar, prometre, comprometre's en una accio, 

aprovar, prohibir, desafiar (PO 2.2.2.1.2). 

Funcio conativa de fer i psiquica. 

- Frases amb present o futur d'obligaci6 (Avui tomes a les vuit; El president 

convocara una reun'w cada mes). 

16. Per no fer aquest document mis llarg de 1'indispensablc us remctcm a l'obra Habilitats 

comnnicatives, Artigas, R. ec alii (1999), on dcfinim l'oracio com a unitat fonamental de la comu-

nicacio i prescntcm una reflexio sobre els scus usos a partir de les dades de l'cstudi Tipotext. 
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- Frases amb verbs performatius (S'obre la sessiS). 

- Frases amb verbs modals d'obligacid, com "cal que...", "convd que...", 

Vha de...", "podeu...". 

- Promeses o amenaces condicionades a l'actuacio del receptor (Si no ho fas 

et donari ima btifetaeta). 

d) Declarativa per exhortar/per expressar desigs (PO 2.2.2.1.3). 

Funci6 psi'quica i conaciva. 

- Frases amb que l'emissor demana o dona un be* o un servei expressant 

sovinc una mancanca, una necessitat o una disponibilitat que el dcstina-

tari interpreta per la informacio del context (Estic mort de set; No porto 

foe/diners; Son les vuit; Tine canvi; Vaigsol; Desitjo que estigui be"; En que-

darem molt agraits; Espero que...; M'agrada que vinguis; Demano disculpes 

per encomanar-vos el virus... ). 

e) Declarativa que es converteix en una defensa o reivindicaci6 del contingut 

de l'enunciat. Son generalitzacions, sentencies, judicis de valor, afirma-

cions rotundes o emfatiques, justiflcacions. El parlant dona com un fet 

all6 que 6s opinio propia. O s'erigeix en portaveu d'altri sense fonament 

(PO 2.2.2.1.4). 

Funci6 psi'quica i referencial. 

- Frases que comporten una validaci6 del contingut; poden portar adverbis 

de validesa, com "naturalment, evidentment" (Els ciutadans s6n conscients 

que... \ Les dones som les que ho portent tot endavant a les cases; Com el Valles 

no hi ha res; A I'estranger no passa aixb; Tu no pots dir-ho, perb ell si). 

- Frases amb verbs esdevenimentals (Ha quedat clar que son tins bretols). 

- Frases amb adverbis de negacid (No, no, no ho volen, la rambla fora). 

- Frases que comporten apreciacio: indiquen una valoracio de la informacio 

per part de l'emissor (Jo dejovefeia moltgoig; Malauradament, no va venir). 

- Declaracions d'in tendons (..Ahem volgut posar fora de concurs un mestre 

que ja no te"...). 

- Argumentacions (Tothom ho diu: en alia daltpodrien fer unparquing). 

f) Declarativa que unicament constata una informacio que ja s'ha dit, o rea-

firma, valida un enunciat ja ernes (PO 2.2.2.1.5). 

Funcio interlocutiva. 

- Frases enunciatives en que no es d6na informaci6 nova, sin6 que es repe-

teix la que s'acaba de donar (—He engegat la calefaccid perque diuen que 

tornara aferfred. — Si, diuen que tornara aferfred). 

g) Declarativa per regular o controlar la comunicacio (PO 2.2.2.1.6). 

Funcio interlocutiva. 

- Frases amb referencies a parts del discurs (Pujo per contestar en dtiplica, 



Variables analitzades en la recerca Tipotext 167 

perb deixeu-me dir, ja que sdc aqui, dues coses molt breus, ja que voste n'ha 

fet esment; Talcom vam quedarper telefon, t'escricper dir-te... ). 

- Frases amb voluntat de solidaritzar-se amb l'interlocutor, reduir la 

distancia social, construir-se una imarge positiva, etc. (Aquest vestit que 

portes sempre m'ha agradat; Tu ho saps de sobres, no sSper que t'ho die). 

- Frases per acomiadar-se, saludar, etc. (La Niiria et din adeu i jo tambi). 

A.23.X.2 La modalitat interrogativa 

La seva especificitat es la demanda d'informacio. S'expressa en mode indica-

tiu i condicional. 

a) Interrogativa per demanar informacio, o en us caracten'stic (PO 2.2.1.2). 

Funci6 conativa de dir. 

- Pregunta per desconeixenca: 

• pregunta tancada. Pot portar la particula atona (Vindras dema?; Que 

vindras dema?). 

• pregunta oberta. Porta marcadors d'interrogacio, com "que, qui, quin/a, 

quant/a, on, com, quan" (Qui vindra dema?; On tens el cotxet). 

- Pregunta per dubte. Porta marcadors de confirmacio, com "oi?, no?, e*s 

veritat?, oi que si?, vols dir que...?" (Oi que vindras dema?). 

b) Interrogativa per donar informacio (PO 2.2.2.2.1). 

Funcio referencial i interlocutiva. 

- Oferiment d'informaci6 (Saps que me'n vaig a la Bretanya?; Ten recordes 

que vam parlar dels Fabliaux?; Et penses que no me'n vaig adonar?). 

- Interrogacions retoriques amb diverses finalitats discursives (/ quin us es 

fa dels fins reservats?; Hi hague realment una democracia a Atenes?; Es podia 

haver fet d'una altra manera?). 

- Interrogacions didactiques. Sovint en anuncis, apartats d'articles, con-

ferencies, etc. (Com esprepara un viatge?). 

- Resposta a una pregunta amb una altra pregunta (/ nosaltres d'on traiem 

una soca?). 

- Donar resposta a una pregunta i alhora qiiestionar-la (Molt tranquil-los, 

mis que vatros alia verda txiqueta?). 

c) Inrerrogativa per manar o reptar (PO 2.2.2.2.2). 

Funcio conativa de fer. 

Demanar bens i serveis (Voleu callar?; Ja esteu fent el burro un altre cop?; 

Voleu endrecar els Hits d'una vegada?; I si callessiu una estona?). 

d) Interrogativa per exhortar (PO 2.2.2.2.3). 

Funci6 conativa de fer. 
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Formes de cortesia per demanar be"ns, serveis o informacions que van mes 

enlla de la pregunta que es formula (Etsembla que recoUim els papers?; Cretis 

que podries venir divendres?; Deuras venir d'hora avui, oil; Que us queda Hoc 

al cotxe?; Teniu monedes soltes?; Anem a fir una cervesa?; Per que no et com-

pres tin portatil?; Tens horn?). 

e) Interrogativa amb valor exclamatiu (l'O 2.2.2.2.4). 

Funci6 psiquica. 

Sovint son preguntes que questioner! o confirmen l'enunciat anterior. 

{Que ja torna a ploure?; Vols dir?; Una pizza? no!; Fes be i no miris a quit; 

Ah, ho veus?). 

f) Interrogativa per establir o mantenir la comunicacio (l'O 2.2.2.2.5). 

Funci6 interlocutiva. 

Preguntes amb valor fatic que reforcen la interlocucio {Som a Catalunya 

Radio. Bon dia. Que tal? Com estett?). 

4.2.3.1.3 La modalitat imperativa 

La seva especificitat es donar o demanar bens i serveis. S'expressa en mode 

imperatiu i subjuntiu. 

a) Imperativa per donar o demanar bdns i serveis, o en us caracterfstic (l'O 

2.2.1.3). 

Funcio conativa de fer. 

En aquesta modalitat el subjecte gramatical de I'oracio sol ser el destinata-

ri (Vis a comprar pa; Te el diari; L'tiltim, que tanqui; Rebeu un abracada; 

Abriga't, sifafred). 

b) Imperativa per manifestar sentiments, intencio, queixa (PO 2.2.2.3.1). 

Funcio psiquica. 

La 2a persona gramatical no sol designar el receptor sino que constitueix 

una generalitzacio o una forma de designar-se l'emissor (Ves i busca'l; Am 

riu-te'n; I arribes a casa al vespre i treu la roba de la rentadora, fis el sopar, 

treu la caca als nens...; UIH; Que s'espavilin que fa diaf). 

c) Imperativa per demanar o donar informacio o assegurar la comunicacio 

(PO 2.2.2.3.2). 

Funci6 refcrencial, ps{quica, interlocutiva, conativa de dir. 

Imperatius que denoten activitat mental, sensorial o lingiiistica, per dema 

nar confirmacio o amb altres valors informatius, sovint en una frase intro-

ductbria (Pensa que deu estarfent; Sapigues que va arribar a les dotze; Mira 

com va de brut; Digue'm on has deixat les claus; Que ho diguin ells; Digues com 

ho he defer!; Mira el que et die; Pensem en segon Hoc en els multiples casos...). 
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4.2.3.1.4 La modalitat exhortativa/desiderativa 

La seva especificitat es persuadir altri a realitzar una accio, ja sigui verbal o no 

verbal, o, simplement, manifestar un desig de l'emissor. S'expressa en mode con-

dicional, subjuntiu, indicatiu (en present o futur) o imperatiu. 

a) Exhortativa/desiderativa per instar persuasivament l'altre a l'accio, expres-

sar un desig o un prec de l'enunciador, que pot ser realitzable o no ser-ho. 

Us caracten'stic (PO 2.2.1.4). 

Funcio conativa i psiquica. 

Poden portar marcadors d'apreciacio, com "que, si, com, tant de bo que" 

(M'agradaria que fossls aqtti; Aixi rebentessis; Vineeee; Faria un cafeto, am; 

Que descansis; Que no torni a passar; Si en volen, bon profit; Si haguessim 

arribat abans...; Que arribin d'horal; No descuidis que...). 

4.2.3.1.5 La modalitat exclamativa 

La seva especificitat es manifestar les reaccions emocionals de 1'emissor. 

S'expressa en els modes indicatiu, subjuntiu i condicional, pero amb entonacio 

emfatica i intensitat articulatoria, que en I'escrit es plasma amb elements grafics. 

a) Frases que expressen l'estat d'anim de l'emissor, inclos en la informaci6. 

Us caracten'stic (PO 2.2.1.5). 

Funcio psiquica i interlocutiva. 

Sovint hi ha canvis d'ordre i presencia d'interjeccions, com "ai, ecs", invo-

cacions o renecs, o marcadors d'exclamacio, com "que, quin/a, com, si", 

etc. (Si en fa, d'anys!; Ui, comploul; I que ningu no se n'hagi adonatl; Exacte, 

tens tota la mo!). 

Com a conclusio de l'enumeracio de lcs diferents modalitats oracionals que 

s'han tingut en compte en l'analisi textual, volem remarcar que per compren-

dre'n l'abast en intensio i en extensio cal considerar que cadascuna d'elles acom-

pleix unes subfuncions especifiques i alhora unes funcions pragmatiques (vegeu-

ho en un quadre sinoptic a l'apartat 4.2.4 a). 

4.2.3.1.6 Incidencia del nombre i de la varietat d'oracions 

La visio comparativa de la incidencia de les modalitats oracionals en els tres 

tipus textuals permet establir una gradacio de diferendes, util per caracteritzar els 

tipus. La llargada mitjana de les oracions en cada tipus ja es significativa (vg. 

quadre 18.PO). 
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Com es pot observar en el quadre, el tipus II gairebe dobla el nombre d'ora 

cions del tipus III, i el tipus I supera el II amb 200 oracions rale's, aproximada-

ment. Si tenim en compte que el nombre de textos i de paraules en el tipus I es 

el menor de tots els tipus, la primacia del nombre d'oracions en el tipus I es abso-

luta. D'altra banda, la proporcio entre el nombre de paraules i el nombre d'ora 

cions en el conjunt dels textos analitzats de cada tipus palesa que les oracions en 

els textos el tipus I son molt curtes i en els del tipus III son bastant llargues, men-

tre que en els del tipus II la llargada supera molt poc la mitjana. 

Aixo s'explica pel fet que el tipus I, condicionat fortament per l'intercanvi 

individual, is el m^s representatiu del tu a tu, caracteritzat per la interaccio cons 

tant, en el qual el canvi de fbrmulacions es continu, sobretot en la conversa (tex 

tos poligestionats), amb canvis sobtats de tema. Tant si es tracta, perd, de textos 

poligestionats com monogesrionats, les interpel-lacions al receptor i, en general, 

la presencia del receptor en el tipus I e*s tan patent que fins i tot de vegades els 

monblegs es converteixen en dialegs imaginaris (vegeu, per exemple, els textos dife-

rits niims. 2129, 2131, 3007). En el pol oposat, els textos protopfpics del tipus III, 

marcats per l'intercanvi institucionalitzat, solen ser tot el contrari: monogestionats, 

monotematics, i la presencia del receptor es sovint latent (vg. quadre 10.PO). 

Pertanyen a generes textuals (lleis, decrets, estatuts) amb clixes sintactics molt fixos 

on sovintegen llargues frases subordinades de complement directe; tot plegat, es 

tracta de textos i contextos que no permeten canvis i girs creatius. 

En efecte, com me"s gran es el pes de la funcio interlocutiva en els textos, m6s 

curtes i mes variades s6n les oracions -com veurem rue's endavant. Per aquest 

mateix motiu, dintre de cada tipus textual, els textos de mode de producci6 direc 

te i poligestionats tenen moltes m^s oracions i m& curtes que no els de mode dife-

rit, que solen ser monogestionats. En el cas del tipus textual III, i a diferencia dels 

tipus I i II en que la totalitat o la majoria de textos de mode directe son poliges 

tionats, la majoria dels directes son monogestionats, com els diferits, la qual cosa 

explica la polaritat de frases curtes i llargues entre els tipus extrems. 
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Pel que fa a la variacio de les modalitats oracionals en cada tipus textual, es pot 

considerar que I'l i el II tenen tot el ventall de modalitats establert al Tipotext, 

mentre que al tipus III se n'han enregistrat unicament 15 de les 18 considerades. 

D'aquestes dades i de les del quadre 18.PO es despren que els textos del tipus 
I es componen d'oracions forca curtes i que el parlant en aquest tipus d'inter-

canvi varia de modalitat conti'nuament, es a dir, que les fa servir totes i molt: 

nomes hi ha 4 modalitats que no s'usen gaire -estan per sota de 10 ocurrencies 

(vegeu el quadre 19.PO). En els textos del tipus textual II, tambe s'utilitzen tota 

mena de modalitats, pero la variaci6 entre elles 6s menor, ja que el nombre d'o 

currencies es concentra en algunes: n'hi ha 6 de poc utilitzades -estan per sota 
de 10 ocurrencies. Quant al tipus III, es comprova que les oracions son mes llar-

gues i la variacio de modalitats es molt petita: de les 15 classes registrades n'hi ha 

9 que estan per sota de les 10 ocurrencies, o sigui, que hi ha 6 modalitats que es 

repeteixen constantment i 9 de molt poc usades. 

4.2.3.1.7 Modalitats oracionals mis habituals segons els tipus textuals 

Passem ara a veure la freqiiencia d'aparici6 de les modalitats oracionals segons 

els tipus textuals, que presentem organitzada en el quadre que ve a continuacio 

(quadre 19.PO). El "Hoc" indica la posicio que ocupa cada modalitat oracional 

dintre de cada tipus textual segons el nombre d'ocurrencies. La no-coincidencia 

entre el nombre de caselles indicadores de Hoc i el nombre de modalitats oracio 

nals analitzades (18) es deguda al fet que algunes modalitats comparteixen posi 

cio; aixo passa quan el nombre d'ocurrencies e"s identic o forca acostat, pero des-

marcant-se notablement del de la posicio anterior o posterior. Alxf, el fet que en 

el tipus II totes les modalitats oracionals estiguin contingudes en onze caselles de 

posicio no ha de dur a pensar que en aquest tipus hi ha menys modalitats; pre-

cisament e*s 1'iinic en que l'analisi ha trobat mostres de totes 18. En el tipus I i 

III s'han fet constar tambe les modalitats absents. 

Mitjancant el color de fons hem assenyalat tres trams que indiquen alhora 

valors quantitatius i valors qualitatius. Els qualitatius o conceptual seran comen-

tats mes ampliament a continuacio del quadre. Quant als quantitatius, els trams, 

que no semblen homogenis en els tres tipus textuals, responen al nombre d'o 

currencies i al pes relatiu respecte al nombre d'oracions que l'analisi ha donat en 

cada tipus. El primer tram abasta les modalitats oracionals amb major nombre 

d'ocurrencies, les que ocupen les tres primeres posicions; representa entre el 

68%, tipus II, i el 85%, tipus III, de les oracions segons els tipus; conceptual-

ment indou les regularitats me's importants que es donen entre els tres tipus tex 

tuals pel que fa a les funcions comunicatives fonamentals i alhora alguns trets 

diferencials. El segon tram compren aquelles modalitats que, si be" amb un nom 

bre d'ocurrencies marcadament inferior, tenen un pes significatiu en relacio amb 
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el nombre d'oracions de cada grup (entre un 13,5%, tipus III, i un 30%, tipus 

II); conceptualment, s'hi remarquen les diferencies entre els tres tipus i alhora 

queda completat el quadre de les funcions. El tercer tram abasta les modalitats 

oracionals menys rellevants des del punt de vista quantitatiu; representen 

valors proporcionals inferiors al 5%; si be alguns son quantitativament irrelle-

vants, per la seva mateixa posici6 poden ajudar a configurar el perfil de cada 

tipus. Per aquesta mateixa rao, s'hi han inclos les modalitats absents dels tipus 

I i III. 

Quadre 19.po. Frequencia d'apariciO de les modalitats oracionals 

segons els tipus textuals 
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En relacio amb el grau de presencia de les diferents modalitats segons els tipus 

textuals, observem que hi ha unes regularitats i unes diferencies importants. I 

subratllem tambe la importancia de les regularitats pel fet que ens permeten fer 

generalitzacions fonamentals sobre els usos linguistics i ens assenyalen la base 

homogenia de comparacio entre els tipus. 

Com a primera regularitat trobem que les declaratives caracterfstiques (fun-

ci6 referencial) tenen el major nombre d'ocurrencies en cada un dels tres tipus 

cextuals, amb un valor mitja de gairebe el 40% respecte al nombre d'oracions, i 

que les interrogatives caracten'stiques (funcio conativa de dir), si be amb un valor 

percentual m6s modest, no baixen mai de la tercera posicio. Aquestes dues dades, 

que en realitat es complementen, ja que pregunta i resposta formen una unitat 
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comunicativa indissociable, deixen palesa la primacia dels intercanvis d'informa-

ci6 en la comunicacio en general. 

Despres d'aixo, s'observa que, en tots tres tipus textuals, tambe en Hoc pree 

minent hi ha modalitats que tenen una dara funcio psfquica. Aixf, rexclamativa, 

que expressa sentiments o estats d'anim, ocupa el segon Hoc en el tipus I, i la 

dedarativa per defensar el contingut de l'enunciat ocupa respectivament el segon 

i el tercer Hoc en els tipus II i III. 

Per comprovar la importancia d'aquestes funcions en la comunicacio, basta 

sumar les oracions de la franja principal de cada tipus textual destinades a l'in-

tercanvi d'informacio (funcio referencial i conativa de dir) amb les oracions que 

traspuen funcio psfquica (exdamatives, interrogatives amb valor exdamatiu, i 

declaratives de defensa) i relacionar-ho amb el nombre total d'oracions de cada 

tipus (vg. quadre 20.PO). El percentatge resultant ens indica de manera dara no 

solament el pes que tenen en la comunicaci6 en general, que, quan en te" menys, 

sobrepassa el 50%, sin6 tambe" el fet que la funci<5 psfquica de la llengua va molt 

unida a les formes d'intercanviar informacio, per no entrar ara a parlar dels inter 

canvis de be"ns i serveis on la funcio psfquica es activada constantment per tota 

la qiiestio de la cortesia. 

Quadre 20.po. Modalitats oracionals predominants 

Tot plegat ens fa adonar de la constancia de les funcions referencial, conativa 

de dir i psfquica en la comunicaci6; e"s a dir, en intercanviar informacio, aquesta 

mai no is exempta de la psicologia del subjecte parlant. 

Des d'un punt de vista metodolbgic, aquest fet ens indica que s'han de bus-

car les diferencies entre els tipus textuals a partir de les ocurrencies del conjunt 

de les modalitats, no solament de les que ocupen els primers llocs en freqiiencia 

d'aparicio, que ens assenyalen les regularitats. Les complementarietats que s'esta-

bleixen entre elles 6s el que ens permet establir la relaci6 sencera entre formes i 

funcions, les quals, sens dubte, s'encavalquen en un continuum inevitable. 

Entrant ja en les diferencies, notem que, pel que fa al tipus textual I, difereix 

dels altres perque l'intercanvi d'informacio, que trobem representat per les decla-
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ratives i les interrogatives tipiques, comparteix els primers Uocs amb la transmis-

sid de les emocions i de les accituds, que es realicza aquf amb la forma mes genui-

na, que son les oracions exclamatives; la funcid psfquica en el seu vessant mes 

emotiu, doncs, es aqui gairebe inseparable de la funcid referencial, es a dir, que 

sovint la informacid que es transmet esta relacionada amb la vida de la persona: 

amb el que fa, el que sent, el que diu, el que tern, el que creu, el que desitja... 

Formant la segona franja, trobem tres blocs de modalitats en relacid amb les 

funcions. El mes important aplega les oracions que serveixen sobretot per inter-

canviar b^ns i serveis: la imperativa, la dedarativa per donar ordres, la dedarati 

va per exhortar, I'exhortativa i, finalment, la interrogativa per exhortar, totes dies 

amb una dara funcid conativa de fer (124 oc). Darrere seu ve el grup lligat a la 

funcid psfquica, i aplega les declaratives de defensa de l'enunciat i les interroga 

tives exclamatives (94 oc.)- El tercer element que apareix en un Hoc destacat es la 

dedarativa de confirmacid, que serveix per constatar, refermar o validar una 

informacio que s'acaba de dir; aixo posa en relleu la importancia de la funcid 

interlocutiva en els textos del tipus I. 

Les modalitats oracionals que apareixen en darrer terme reforcen els inter-

canvis esmentats amb formes modalitzades: el d'informacid -amb la interrogati 

va per donar informacid, la imperativa per demanar o donar informacio i la 

dedarativa per demanar informacid; el de bens i serveis -amb la interrogativa per 

manar o reptar; el d'emocions o estats d'anim -amb la imperativa per manifes-

tar sentiment; i l'escassa presencia de la dedarativa per regular la comunicacid, 

de funcid interlocutiva. 

Quant al tipus textual II, hi trobem tambe^ en primer Hoc l'intercanvi d'in 

formacid, que, com hem dit, acompleix la funcid referencial i la conativa de dir. 

Aquestes funcions s'encavalquen tambe aqui amb la funcid psiquica, pero s'in-

verteixen les posicions respecte al tipus I: aqui la modalitat que entra a la franja 

superior es la dedarativa de defensa de l'enunciat, mentre que l'exdamativa es 

troba en una posicid secundaria. Per tant, podrfem dir que el parlant en aquesta 

situacid social manifesta mes el seu psiquisme a craves de punts de vista i opi 

nions (arguments) que no pas amb l'expansid de sentiments (exdamacions). 

En la segona franja de modalitats, a mes de la presencia de les exclamatives ja 

comentada, observem que ocupa un Hoc destacat la funcid interlocutiva mit-

jancant la dedarativa de confirmacio. A continuacid ve una gamma d'oracions que 

acompleixen sobretot l'intercanvi de bens i serveis: la dedarativa per donar ordres, 

la dedarativa per exhortar, I'exhortativa, la imperativa, i la interrogativa per exhor 

tar (funcid conativa de fer). Amb presencia similar, tres modalitats no caracteristi-

ques mes afegeixen valors actitudinals a l'intercanvi d'informacid del primer bloc: 

la dedarativa per demanar informacid, la interrogativa per donar-ne, i la impera 

tiva per donar o demanar informacid, les quals acaben d'arrodonir els valors refe-

rencials i psiquics de l'intercanvi d'informacid d'aquest tipus textual II. 
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La resta de modalirars oracionals es un romanent que, sumat als valors ante-

riors, acaba de perfilar diferents formes de manifestar la inrerlocucio: declarativa 

per regular la comunicaci6 i interrogativa per establir comunicacio; 1'emotivitat: 

interrogativa amb valor exclamatiu i imperativa per manifestar sentiment; o be 

la induccio: interrogativa per manar o reptar. 

En aquest tipus textual II s'observa, doncs, el dedivi de les exclamatives (la 

forma rue's expressiva d'emetre un enunciat), que cedeixen la primacia a les decla 

ratives que expressen valors i actituds, la declarativa per defensar el contingut de 

l'enunciat, molt propia de la configuracio del patro argumentatiu. 

Finalment, observem que en el tipus textual III el primer bloc de modalitats 
denota sobretot la imbricacio de dues menes d'intercanvi: el d'informacio, amb 

la declarativa caracterfstica en 1 r Hoc (funcio referencial) i la interrogativa carac-

ten'stica en 3r (funcio conativa de dir); i el de bens i serveis, amb la declarativa 

per donar ordres en 2n Hoc. 

Cal destacar tambe la presencia en el tercer Hoc, si be compartit, de la decla 

rativa que es converteix en una defensa de I'enunciat. Aquesta presencia reflec-

teix en els textos de modalitzacio obligada un cert pes de la funcio psi'quica, tot 

i que queda forca diluida per la funcio conativa, caracterfstica de la majoria dels 

textos adscrits a aquest tipus, els quals contenen ordres i altres regulacions del 

funcionament de la societal. 

A part la posicio destacada de la declarativa per donar ordres, el pes de la fun 

cio conativa en el tercer tipus textual queda remarcat per la presencia en la fran-

ja segona d'un seguit de modalitats relacionades amb aquesta funcio. Com a m^s 

rellevants hi ha la imperativa (funcio conativa de fer), que representa la forma 

mes impositiva d'intercanvi de b^ns i serveis, i la declarativa per demanar infor-

macio, que es una forma molt modalitzada de la funcio conativa de dir. Ja amb 

un nombre d'ocurrencies inferior, trobem 6 declaratives per exhortar, 5 interro-

gatives per exhortar i 4 exhortatives: en total, 15 mostres de formes corteses d'in-

duir altri a obrar d'una manera determinada. Aixo ens indica que en aquest tipus 

textual III les ordres se solen donar mes de manera directa que no pas indirecta, 

com correspon als rols de poder desenvolupats per les institucions. 

Encara dins la segona franja, segueixen en importancia algunes mostres de 

funcio interlocutiva amb 8 declaratives de confirmacio i 8 per regular la comu-

nicacid, que s'ha comprovat que pertanyen a textos en mode directe produits al 

parlament o en interrogatoris judicials. 

Aixi doncs, la freqiiencia d'aparicio de les modalitats oracionals en aquest tipus 

textual III ens indica clarament la puixanca de la funcio conativa de fer i el dedi 

vi de la funcio psfquica, sobretot en el vessant emotiu: nome"s hi ha 46 declarati 

ves de defensa de l'enunciat, 3 exclamatives i 1 interrogativa amb valor exclama 

tiu. D'aquestes, conve1 recordar que les declaratives de defensa, que aqui son les 

rellevants, responen a formes que palesen ideologia rue's que no pas emotivitat. 
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Les 3 modalitats oracionals que no apareixen en el tipus III son d'lis no carac-

ten'stic i molt marcades: interrogativa amb funcio conativa (Voleu deixar de tocar 

la nenat), inrerrogariva per mantenir la comunicacio (Vols dir?) i imperativa amb 

funcio expressiva {Am rht-te'n!). 

4.2.3.2 Implicacions de I'emissor en 1'enunciat 

En la formulacio de les oracions s'observen diferents graus d'implicacio de l'e-

missor en 1'enunciat. I es pel fet que el parlant s'implica en el que diu que les ora 

cions s'omplen de valors modals que els confereixen intencions (Vullque sapivues 

que t'estimo), els resten validesa iSembia que vindmn), els en doncn (Seeur que ens 

convidaran a sopar un dia d'aquests), etc. La implicacio del parlant en 1'enunciat 

esta influida per la representacio que te" de la realitat i, trie's concretament, per la 

de I'intercanvi comunicatiu concret en que participa. Perque el context, imme-

diat o remot, influeix en la produccio verbal a traves de la interpretacio que en 

fa l'emissor. A partir d'aquesta interpretacid, doncs, es perfilen els rols comuni-

catius que conve desenvolupar perque es compleixin els propbsits comunicatius 

i, d'acord amb aquests interessos, l'emissor s'arrisca a responsabilitzar-se del que 

diu (Crec que son persones proti aptes per fer—hd) o se'n desvincula (La botiga es 

tanca a les set; Diuen que les matemhtiques am s6n me'sfitcils) allunyant-se de tot 

compromis amb el subjecte que realitza I'acci6 del verb. 
Les diverses formes lingiiistiques d'implicacio en 1'enunciat (que no son 

exclusives del procediment de Posicionament, sino que tambe poden ser del de 

Tria/Prioritzacio), son multifuncionals, de manera que a vegades una mateixa 

expressio pot servir per implicar-se o per a tot el contrari, segons els significats 

pragmatics que es derivin del context. En un cas o en un altre, vestir un enun-
ciat amb operadors modals comporta sempre alguna mena de carrega subjectiva 

que d6na indicis de la voluntat o la intencionalitat del subjecte que emet 1'e 

nunciat. 

La no-implicacio de l'emissor en 1'enunciat constitueix una manera neutra de 

presentar la informacio i assenyala la pretensio d'objectivitat o de neutralitat per 

part de qui parla, la qual cosa no assegura la imparcialitat. Formalment, un enun-

ciat pot estar constituit sense elements addicionals de responsabilitzacio o des-

vinculacid i no ser objectiu, imparcial, neutral. La no-implicacio assenyala lini-

cament la voluntat de prcsentar la informacid de forma objectiva. Les formes de 

bastir l'enunciat, implicades o distants, constitueixen una part molt important 

del posicionament del parlant, perque n'assenyalen la dinamica comunicativa. 

Cenyint-nos ara al posicionament del parlant, les variables lingiiistiques d'im-

plicaci6/no-implicacio de l'emissor en l'enunciat que hem recollit en aquest estu-

di corresponen al pla gramatical o al pla semantic i s'apleguen al voltant dels tres 

recursos seguents: 
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- la desvinculacio de I'enunciat per part de l'emissor (no-implicacio) 

' la incorporaci6 d'operadors modals que afeccen les modalicacs oracionals 

- les matisacions o modificacions de Penunciat responsabilitzaci6/desres-

ponsabilitzacio). 

Aquestes variables lingiifstiques, les comencarem en relacio amb la seva 

ocurrencia en el corpus i tamb^ en relaci6 amb les modalitats oracionals en que 

es donen de forma me's usual. 

4.2.3.2.1 Desvinculacio de l'emissor respecte a I'enunciat o la no-implicaci<5 

Aquest recurs de posicionament se situa en el pla gramatical i es materialitza 

amb la construcci6 de frases que sovint comporten, per part de I'emissor, la 
voluntat de no identificar en I'enunciat el subjecte que realitza I'accio del verb 

(PO 2.1), amb la qual cosa l'emissor es mante al marge de tot compromfs amb 

l'autoria de l'accio. Aquestes estructures amb subjectes no esmentacs espedfica-

ment, que produeixen un efecte d'objectivaci6, poden evitar una tercera persona 

{Ha estatproposada una nova revisio del convent), la segona {No es toca aixo) o la 

primera (Millorfer I'informe en hores defeina...). En aquest darrer cas, amb I'o-

cultaci6 de l'emissor es produeix, a me's, una despersonalitzacio. 

Conve subratllar que els efectes d'objectivacio no s6n exdusius de les opera-

cions de desvinculacio. Les oracions en veu activa i mode indicatiu, amb subjec 

te identificable, en primera persona i construides sense operadors modals poden 

tenir tambe aparenca d'objectives {La setmana que ve sere" dos dies a Paris per 

feina), perque donen la informaci6 com un fet real i indiscutible. La utilitzacio 

d'estructures de desvinculaci<5 constitueix una manera me's de presentar la infor-

macio com a veritat indiscutible i objectiva, is a dir, amb independencia de la 

subjectivitat prbpia de l'emissor. Les estructures de desvinculaci6 detectades en 

el corpus amb finalitats d'objectivacio s6n les segiients: 

- Frases amb subjecte inconcret, indefinit o el-h'ptic (PO 2.1.1): 

• pronoms indefinite, com "tots, horn, algii", que fan de subjecte {Si 

algti no ha portat el carnet...; Tothom sap que... ) 

• generalitzacions amb hiperonims {El professorat no esta preparat per 

assumir aquestprojecte...; La gent diu...). 

- Frases en passiva reflexa o pronominal (PO 2A.2) {Es diu que a la tarda 

farem festa). 

~ Frases en passiva morfologica sense agent o amb agent (PO 2.1.3) {Aquesta 

setmana sera signat el convent de constitucio dels Consorci del Liceu; Aquests 

defectes ban de ser corregitsper un installador). 

- Frases amb verbs esdevenimentals o presentadors, com "haver-hi, arribar, 

ser, produir-se, esdevenir, quedar, resultar" (PO 2.1.4) {Era per fumer la 

tenda a ferpunyetes; Resulta molt car). 
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- Frases amb verb en forma no personal i nominalitzacions, que sovint 

comporten una generalitzaci6 (PO 2.1.5): 

• participi passiu {La resolncio presa a la reunio d'ahir...) 

• gerundi (Treballant mes i millor I'economia del pats anira endavant) 

• infinitiu (No pagar impostos es tin delictegren). 

- Frases constituides per un sintagma nominal que comporten un verb eli-

dit i que tenen valor oracional (PO 2.1.6) {Divendres, 16 de gener de 

1995- Conferencia a carrec dejoaqnim Mundo). 

En I'analisi textual, s'ha comprovat que aquest fenomen es manifesta en tots 

cres tipus textuals amb diferencies de menys a mis del tipus I al III. Dels 107 tex-

tos del corpus, es d6na en 71 (66,35%) i, com era de preveure, es demostra una 

dara tendencia a produir-se en situacions en que el parlant desenvolupa rols 

socials i institucionals, on la credibilitat de la informaci6 & essencial i, per tant, 

es procura presentar-la allunyada al mes possible de la subjectivitat de l'emissor. 

Com es pot veure en el quadre 21.PO, el tipus III te la majoria dels textos afec-

tats per aquest fenomen, si be les proporcions indiquen que els tipus textuals II i 

III tenen una mitjana d'ocurrencies semblanc Vol dir que en el tipus textual II els 

cextos afectats estan mes intensament marcats per trets de desvinculacio. 

Quadre 21.po. Desvinculacio de l'enunciat per part de l'emissor 
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D'altra banda, si examinem quins d'aquests trets son els mes productius, tro-

bem que tenen el nombre mes gran d'ocurrencies les frases en passiva reflexa o 

pronominal (218) seguides per les construccions amb verbs esdevenimentals o 

presentadors, que en tenen 100. Quant al nombre total d'ocurrencies, els tcxtos 

del tipus I, de modalitzaci6 intuitiva, es desmarquen dels del II i del III, on la 

mitjana d'ocurrencies es mes del triple. El tipus I destaca tambe dels altres per 

l'escassa presencia de les passives reflexes, tan important en els altres dos. 

Pel que fa al mode de produccio, hem constatat que en els tipus II i III no hi 

ha diferencies significatives entre els textos en mode directe i en mode diferit quant 

al nombre d'ocurrencies. Contrariament, en el tipus textual I, el mode directe en 

recull el doble que el mode diferit. Aixi doncs, el tipus I es desmarca tambe del II 

i del III per la relacio que presenta amb el mode de produccio. D'altra banda, les 

frases amb verbs esdevenimentals o presentadors (PO 2.1.4) son, en general, mes 

nombroses en els modes directcs que en el diferit: el doble de nombroses en els 

tipus I i II, i lleugerament superiors en els directes del tipus III. 

Podem concloure, doncs, que, dintre del procediment de modalitzacio Posi-

cionament de l'emissor, la utilitzacio de les estructures oracionals que hem ano-

menat de desvinculacio son formes que, sobretot, es mostren caracten'stiques dels 

intercanvis social i institucional; 6s a dir, d'aquells discursos produYts en situacions 

comunicatives que condueixen a Padopcio de rols socials i institucionals. 

4.2.3-2.2 Incorporacio d'operadors modals d'ordre gramatical que afecten les 

modalitats oracionals: negacio, modes i temps verbals 

Aixi com els recursos de desvinculacio evidencien les estructures linguistiques 

que produeixen efectes d'objectivitat, les unitats gramaticals que ara presentarem 

veurem que fan tot el contrari: dotar l'enunciat de diferents valors intencionals 

que confereixen subjectivitat al missatge. Els operadors que han estat analitzats 

son els segiients: 

- La negacio i les parti'cules negatives que s'hi associen, com "cap, gens, 

enlloc", que s'uneixen al verb amb valors de cortesia, restrictius, cmfatics, 

o amb qualsevol altre valor intencional que sobrepassi el seu significat 

estricte (PO 2.3.1) (No tens pas una miqueta de sticre\\ Noprou raonada...; 

No en s6c pas propietari, jo!). 

- Temps verbals amb valor altre que 1'estrictament temporal (PO 2.3.2): 

present i futur d'indicatiu amb valor d'obligacio (Avui rentes els plats; El 

soci estarh obligata...) i imperfet de subjuntiu amb valor d'imperatiu en 

frases negatives (No li bo diguesshpasf). 

- Modes verbals que situen 1'accio en un pla d'irrealitat, desitjabilitat o 

obligacio: condicional, subjuntiu, gerundi, infinitiu (PO 2.3.3) (Arafaria 

un cafe to; Podries venir, si us plan?; Sense correr, sense correr!). 
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La incidencia d'aquests operadors que indiquen subjectivitat, sense adquirir 

la importancia dels que anomenem matisadors o modificadors de 1'enunciat (PO 

3.3, que veurem despres), es forca rellevant: la meitat dels textos, aproximada-

ment, n'estan afectats. Quant a les ocurrencies, comprovem que el tipus textual 

III es el que en recull mes, en nombre i en proporcio (vg. quadre 22.PO). 

QUADRE 22.PO. OPERADORS MODALS D'ORDRE GRAMATICAL: 

TEMPS I MODES VERBALS, NEGACIO 

Els trets me* nombrosos son els temps verbals amb valor altre que Pestricta-

ment temporal, frequentment futurs o presents amb valor d'obligacio, regulacio, 

etc., associats, per tant, a la funcid conativa. Es donen gairebe tots en el tipus tex 

tual III, la qual cosa s'explica perque es on es concentren les lleis, els decrets, els 

reglaments, etc. (L'oficial major de la Secretaria del Parlament rebra les credentials 

que trametin o lliurin els diputats i en formara una llista per ordre de presentaci6)y 

per aixo els considerarem molt propis del tipus textual III, de modalitzacid obli-

gada. 

Els trets que segueixen en nombre d'ocurrencies s6n els modes verbals amb 

valors de desitjabilitat, irrealitat o obligatorietat, que s'acumulen sobretot en el 

tipus I. En els textos d'aquest tipus I, de modalitzacio intuitiva, es on trobem les 

mostres mis expressives de la funcio psi'quica amb aquest tipus de marcadors (Jo 
diria que no...; M'avradaria demanar-te un favor...; Qtte t'acompanyi sempre la 

Verge Maria, que et beneeixi i etfavi molt felic). Notem, per6, a partir d'aquests 

exemples, que la desitjabilitat no es exempta de la funcid conativa quan es pro-

jecta en el receptor. 

Pel que fa a la negacio, com es pot comprovar en la mostra analitzada, & el 

tret menys utilitzat i, igualment com els temps verbals amb valor altre que l'es-
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trictament temporal, presenta una tendencia a apareixer en contextos comunica-

tius on els rols estan mes determinats. 

D'altra banda, el repartiment de trets segons el mode de produccio es diferent 

en cada un dels tipus textuals: en el tipus I el nombre d'ocurrencies es bastant 

similar en el mode directe i en el diferit; en el tipus II hi ha mes trets en el mode 

directe; en el III son trie's nombrosos els trets en el diferit. La regularitat del tipus 

I s'explica perque, en general, no hi ha tantes diferencies entre el directe i el dife 

rit com en els altres dos tipus: tant el directe com el diferit de l'l estan marcada-

ment dominats per la funci6 psiquica i la interlocutiva. 

Quant a les dades sobre la negacio en concret, hem comprovat que les 68 

ocurrencies estan recollides en 20 textos, dels quals linicament 3 son de mode 

diferit. Aixi doncs, els trets de negacid amb valor d'operador modal es presenten 

sobretot lligats al mode directe i als textos on predomina la funcid interlocutiva. 

4.2.3.2.3 Matisacions o modificacions de l'enunciat (responsabilitzacio/desres-
ponsabilitzacio) 

Dintre de 1'ordre semantic, hi ha tambe un dels recursos importants d'impli-

cacio del parlant en l'enunciat. El reconeixem en un seguit d'elements linguistics 

que tenen la funci6 d'afegir valors modals a les oracions, els que anomenem 

logics i els que anomenem axiologics. Els primers afecten explfcitament la vali-

desa de l'enunciat i de l'acte d'enunciaci6, perque contribueixen a presentar el 

contingut com a verdader o dubtos, com a estretament lligat a l'emissor o com a 

distanciat (Veigque no s'avenen\ Sembla que no s'avenen); els segons, si be no fan 

trontollar la validesa de la proposicio, afegeixen informacio afectiva i donen el 

contingut com a desitjat, com a temut, com a necessari, etc. (M'avrada que hagis 

canviat d'opinio). Tot un flux d'efectes comunicatius que permeten codificar i 

descodificar intencions, valors, creences, afectivitats... i que delaten el posicio-

nament del parlant en la comunicaci6. Tambe aqui la lmia divisoria entre els uns 

i els altres esdeve' sovint difusa, perque un mateix operador pot actuar com a logic 

i com a axiologic. Aquestes variables lingiiistiques s'agrupen en el nostre estudi 

de la manera segiient: 

- Construcci6 inicial emfatica amb "is que", "si que" (PO 3.3.1) {& que et 
surt de dir-li; Si que s6n valentst). 

- Frases introductories de primera persona amb verbs de diccio, d'enteni-

ment o d'activitat sensorial i que estan ancorades en el temps real de 1'e-

nunciacio (PO 3-3.2) (No die que...;Emfa I'efecte que...; Opino que...; 

Reconec que...). 

- Verbs modals, perifrasis amb verbs modals o que actuen com a modals, 

tant si constitueixen una frase introductoria com no (PO 3.3.3) (Cat 

que...; Deu dedicar temps a...; Passa que...; Hapogutfer). 
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- Adverbis, sintagmes adverbials o altres expressions equivalents que afec-

ten els enunciats globalment (PO 3-3.4) (Potser; Per descomptat; £s possi 
ble que; Normalment; Ja; Quart puguis). 

- Frases amb valor apreciatiu, anafbriques o catafbriques, que indiquen un 

judici de valor respecte a l'enunciat (l'O 3.3.6) (£s bo que...;.. .que trobo 

licit; I no ispoc en lesparaules d'un papa...). 

Trobem aquestes matisacions o modificacions de l'enunciat en un nombre 

molt elevat de textos del corpus, en 86 dels 107 que hi ha en total (80,37%), la 

qual cosa ens indica com es de comuna la subjectivitat en els textos. Tot i que el 
tipus II es el que en recull mes trets, 291, els tipus I i III tenen tambe forc,a 

ocurrencies: s'aproximen a 200, per dalt o per baix. Les dades relatives, pero, 

indiquen que la tendencia es que aquests operadors son igualment nombrosos en 

els textos de modalitzacio intuitiva que en els de modalitzacio eclectica, com ho 
indica la mitjana per mil paraules (vg. quadre 23.PO). 

Quadre 23.PQ. Matisacions i modificacions de l'enunciat 

Les variables mes productives, tal com es pot veure al quadre 23.PO, son, en 

primer Hoc, els verbs modals o els que actuen com a modals. S6n verbs que es 

constitueixen en matisadors d'un altre verb o d'una frase i comporten un judici 

sobre I'acci6 pel que fa a la seva obligatorietat, possibilitat, necessitat, desitjabili-

tat, existencia, etc., dels quals els me"s frequents s6n les pen'frasis zmh poder, voler, 
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caldre, haver de, deure ipassar (=succeir). En segon Hoc s'han registrat els advcrbis 

que afecten 1'enunciat globalment, entre els quals en trobem molts dels acabats en 

-ment, com cordialment, normalment, justament, precisament, casttalment..., al 

costat de: es clar, potser, segur, a la millor... Segueixen de prop les frases intro-

duct6ries de primera persona amb verbs de diccio, d'enteniment o de percepcio. 

Son frases, tambe modals, ancorades al temps real de I'enunciaci6, que compor-

ten una assumpcio o un cert posicionament explicit respecte a I'enunciat. 

Aquests matisadors, doncs, es demostra que son molt usuals de tota la comu-

nicacid en general per tal com no mostren grans diferencies entre els tipus. Els 

trobem, per tant, en la majoria dels textos del corpus aportant matisos modals 

que, sumats a altres trets modalitzadors, configuraran els textos mes modalitzats 

de cada tipus. 

A tall de resum i per veure tots els elements d'implicacio en conjunt, una ulla-

da al quadre segment (quadre 24.PO) ens permetra comprendre mes facilment el 

pes diferent de les diverses menes d'implicacions de l'emissor segons el tipus tex-

tuals. 

Quadre 24.po. Implicacions de l'emissor en l'enunciat 

Aixf, observem que, pel que fa als matisadors, son els m€s nombrosos i son 

propis de tots els tipus textuals. Els operadors gramaticals, els que tenen menys 

pes en nombre d'ocurrencies, es mostren caracterfstics del tipus III, la qual cosa 

es deguda a l'elevat nombre de temps verbals amb valor altre que el temporal (PO 

2.3-2) que s'hi concentren (vg. quadre 22.PO). Quant als trets de desvinculacio, 

tot i que en xifres absolutes n'hi ha mes al II, la mitjana indica que tenen igual 

pes al II i al III, un 13% aprox. (vg. quadre 21.PO). Vista, doncs, la poca inciden-

cia que tenen al tipus I, un 3,97 per mil paraules, podem considerar que son pro-

pis del tipus II i el III. 

Considerats en conjunt, els trets d'implicacio/no-implicaci6 de l'emissor en 

l'enunciat tendeixen a ser trie's nombrosos al tipus III i menys abundants pro-

gressivament en el II i en I'l. 



4.2.4 a) Quadre sinbptic de les modalttats oracionals i dels sens itsos 

I 



4.2.4 b) Quadres resum de les dades 

PRONUNCIAMENT SOBRE EL MISSATGE 
TIPUS TEXTUAL I 

MODALITATS ORACIONALS: 1.097 OC. 

IMPLICACIONS DE L*EM1SSOR: 319 *>C. 

00 



PRONUNCIAMENT SOBRE EL MISSATGE 
TIPUS TEXTUAL II 

MODALITATS ORAC1ONALS: 898 oc. 

I 
Si' 

1 

§ 



PRONUNCIAMENT SOBRE EL MISSATGE 
TIPUS TEXTUAL III 

MODALITATS ORAC1ONALS: 474 OC. 

Implicacions de l'emissor: 543 oc. 

00 
00 
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4.2.5 Incidencia dels operadors en les modalitats oracionals: aspectes qualitatins 

Hem vist la incidencia de la variable modalitat oracional en els tres tipus tex-

tuals i tambe la de les variables que hem agrupat sota el tftol implications de Ve-

missor en Ventmciat. Des del punt de vista del posicionament del parlanc, unes i 

altres s6n crucials en la conflguracio del missatge i es obvi que no actuen per 

separac. Per aixo posarem aquestes dades en relacio a fi de poder veure el flux dels 

operadors en la composicio de les oracions segons les diferents funcions comu-

nicatives que realitzen. Ara, per tant, entrarem per primera vegada a relacionar 

variables lingiii'stiques entre elles, a fi d'ampliar 1'estudi de les oracions amb dades 

qualitatives que ens permetin fer distincions tipologiques mes subcils. 

Comencarem per observar el lligam entre els recursos de desvinculacio i les 

modalitats de I'oraci6. En el quadre segiient, 25.PO, que presenta un encreuament 

de dades, figurcn aquelles modalitats oracionals que s'ha comprovat que contenen 

me"s trets de desvinculaci6: en tots tres tipus textuals, s6n les modalitats declarati 

ves, sobretot quan s6n en usos no caracteristics. Podem constatar que en el tipus 

textual III & on les declaratives assoleixen la mitjana me*s alta de trets de desvin-

culaci6. Quant al tipus textual I, nomes la dedarativa de defensa de 1'enunciat 

presenta algunes mostres rellevants de desvinculacio (16% aprox.). Aixi, doncs, es 

en els cipus III i II on les declaratives amb elements de desvinculacio tenen un pes 

especffic. 

Quadre 25.po. Modalitats oracionals mes afectades per trets 

de desvinculacio17 

17. Els quadrcs d'aqucsta mena s'han d'interpretar de la mancra segiient: dc declaratives per 

donar ordrcs, en cl tipus I, n'hi ha 30, cap de les quals no esta marcada amb trets dc desvincula 

cio; en cl tipus II n'hi ha 40, les quals contenen 20 ocurrencies dc desvinculacio, cosa que rcpre-

senta que el 50% de les oracions cstan marcades amb algun d'aqucsts trets; en cl tipus III n'hi ha 

131. que prcscntcn 96 trets dc desvinculacio, la qual cosa rcprcscnta que els trets dc dcsvincula-

ci6 afecten en 73,28% d'aqucstcs oracions; etc. En realitat, aixo scria aixf si a cada tret corres-

ponguc's una oraciri, per6 pot ben scr que alguna oracio sumi mds d'un tret. Els pcrccntatgcs, per 

tant, son oricntatius, ja que hi ha uns biaixos que no podem controlar del tot. 
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Val a dir que 6s lbgic que les modalitats declaratives siguin les que recullen mes 

trets de desvinculacio, ja que la seva funcio especifica es la de donar informacio i, 

rot i que a vegades assoleixin funcions trie's marcades, sempre conve que la infor 

macio que transmeten aparegui com a verac. i objectiva, allunyada al mes possible 

de to: compromis amb la subjectivitat de l'emissor. Per aquesta mateixa rao, 

tambe es logic que la dedarativa pura (PO 2.2.1.1) sigui la que recull menys trets, 

atcs que per la seva naturalesa 6s ja una forma "objectiva" de donar informacio. 

Segonament, quant a la incidencia dels operadors modals d'ordre gramatical 

(temps i modes verbals i negacio) en les modalitats oracionals, l'analisi ha donat 

com a resultat que la dedarativa per donar ordres va al capdavant amb un 

73,63% d'oracions marcades amb aquests trets; I'exhortativa amb un 48,93%; la 

dedarativa per demanar informaci6 amb un 36,66%; i la dedarativa de defensa 

de l'enunciat amb un 20,07%. S'observa, per tant, una relacio forta entre els 

operadors d'ordre gramatical i les modalitats que tenen funcio conativa (vg. qua-

dre 26.PO). 

Quadre 26. po. Modalitats oracionals m£s afectades per temps i 

modes verbals i negacio 

Observant aquestes dades podem afirmar que l'lis de temps verbals amb valor 

altre que I'estrictament temporal (PO 2.3-2) i de negacions (PO 2.3.1) per donar 

ordres mitjancant una declarativa es mostra com a caracten'stica de l'intercanvi 

institucionalitzat. Aquesta afirmacio cs veu referenda si, a mes d'aquestes dades, 

tenim en compte la incidencia dels trets de desvinculacio en els tipus textual III 

(vg. quadre 25.PO). 

D'altra banda, notem que I'exhortativa amb modes verbals amb valor d'irre-

alitat, desitjabilitat o obligacio (PO 2.3.3) es mostra com a ti'pica de l'intercanvi 

individual. 
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Pel que fa als matisadors o modificadors de I'enunciat que afcctcn mes deci-

didament les oracions (vg. quadre 27.PO), notem que es revelen importants en 

dos usos de la declarativa: quan serveixen per defensar el contingut de I'enunciat 

(sobretot al tipus textual III) i quan ho fan per donar ordres o regular la conducta 

(principalment al II); despres d'aquestes, els matisadors tenen el nombre mes alt 

d'ocurrencies en les exclamatives, amb una mitjana semblant en el tipus I i en el 

II (malgrat I'elevada relacio percentual entre les ocurrencies de matisadors i les 

ocurrencies d'oracions exclamatives en el tipus III, essent nomes tres els exem-

pies d'aquesta modalitat oracional que s'hi han trobat, el fet no es pot conside-

rar en absolut com a representatiu d'aquest tipus); finalment hi ha les declarati 

ves caracten'stiques, amb la mitjana mes destacable al tipus textual II. El fet que 

Pexclamativa estigui menys martada per matisadors que algunes declaratives es 

perque aquesta es ja modalitzada per naturalesa (entonacio, canvis d'ordre, 

modes verbals...) i aquestcs modalitzacions constitueixen linicament una part de 

les seves marques, al contrari de les declaratives que s6n modalitzades per aques 

ta causa. 

Com a conclusions, podem dir que, entre els trets que indiquen implicacio 

de l'emissor en I'enunciat, els matisadors, operadors semantics de posicionament 

(PO 3.3), son els que tenen una distribucio mes uniforme en els tres tipus tex-

tuals i que tenen relacio, sobretot, amb les modalitats oracionals mes lligades a 

les funcions psiquica, conativa i referencial. 

Quadre 27.po. Modalitats oracionals mi-s afectades per matisacions o 

modif1cacions de i.'enunciat 

Despres de veure particularment cada una de les implicacions de l'emissor en 

I'enunciat i segons els tipus textuals, farem un resum de les modalitats que en 

conjunt contenen me"s implicacions d'aquesta mena. 
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El quadre que ve a continuacio, 28.PO, on relacionem cots els operadors d'im-

plicacio de 1'emissor en el posicionament amb les modalitats oracionals, sense 

distincio de tipus textuals, ens portara a fer una breu reflexio sobre les diferenrs 
funcions que poden assolir les oracions. 

Quadre 28.po. Resum de les modalitats que contenen Mfis implicacions 

DE L'EMISSOR 

En primer Hoc, observem que les modalitats oracionals que tenen m6s impli 

cacions de 1'emissor son les declaratives que, a mes de la funcio referencial que 

els 6s prbpia, desenvolupen les funcions conativa i psfquica. Scgonament, la resta 

de modalitars que apareixen en aquest ranquing son en us caracteristic: 1'exhor-

tativa i I'exclamativa, que s6n les que especificament tenen funcio conativa de fer 

i psiquica, respectivament; i la declarativa en la seva fundo pura, la referencial. 

Respecte a aquesta darrera modalitat farem un breu comentari. D'una banda, 

destaquem el baix nombre d'operadors gramaticals (PO 2.3) que hi concorren, cosa 

del tot logica tenint en compte que una de les caracteristiques principals de la de 

clarativa es tenir el mode en indicatiu i presentar el mon des del pla de la realitat. 
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D'una altra, recordem que els trets de desvinculacid (PO 2.1), que conte la no-

implicacio, s6n propis de l'objectivacio. Ens queden com a mostres de subjectivi-

tat els matisadors o modificadors de l'enunciat (PO 3.3), operadors que tambe jus-

tifiquem com a propis de la declarativa quan constitueixen frases introductbries de 

desresponsabilitzacio {Sembla que assumiran les competencies viaries en unfittur molt 

proper; Espot deduir que no assumiran les perdues), o altres operadors similars. Mi-

rant, doncs, el valor de les marques de posicionament indicadores d'implicacio que 

conte la declarativa pura, s'observa que, si be* constitueixen marques de l'emissor, 

sovint tenen el propbsit de dissimular-lo per donar al text aparenca d'objectivitat. 

Llevat, doncs, del cas de la declarativa caracterfstica o protopipica, que s'ex-

plica particularment per la no-implicacio o l'objectivacio, podem concloure que 

la incidencia dels trets d'implicacio en les oracions declaratives afecta la seva fun-

cio especi'fica, i activa [es funcions conativa i psiquica, tot arrenglerant-les amb 

modalitats que ja de per si tenen aquestes funcions: 1'exhortativa i l'exclamativa. 

I per completar aquesta visio farem un ultim comentari sobre la incidencia 

dels operadors modals en les oracions. Hem vist com el posicionament del par-

lant es configura gramaticalment i semanticament en la formulacio de l'enunciat 

i com influeixen els operadors modals de posicionament en els tipus textuals i en 

la configuracio de les oracions. Amb tot, conve dir que aquests elements no son 

els linics que les caracteritzen: els elements de Tria/Prioritzacio d'ordre gramati-

cal i semantic ajuden tambe a perfilar els valors psiquics i conatius de les ora 

cions; uns i altres contribueixen a la caracteritzacio de les oracions segons les 

seves funcions comunicatives. Per no introduir en aquest apartat dades del pro-

cediment de Tria/Prioritzaci6, podeu comprovar els efectes de tots els operadors 

modals en conjunt a PAnnex 2, on trobareu les dades generals dels trets que afec-

ten les oracions, segons la mostra analitzada. 

D'altra banda, conve subratllar que els trets d'ordre pragmatic, tant si per-

tanyen al procediment de Posicionament com al de Tria/Prioritzacio, no s'han 

revelat definiroris per a la descripci6 de les oracions. Els de posicionament hi 

tenen a veure, pero no amb caracter definitori: tant se val que una declarativa 

sigui en primera persona (presencia de l'emissor) com en segona (presencia del 

receptor) o en tercera, que continua essent igualment declarativa. I tant se val 

que faci present el receptor tractant-lo de tu, de v6s o de voste, que l'oracio no 

varia de modalitat. Tampoc els elements pragmatics de tria/prioritzacio (parafra-

sis, explicacions, citacions, enumeracions...) no resulten definitoris per a la 

caracteritzacid de les oracions, fins i tot a vegades sobrepassen els lfmits d'una 

sola oracio, com en el cas de les explicacions o les enumeracions. 

Per acabar, doncs, podem concloure que els trets modalitzadors d'ordre gra-

matical i semantic que configuren les oracions son definitoris de les funcions que 

aquestes desenvolupen en el text i en la comunicacio en general, i, en consequen-

cia, dels usos que desenvolupen les modalitats. 
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4.3 Tria o Prioritzacio d'elentents linguistics 

4.3.1 Aspectes generals 

Pel procediment de Tria o Prioritzacio, el parlant selecciona d'entre tots els 

recursos que li ofereix el codi de la llengua aquells que convenen a una situacio 

comunicativa determinada i decideix 1'ordre en que aparcixen en el discurs. 

Aquest procediment es un fenomen que ti a veure amb la construccio del sig-

nificat i, com a tal, s'inscriu en la propietat que te" la llengua dc representar la rea-

litat. Tal com s'ha concebut al Tipotext, el procediment de Tria o Prioritzacio 

compren linicament les tries o prioritzacions modalitzades, aquelles mitjancant 

les quals I'emissor deixa senyals de la seva visi6 del m6n o de la visio que vol 

reflectir i tamb<f de la seva voluntat de construir un text idoni per a determina-

des necessitats. Aixi, en l'analisi textual, no s'han tingut en compte tots els pro-

cediments de construccio del significat, sin6 aquells que s'han considerat moda-

litzadors, com per exemple les designacions de la realitat que s6n indicadores 

d'una valoraci6 o apreciacio per part de qui parla. En un enunciat com el se-

giient: 

Em sap greu que no hagin acceptat la proposta me's innovadora i interessant 

es consideren trets marcats pel procediment de Tria el verb saber greu, I'adverbi 

me's i els adjectius innovadora i interessant, perque transmeten actituds i valora-

cions. 

I en aquest altre enunciat: 

El director es va queixar de I augment dels costos 

s'hi consideren el fet de recorrer al discurs d'un altre amb una citacio indirecta i 

1'iis d'un verb descriptor d'acte de parla (verb dicendi) com queixar-se. 

L'analisi dels textos del corpus ha demostrat que el procediment de Tria o 

Prioritzaci6 d'elements linguistics e*s, juntament amb el de Posicionament, un 

dels procediments basics o fonamentals de la modalitzacid dels enunciats, per 

que, igual com el de Posicionament, es dona sempre en la construccio textual. 

Segons l'analisi textual efectuada, aquest procediment afecta, en alguna mesu-

ra, el total de textos del corpus, i en el conjunt d'aquests textos les marques de 

TP representen me's del 25% del total de marques lingiifstiques (vg. quadre 

1.IT). 
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Les dades corroboren la idea que, en qualsevol siruacio comunicativa i des de 

qualsevol posicionament, el parlant efectua tries linguistiques i prioritza elements 

que l'identifiquen com a individu pensant. 

D'altra banda, tal com s'esdeve" tambe* amb el Posicionament, hi ha un bon 

nombre de marques de TP que es reforcen amb una serie de trets prosodies i gra-

fics. Aixi, per posar un exemple, en una frase produida oralment com 

Laxocolata era bonis\sss\ima 

en l'analisi hi hauria marcat l'adjectiu valoratiu i alhora una marca de Pr que 

reforca la valoracio. I en una frase d'un text escrit, com 

Allb que es din: "Un dia is un dia" 

a mes de la marca de referenda intertextual, hi hauria tambd marcades les come-

tes com a recurs de Gr que 1'acompanya. 

La incidencia global del procediment de TP i la densitat relativa que presenta 

en cadascun dels tres tipus queden reflectides en el quadre 2.TP, que recull dades 

globals; 

Quadre 2.tp. Tria o PrjoritzaciO: dades globals (2) 
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Com podem observar, si renim en compte la distribucio del nombre d'o-

currencies segons els tipus textuals, tant en xifres absolutes com en xifres relati 

ves, el tipus II es el que en comptabilitza un percentatge mes alt, seguit de prop 

del tipus I i, a mes distancia, del III. Aixi doncs, el tipus II, marcat per 1'inter-

canvi comunicatiu social, es aquell que reuneix mes marques modals de tria/prio-

ritzacio. Ara be, quan aprofundim en I'aspecte qualitatiu de la tria lexical es posa 

en evidencia, com veurem mes endavant, que hi ha diferencies que cal tenir en 

compte a l'hora de fer distincions tipolbgiques. Aixi, els trets semantics assenya-

lats en els textos del tipus I pertanyen a un registre colloquial i son marcadament 

valoratius. En el tipus II, en canvi, tot i comportar matisos valoratius, son mes 

especi'fics, i en el tipus III augmenta encara mes aquesta especificitat, o be son 

trets que segueixen unes convencions propies d'un ambit determinat. Vegem-ho 

en tres frases prototipiques que poden servir com a mostra d'aquestes diferencies: 

- Tipus I: Tothom portava bids noves de trinca, era allucinant. 

- Tipus II: No trobo que sigiti un anunci encertat. Pot afectar neeativament 

les persones amb una tendencia hipocondrtaca. 

- Tipus III: Obviament, el debat dels pressupostos ha estat mediatitzat per 
interessos partidistes i no sempre atvumentats amb rigor. 

En tots els casos predominen els elements de tria semantica que configuren 

un missatge amb components valoratius, pero hi ha una gradacio en la comple-

xitat dels mots seleccionats, i les valoracions estan mes lligades a aspectes de Pe-

motivitat personal en el tipus I que en els altres dos (vg. quadre l.TP), la qual 

cosa tambe contribueix a la diferenciacid dels tipus textuals. 

4.3-2 Variables pragmhtiques, gramaticals i semantiejues 

Com s'ha vist e.n parlar del posicionament, l'esquema metodologic que s'ha 

seguit en l'analisi textual ha partit de la divisi6 dels trets en tres plans: pragma 

tic, gramatical i semantic, segons que es tracti de procediments que contribuei-
xen a la construccid del significat del text, que prioritzen elements significatius 

dins I'oracid o que suposin una seleccio d'uns signes linguistics determinats per 

referir-se als objectes del mon (real o irreal). 
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Quadre 3.tp. Tria o PrioritzaciC en els plans de la llengua 

Les variables que apareixen amb mes freqiiencia en el conjunt del corpus ana-

litzat son les d'ordre semantic (TP 3), la utilitzacio d'elements lexics que com-

porten una valoracio i, per tant, una carrega modalitzadora que afecta l'enunciat. 

fis a dir, el camf me"s utilitzat per mostrar actituds en el missatge, sigui d'una 

manera conscient o inconscient, es el recurs a un vocabulari determinat. En 

segon Hoc, trobem els recursos d'ordre pragmatic, amb els quals l'emissor orga-

nitza els enunciats per delimitar-los o precisar-los, d'acord amb les seves finali-

tats discursives. En canvi, la incidencia de les variables d'ordre gramatical, que 

consisteixen a prioritzar elements significatius dins I'oraci6 amb canvis d'ordre, 

amb l'entonacio o la grafia, ha resultat menys important (vg. quadre 3.TP), i, a 

diferencia dels altres, te" una distribucio mes regular en els tres tipus textuals. 

4.3.2.1 La construccio del significat i del sentit del text 

En el pla pragmatic, s'han agrupat les operacions intertextuals i les intratex-

tuals; les implicacions actitudinals; la tria o canvi de llengua, varietat o registre; 

i la prioritzacio de determinades parts del discurs. 

4.3.2.1.1 Operacions intertextuals 

Consisteixen en la remissio a altres textos i poden prendre diverses formes. 

Les que han estat analitzades son les segiients: 

- Les citacions directes, que reprodueixen literalment un text (TP 1.1.1.1) 

(Segons laprimera mhxima de Protagoras: "No existeix res'). 

- Les citacions indirectes, que fan la parafrasi d'un altre text (TP 1.1.1.3) 

(Quan Protagoras din que no existeix res, cal entendre...'). 
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- Incrustacions, que consisteixen en la inclusio d'un discurs en un altre (TP 

1.1.1.2) (Ens ninforma el nostre corresponsala Damasc: [L'ambient aquia 

Datnasc is degran euforia...}). 

- Glosses, com per exemple explicacions marginals o notes a peu de pagi-

na, fetes en un discurs alie (TP 1.1.15) (Nota de I'editor: En la primera 
redaccid Riba deia aureola). 

- Citacions bibliografiques o fonts documentals (TP 1.1.1.4) {Vegeu E. 

BENVENISTE, op. cit., p. 218). 

- Anticipacions en estil directe d'un text que es dira (TP 1.1.1.6) (Jo Vani-

re a veure i li dire: "Mira't aquestspressupostos i digue'm que et sembla'). 

- L'lis metalinguistic de paraules i frases (TP 1.1.1.7) ("Entreu" is una ora-

cid imperativa). 

- Les remissions a paraules o expressions d'altres llengiies amb usos no 

metalingiifstics (TP 1.1.1.8) ("Adagio"pertany a la terminologia musical). 

D'aquest conjunt d'operacions, les citacions directes son el recurs mes utilitzat 

en els textos del tipus I, l'lis metalinguistic de paraules i frases, en el tipus II, i les 

citacions bibliografiques, en el tipus III, com podem veure en el quadre 4.TP: 

QUADRE 4.TP. OPERACIONS INTERTEXTUALS 
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En realitat, alguns dels recursos d'intertextualitat poden ser vistos tambe com 

un procediment de desresponsabilitzacio o de vinculacio i relacionar-se, doncs, 

amb el posicionament de l'emissor. Aixf, una citacio directa o indirecta pot ser 

utilitzada com un recurs de distanciament de l'emissor o al contrari, per donar 

suport a una tesi formulada per l'emissor. Pero el fet de recorrer a un tipus d'o-

peracio intertextual o a una altra respon a una tria del parlant, i la classificaci6 

de diferents operacions intertextuals feta al Tipotext permet veure com cadascu-

na d'elles aporta un man's diferent a la construccid del significat. 

4.3.2.1.2 Operacions intratextuals 

Son procediments que el parlant utilitza per delimitar i precisar el contingut 

del text. En el Tipotext hem agrupat en aquest apartat els segiients: 

- Les parafrasis discursives, enteses com a equivalencies textuals que s'in-

trodueixen per aconseguir mes claredat o per guanyar en precisi6. Les 

parafrasis inclouen els aclariments, les aposicions, les definicions, els 

resums integrats en el text, i les traduccions de mots o de petits frag 

ments que han estat dits o escrits inicialment en una altra llengua. £s a 

dir, una gamma amplia de recursos amb que es materialitza discursiva-

mentel fenomen de lasinoni'mia textual (TP 1.1.2.1). Solen portar intro-

duccions com "6s a dir", "vull dir", "en resum", "que significa", etc. (Els 

romans, o sia, els habitants de I'Imperi roma). 

- Les explicacions, que hem considerat com a procediments de relacio 

entre parts de l'enunciat: exemples, concrecions i puntualitzacions, 

digressions amb efectes de contrast o d'acumulacio informativa (TP 

1.1.2.2) (Elsjoves estudiants, en concret, els universitaris...; El tecnic que 

tenia la competencia, que era un incompetent...). 

- Les remissions al discurs o a parts del discurs amb elements dictics o amb 

expressions referencials (TP 1.1.2.3) (Com he explicat abans, el primer 

punt, a la segona part d'aquesta exposicio...). 

- Les autorectificacions (TP 1.1.2.4) (Die mentida...; Mes ben dit...). 

- Les relacions sumatives (TP 1.1.2.5) (la mes; igualment; misencara...). 

- Les relacions de semblanca que estableixen tota mena de comparacions i 

paral-lelismes (TP 1.1.2.6) [Mis que; com; igual que). 

- Les enumeracions, amb marcadors o sense (TP 1.1.2.7) (Uengiies roma-

niques: catala, occita, it alia, romanes, etc.; lr, 2n, 3r, tiltim). 



Els recursos d'intratextualitat son essencials per aconseguir determinats objec-

tius en la comunicacio. Retornant sobre el propi discurs amb aclariments o espe-

cificacions, aportant definicions de paraules o conceptes, fent resums parcials o 

finals d'all6 exposat, etc., 1'emissor s'esfor?a per construir un missatge entenedor 

i precis. Per tant, el parlant selecciona entre les diferents operacions intratextuals 

la mes adient en cada circumstancia i decideix l'us m^s o menys reiterat que en 

vol fer, d'acord amb les caracterfstiques del discurs i les necessitats comunicatives 

de cada moment. Les dades del quadre 5-TP mostren clarament que les explica 

cions (TP 1.1.2.2) constitueixen l'operacio intratextual mes utilitzada, tant en el 

conjunt dc textos del corpus com en cada un dels tres tipus textuals en tot el cor 

pus. Destaca molt especialment en els textos dels tipus II i III. D'altra banda, les 

dades palesen tambe quc el conjunt de recursos d'intratextualitat te una major 

incidencia en els textos de modalitzacio eclectica, en el tipus II i tambe son 

importants en els del tipus III. Ates que aquests recursos cerquen sobretot la cla-

redat i la precisio del text, es I6gic que siguin mes frequents en aquells textos en 

que son mes rellevants la funcio conativa i els patrons argumentatiu i directiu, 

cosa que no passa en els textos del tipus I. 
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4.3-2.1.3 Implicacions actitudinals 

Aquest gran conjunt de recursos, aplegats dins el pla pragmatic, contribueix 

a 1'expressivitat i es una via per transmetre actituds o ideologia, sovint de mane-

ra indirecta i amb procediments retorics. Unes vegades es tracta de significats 
pragmatics que derivcn de I'actitud de I'emissor, pero que son diffcils d'especifi-

car des el punt de vista linguistic (TP 1.1.3). Altres vegades, en canvi, e*s facil de 

precisar el sentit de la implicacio o el recurs en que es basa. En aquest apartat, els 

trets analitzats s6n: 

- Implicacions en sentit general (TP 1.1.3). 

- La ironia (TP 1.1.3.1) (La democrhcia del regim de Franco; Elpreit irr'tso-

ri de la gasolina). 

- Els sentits afegits (TP 1.1.3.2), vehiculats per adverbis o conjuncions amb 

implicaci6, com "ja", "fins i tot", "per6", quan s6n modalitzats (Espobre, 

pero bonrat); les expressions amb sentit flgurat, com tautologies, parado 

xes, hiperboles, etc.(Una mare es una mare; Es un veil moltjove); els sen-

tits incorporate mitjancant un recurs pros6dic o grafic, com la conjuncio 

"i:?", pronunciada amb allargament del so vocalic i entonacio interroga-
tiva per expressar que les paraules de l'interlocutor es consideren sense 

sentit o poc concloents. 

- Les connotacions, enteses com a expressions que revelen valors culturals, 

etics, politics, religiosos (TP 1.1.3.3) {Els Partits Verds no tenen al Parla-

ment Europeu el pes que caldria). 

- Els canvis de tema per tal de mantenir o cridar I'atencio (TP 1.1.3.4) (Ara 

que hi penso: ha guanyat el Barca?). 

Quadre 6.tp. Implicacions actitudinals 



Sens dubte, la dada que ressalta mes es la major freqiiencia d'implicacions 

actitudinals en els textos de modalitzacio intuitiva, del Tipus I. Aixo fa pensar 

que la manifestaci6 d'aquestes actituds va lligada especialment a les funcions psi-

quica i interlocutiva, que tenen tant de pes en aquest tipus. A 1'extrem oposat, 

veiem que els textos del tipus III son els que contenen menys mostres d'aquestes 

implicacions, tant pel que fa al conjunt dels {terns com pel que fa a cadascun 

d'ells, sense excepcio. 

4.3-2.1.4 Tria o canvi de llengua, varietat o registre 

Aquest fet s'ha considerat tambe en el pla pragmatic com un recurs que per-

met manifestar actituds i que, especialment en un context sociojingiiistic com el 

nostre, pot ser un tret indicatiu de valoracions culturals, socials o politiques. El 

fet de citar unes paraules en castella en un discurs escrit o dit en catala, per exem-

ple, pot servir a l'emissor per desmarcar-se de la veu citada, per establir de mane-

ra clara dues esferes diferents. Hem considerat nomes aquells casos en que el 

canvi de llengua te valor modalitzador (vg. quadre 7.TP) perque transmet una 

actitud del parlant. Son els seguents: 

- Tria o canvi per trencar expectatives, per prestigi o per desvincular-se de 

la veu citada (TP 1.2.1) (Nos vemos!; See you!). 

- Tria i manteniment de dues o mes llengiies enteses pels interlocutors en 

textos poligestionats (TP 1.2.2). 

- Adaptacio a una altra llengua per tal de fer possible la comunicacio (TP 

1.2.3). 

- Us de paraules o expressions d'una altra llengua que no tenen establert 

1'equivalent en catala o que s'han generalitzat amb aquesta forma (TP 

1.2.4) {auto; apud acta). 
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Finalment, en el pla pragmatic, tamb^ s'ha tingut en compte el valor moda-

litzador que te la prioritzacio de determinades parts del discurs (TP 1.3) a fi de 

fer prevaler uns elements per damunt d'uns altres. Per exemple, les notfcies que 

un diari decideix presentar a la primera pagina. Amb tot, cal dir que en el nos-

tre corpus aquest aspecte no ha donat el rendiment que probablement hauriem 

obtingut en el cas d'haver analitzat textos mes extensos (hem trobat una sola 
ocurrencia en un text del tipus II). La prioritzaci6 d'unes parts del discurs es mes 

perceptible quan s'analitzen documents complexos, com diaris, magazins, on la 

jerarquitzacio de les parts que els integren determina una orientaci6 concreta. En 

documents breus, les possibilitats de prioritzar uns elements amb l'aplicacio d'a-

quest recurs queden molt trie's reduides. 

4.3.2.2 La Tria /Prioritzaci6 d'ordre gramatical 

En el pla gramatical, s'han aplegat en tres grans blocs tots aquells elements 

que constitueixen una tria o prioritzacio per part de I'emissor, segons els recur-

sos emprats. S6n els tres blocs segiients: 

- Prioritzacio d'un determinat element mitjancant 1'estructura sintactica 

de l'oracio (TP 2.1). Aix6 enclou tematitzacions (De pomes, n'hi haura 

poques aquest any), passivitzacions per prioritzar l'objecte o be* el subjec-

te {La reunid fou presidida pel director general), focalitzacions amb des-
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pla9ament o sense {Un fiitur esperancador, hauriem de poder oferir als 

joves), construccions emfatiques iniciades amb el verb "ser" (£s el Jordi 

qui mho va dir), canvi d'ordre d'un adjectiu o d'un adverbi (Una trista 

tarda). 

- Prioritzacio de dos elements per comparacio o contrast mitjancant 

estructures gramaticals bimembres (TP 2.2), com poden ser les construc 

cions adversatives (No tan sols hi ha hagut tin augment dels preus, sino una 

disminucio en la qtialitat debproductes que s'ofereixen), les relacions com 

paratives i distintives (No tant per aixb com per allb) o les copulatives 

negatives (Ni era al sen domicili, ni era lescola). Aquestes construccions 

produeixen l'efecte de destacar algun element de la informacio, sovint 

donant com a pressuposat el primer dels elements. 

- Prioritzatzacio, emfasitzacio o minimitzacio d'un determinat element 

mitjancant un recurs prosodic o grafic (TP 2.3) (Posam un cafe sense sucre. 

Sobretot: sense!) 

Quadre 8.tp. Prioritzaci6 d'elements significatius dins l'oraciO 

La prioritzacio d'elements mitjan5ant unes determinades estructures sintacti-

ques (TP 2.1) predomina darament per damunt dels altres recursos d'ordre 

gramatical, tant en el conjunt del corpus com dintre de cada tipus textual (vg. 

quadre 8.TP). 
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4.3.2.3 La designaci6 de la rcalitat 

La designaci6 de la realitat es fa moltes vegades amb la tria de mots o d'ex-

pressions que, a rue's d'acomplir una funcid referencial, transmeten actituds o 

valoracions. El Tipotext recull en el pla semantic tot el conjunt de signes lin 

guistics (noms, qualificadors del nom, verbs, adverbis, sufixos...) que transme 

ten, juntament amb el significat, opinions, apreciacions, ideologia, punts de 

vista. Han estat agrupats en tres blocs: referencia a objectes i qualitats, referencia 

a accions i estats, designacio de la realitat mitjancant un codi privat, per a us res-

tringit. 

4.3.2.3.1 Referencia a objectes i qualitats 

Els trets que fan referencia a objectes i qualitats que han estat considerats 
modalitzadors son els segiients: 

- Noms o sintagmes nominals que denoten opinid, aprcciacio o estats ani'-

mics (TP 3.1.1.1) (bandarra, somiador, tira, lladre, professionalitat, bestie-

sa, problema, etc.). 

- Qualificadors del nom, adjectius o frases adjectives apreciatives (TP 

3.1.12) (agradable, just, feixista, logic, transcendental, inoportti, conve 

nient, etc.). 

- Especificadors del nom que comporten algun tipus de valoracio (TP 

3.1.1.3), com poden ser alguns sintagmes quantitatius o indefinits apre-

ciatius (Tine certs dubtes: Quins alumnesl: La vida s6n qiuttre dies), o 

demostratius sense valor di'ctic i amb to valoratiu {El tio aqttest). o arti 

cles davant noms propis amb un significat altre que el referencial (Vam 
veure tw Lleida magntfic). 

- Incorporacio de sufixos aspectius: augmentatius, diminutius, despectius, 

etc. (TP 3.1.1.4) (marassa, homenet, bonas, aviadet). 

- Escunjaments de parades que impliquen valoracio (TP 3.1.1.5) (profe, 
poli, compa). 

- Creacid de paraules (neologismes artesanals) (TP 3.1.1.6) (xocolatejar, olor 
cafetera). 

- Ellipsis pragmatiques (TP 3.1.1.7) (La cttina val 109 [mil]; olor [de] cafe 
tera). 

- Mots joquer. Designaci6 d'objectes de la realitat amb paraules o expres 

sions sense significat propi (TP 3.1.1.8) (dallonses, i tal i qual). 

- Hiperonims. Designacio d'objectes dc la realitat amb voluntat de no 

anomenar-los concretament (TP 3.1.1.9) (Diuen que te el mal). 
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QUADRE 9. II'. DESIGNAClO DE LA REALITAT: REFERENCIA A 

OBJECl'ES 1 QUALITATS 

Les dades del quadre 9.1T palesen que el tipus II recull el total d'ocurrencies 

mes alt, pel que fa a aquests trets que vehiculen judicis de valor en referir-se a 

objectes i qualitats (557 ocurrencies, 28,83%). Per6 en relacio amb el nombre de 

paraules, es el tipus I el mes afectat (409 ocurrencies, 30,56%). fis a dir, que es 
en els rextos de modalitzacio intuitiva, en intercanvis individuals, on els parlants 

tendeixen mes a utilitzar un llenguatge tenyit de qualificacions, que transmet 

opinions, creences o actituds emotives. En els intercanvis socials, tambe es fa us 

molt sovint d'aquesta manera de designar la realitat. En canvi, en els intercanvis 

institucionalitzats, els parlants acostumen a evitar les qualificacions valoratives o 
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en fan un us mes restringit. Mes endavant ens tornarem a referir a aquestes dades 
conjuntament amb les que afecten la designaci6 d'accions i estats. 

4.3.2.3.2 Referenda a acdons i estats 

Quant a la referenda a accions i estats amb connotacions valoratives per part 
de I'emissor, han estat analitzats els trets seguents: 

- Verbs descriptors d'actes de parla il-locutius o perlocutius (TP 3.1.2.1.1) 

(aminciar, amena$ar, aconsellar, insinuar, etc.). 

- Verbs descriptors de sentiments , d'estats d'anim o altres accions no ver 

bals (TP 3.1.2.1.2) {compartir, mereixer, atabalar, afartar-se, saber greu, 
etc.). 

- Verbs performathis (TP 3.1.2.2) (condecorar, excomunicar, prometre, etc.). 

- Adv. o s. adv. que afecten el verb, l'adjectiu o altres adverbis (TP 3.1.2.3) 

{be, malament, molt, deftnitivament, generosament, com a molt, etc.). 

QUADRE 10.TP. DES1GNACIO DE IA REALITAT: REFERENCE A ACCIONS I ESTATS 
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Les dades (quadre 10.TP) confirmen la maceixa tendencia que s'ha comentat 

respecte a la designacio d'objecres i de qualitats amb trets valoratius. M& enda-

vant presentarem algunes conclusions que afecten conjuntament tots dos apar-

tats. 

4.3.2.3.3 Invencio de codis 

Un altre tret del pla semantic que cal comentar e*s: 

- Designacio de la realitat amb un codi inventat per a lis d'un nombre 

reduit de persones particular (TP 3-2). 

Aquest tret ha aparegut amb un total de 16 ocurrencies en 3 textos del tipus 

I. Un d'ells e"s una carta entre dues adolescents que es comuniquen amb un llen-

guatge inventat: 

RACATACANYACAMACABU-

RACATUMABUCAYUTUYACARAMACATUBADU. 

En aquest cas, te* el valor del llenguatge cn'ptic que exclou de la comunicaci6 

qualsevol persona que no comparteix aquest codi i, per tant, fa creixer la com-

plicitat entre les persones que si que el comparteixen. 

Els altres dos textos s6n missatges escrits enviats a trave's dels telefons mobils: 

EL CNCERT VA NA MOLT BITUQTAL STLJDIANT? 

FEL&BENJ-BCN 

En aquests casos, els missatges es comprimeixen perque nomes hi ha la possi-

bilitat de fer ds d'un nombre de caracters reduit i cal encabir tota la informacio 
en un espai minim. El nombre cada cop mes abundant de missatges enviats a tra 

ve's d'aquest mitja esta generalitzant 1'iis d'un llenguatge economic i 1'extensid 

d'unes convencions compartides pels usuaris habituals, com xo, resultat deper (= 

x); per tant, perb = x + 6 (= xo). 

4.3-3 La TrialPrioritzacid segons el mode deproduccio 

Si considerem els trets de tria i prioritzacio en relacio amb els modes de pro-

ducci6, els resultats de 1'analisi del Tipotext queden reflectits en el quadre se-

giient (ll.TP): 
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Quadre 11.'in Trets de Tria o Prioritzacio per modes de produccio i 

PER PLANS DE \A LLENGUA 

Veiem, en primer Hoc, que el nombre total d'ocurrencies es bastant semblant 

en els dos modes de producci6, pero que, ates el major nombre de paraules del 

conjunt de textos en mode directe, la densitat de trets de TP es mes elevada en els 

textos en mode diferit. 

En segon Hoc, en cadascun dels dos modes hi ha diferencies segons que els 

trets siguin del pla pragmatic, gramatical o semantic. Les ocurrencies de tria gra 

matical (TP 2) s6n (Tie's abundants en el mode directe que en el diferit, ja que en 

els textos en mode directe, majoritariament orals, la menor rigidesa de la sinta-

xi permet un us me's ampli de les focalitzacions, les inversions i els altres recur-

sos amb que se sol prioritzar algun element de I'oraci6. En canvi, les ocurrencies 

de tria pragmatica (TP 1) tant en xifres absolutes com relatives, s6n molt me's 

altes en el mode diferit. fis a dir, la tendencia general dels parlants 6s fer un us 
mes generalitzat dels recursos intertextuals i intratextuals quan es comuniquen 

de manera diferida. I 6s I6gic que sigui aixf, ja que la no-presencia del receptor 

en el moment de l'emissio i la impossibilitat que aquest influeixi en l'elaboracio 

del text, ni que sigui gestualment, obliguen l'emissor a cercar la maxima clare-

dat i precisio (recursos intratextuals) i a prevenir-se de possibles objeccions, dub-

tes o reticencies per part del receptor. I encara s'hi podria afegir que el fet que el 

canal me's habitual del mode diferit sigui 1'escrit permet me's facilment a l'emis 

sor construir el missatge amb citacions, notes explicatives o referencies al propi 

text; aixb sense excloure les implicacions actitudinals, tamb^ d'ordre pragmatic, 

que es donen gairebd amb la mateixa freqiiencia que en els textos en mode di 

recte. 

En tercer Hoc, cal assenyalar que I*us d'un lexic marcat en la designacio de la 

realitat (TP 3) presenta molt poques diferencies entre els modes de produccio. En 

efecte, si be en termes absoluts el nombre d'ocurrencies apareix superior en el 

mode directe, en termes de densitat 6s lleugerament superior en el mode diferit: 

44,89% i 45,94% respectivament. 
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Si les ocurrencies de TP segons el mode de produccio les relacionem alhora 

amb els tipus textuals, trobem que els textos dels tipus I i III tenen mes ocurren 

cies en el mode directe, mentre que el tipus II te me"s ocurrencies en el diferit. Ja 

hem apuntat abans que el tipus II agrupa textos en els quals interaction parlants 

molt diversos i en els quals les relacions jerarquiques no sempre estan dares i cal 

anar-les negociant i definint. Doncs be, potser aquest fet s'accentua encara mes 

quan el missatge 6s diferit en el temps i, per tant, I'cmissor ha de fcr-se una repre-

sentacio d'uns destinataris que no t<5 ftsicament al davant. 

4.3.4 Trets de TrialPrioritzacio mes habitiiab segons els tipus textuals 

En presentar les dades globals del procediment de IT en el conjunt del corpus 

(quadre 2.TP) ja s'han esbossat algunes conclusions respecte a la incidencia dife-

rent que aquest procediment te en cadascun dels trcs tipus textuals i, per tant, la 

seva importancia com a variable lingiiistica de cara a 1'establiment de la tipolo-

gia. Dcspre's de veure detalladamcnt els resultats de l'analisi d'aquest procedi 

ment des de diferents punts de vista, creiem que podem ampliar les conclusions 

i avan$ar en la caracteritzacio dels trcs tipus textuals. 

En el tipus I, 1'iis de mots que comporten una carrega avaluativa 6s mes mar-

cat que en els altres tipus. Els trets semantics ('IT 3) son molt abundants en els 

textos d'aquest tipus i es caracteritzen pel fet d'anar lligats amb manifestacions 

emotives o d'estats d'anim mes que no pas amb un desig de precisio del signifi-

cat. Son especialment rellevants els noms que denoten valoracions o estats ani-

mics (TP 3.1.1.1) i els verbs descriptors de sentiments (TP 3.1.2.1.2), dos trets 

que, en xifres relatives, son mes frequents que en els altres dos tipus textuals (vg., 

mes endavant, quadre 12.TP) i que, d'altra banda, van especialment lligats a la 

funcio psiquica, tan important en els textos del tipus I. En el pla pragmatic (TP 

1), el tipus I reuneix un bon nombre d'adverbis amb implicacio (vg. quadre 

6.TP), que poden respondre al caracter marcadament personal de les relacions 

entre els parlants. Podem dir que ens trobem amb un conjunt de textos que es 

defineixen, sobretot, per Paparicio de lexic modalitzat que transmet la subjecti-

vitat del parlant i ho fa de forma colloquial i no especifica de cap ambit. 

El tipus II, de modalitzacio eclcctica i corresponent a I'intercanvi social, reu 

neix el nombre mes elevat d'ocurrencies, tant en xifres absolutes com en relacio 

amb el nombre de paraules, pel que fa al conjunt dc tots els trets de IT. Ara be, 

aquesta primacia no es dona en cadascun dels trets ni en tots els plans de la llen-

gua. En efecte, el nombre d'ocurrencies de TP en el pla semantic es me"s elevat en 

el tipus II en xifres absolutes, pcr6 queda per sota del tipus I si es t^ en compte 

el nombre de paraules (vg. quadre 3.TP). Tamb<? pel que fa al grup de trets 

pragmatics que hem recollit amb la denominacio d'implications actitudinals (TP 

1.1.3) la incidencia & mes gran en els textos del tipus I, com ja hem dit. 
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La resta de recursos pragmatics com son les operacions intratextuals i inter-

texcuals, com precisions, aposicions, aclariments, parafrasis i altxes recursos sem-

blants que representen un esfor? de l'emissor per fer arribar el seu missatge de 

manera intelligible i precisa, es el que determina I'alta incidencia de trets de TP 

en el tipus II. Per6 precisament aquests trets a vegades no s6n gaire modalicza-

dors i, si han estat inclosos en el procediment de Tria/Prioritzaci6, 6s perque for-

men part de les decisions que el parlant pren en la construccid del discurs i, en 

aquest sentit, son marques de l'emissor. 

A aquests recursos pragmatics, s'hi sumen nombroses ocurrencies de lexic 

modalirzat, que, encara que no igualen I'alta incidencia del tipus I, s'hi acosten 

notablement. Es tracta de qualificadors, adverbis o verbs descriptors de senti 

ments, que transmeten actituds, pero a la vegada s6n espedfics d'un camp tema-

tic determinat. Si tenim en compte que en el cas dels adjectius, per exemple, 

nome^s hem comptabilitzat els axioldgics, 6s a dir, aquells que comporten quali-

ficacions avaluatives i no hem pres en consideraci6 adjectius que aporten preci-

si6, pero que no es poden considerar valoratius, com linguistic, social, coilectiu, 

etc., podem deduir que el nombre d'adjectius del tipus II es encara me"s gran del 

que indiquen les xifres que oferim. 

Per tant, aquest tipus es defineix clarament per I'aparicio dc tots aquells ele 

ments que l'emissor necessita per interactuar amb parlants molt divcrsos, en un 

espai social on les relacions jerarquiques no sempre estan dares i on sovint s'han 

de negociar o canviar els rols al llarg d'un intercanvi. En aquestes circumstancies, 

els parlants recorren a un lexic que facilita una comunicacio que ha de ser ente-

nedora i convincent i, per aquesta rao, fan us de recursos pragmatics i semantics. 

Els resultats de I'analisi posen de manifest que, quan els parlants actuen en repre-

sentacio d'un rol social, tendeixen a matisar les seves expressions amb elements 

modalitzadors. 

El tipus III, per la seva banda, come" textos menys marcats per procediments 

de Tria, perque es tracta d'un tipus d'intercanvi on els parlants adopten rols ben 

definits, o utilitzen recursos d'impersonalitat que emmascaren la seva presencia, 

i encara que fan us de procediments discursius per fer-se entenedors, no ho fan 

amb la insistencia dels parlants que es relacionen en un intercanvi individual o 

social. D'altra banda, i pel que fa al pla semantic, les caracteristiques d'aquest 

tipus textual obliguen a un distanciament que elimina bona part del lexic axiolo-

gic que trobem en textos amb un major grau d'implicaci6 dels emissors. Amb 

tot, hi trobem adjectius o adverbis que contribueixen, sobretot, a reforcar la vali-
desa dels enunciats, com substantial, raonada, clar, evident, cabdal, definitiva-

ment, complidament, degudament. I, pel que fa al pla pragmatic, les explicacions 

i les parafrasis son forc.a nombroses, com e"s I6gic pel fet que es tracta d'un tipus 

de textos on cal establir relacions entre parts de I'enunciat, fer concrecions, gene-

ralitzacions, enumeracions, etc. 
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Per acabar la descripcio dels trets de Tria/Prioritzacio i el valor que aquesta 

variable lingiifstica tc per a la caracterit/.acio dels tipus textuals, presentarem en 

el quadre 12.TP els trets de TP que han aparegut mes sovint en els textos analit-

zats i despre's els relacionarem amb el perfil dels textos amb que apareixen espe-

cialment lligats. 

Quadre 12.tp. Tria i prioritzaciO: trets mes rellevants 

Analitzant els textos en els quals apareixen els trets de TP que tenen una major 

incidencia en el conjunt del corpus, constatem que els qualificadors del nom (TP 

3.1.1.2) i els adverbis avaluatius (TP 3.1.2.3), com bo, dolent, be, matsa, etc., dos 

recursos semantics amb els quals I'emissor expressa la seva valoracio sobre els 

objectes i les accions, i els verbs descriptors de sentiments, d'estats d'anim i d'al-

tres accions no verbals (TP 3.1.2.1.2), com mereixer, terner, saber greti, etc., que 

serveixen per manifestar actituds, apareixen sobretot en textos argumentatius. 

Aquests, tanmateix, poden ser de naturalesa molt diversa, per exemple converses 

o textos dels mitjans de comunicacid en certa manera proxims a la conversa, com 

son les tertiilies radiofbniques o les entrevistes; els intercanvis comercials, espe-

cialment converses entre compradors i venedors, en les quals aquests s'esforcen a 

presentar els aspectes positius dels productes; els debats politics i els judicis, els 

articles d'opinio, els llibres d'assaig... En general en totes aquelles situacions en 

les quals cal argumentar i defensar una opinio. 
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Pel que fa a l'altra ocurrencia important, la d'ordre pragmatic, que consisteix 

en explicacions que s'afegeixen a l'enunciat per fer-lo mes entenedor (TP 1.1.2.2), 

s'ha trobat sobrerot en un assaig, en un programa sobre unes jornades culturals, 

en uns apunts de classe, en una nota biografica, en un llibre de text..., en gene 

ral en textos que tenen com a denominador comii la voluntat didactica o la sim 

ple preocupacio de l'emissor per transmetre d'una manera dara el contingut del 

missatge. 

Aixi, doncs, les tries lingiii'stiques que denoten una valoracio es relacionen, 

sobretot, amb els textos que tenen una funcio interlocutiva, psiquica o conativa, 

de manera que apareixen en els textos de qualsevol dels tipus acomplint alguna 

d'aquestes funcions, perd destaca el fet que en els textos de modalitzacio eclecti-

ca, d'intercanvi social, els parlants fan servir de manera molt reiterada els recur-

sos modalitzadors de tria/prioritzacio d'ordre semantic i pragmatic per incidir en 

els destinataris. De fet, han de desenvolupar rols d'apropament o de solidaritat 

per dibuixar una imatge positiva d'ells i dels altres. En definitiva, han de fer 

esforcos per acostar posicions, per fer-se assequibles i intel-ligibles i, sobretot, per 

convencer. 

En els textos de modalitzacio intui'tiva, d'intercanvi individual, tot i que els 

elements de tria esmentats tambe hi son frequents, pel fet de partir d'una certa 

entesa inicial i de coneixer l'interlocutor, l'emissor sovint pot prescindir de pre 

cisions, definicions o aclariments i dels elements apreciatius que puguin dur 

associats. En canvi, quan el parlant estableix relacio amb un interlocutor que 

figura que no li es tan proper, com en l'intercanvi institucionalitzat, a vegades ha 

de reforcar el seu discurs amb elements valoratius o ideologies que contribueixen 

a legitimar-lo. 



4.3.5 Quadres resum de les dades 

TRIA O PRIORITZACI6 D'ORDRE PRAGMATIC 

CONSTRUCCI6 DEL SIGNIFICAT: 401 oc. 

TIPUS TEXTUAL I 
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TRIA O PRIORITZACIO 
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TIPUS TEXTUAL II 
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CONSTRUCClO DEL SIGNIFICAT: 766 oc. 

to 



TRIA O PRIORITZACI6 

D'ORDRE GRAMATICAL 

TRIA O PRIORlTZACiO 
D'ORDRE SEMANTIC 

3. 

<3 

1 



TRIA O PRIORITZACIO D'ORDRE PRAGMATIC 

CONSTRUCCIO DEL SIGNIFICAT: 395 oc. 

TIPUS TEXTUAL III 
to 



TRIA O PRIORITZACIO 
D'ORDRE GRAMATICAL 

TRIA O PRIORITZAClO 
D'ORDRE SEMANTIC 

I 

S 
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4.4 Repeticio 

4.4.1 Aspectes generals 

La repeticio, considerada com mi procediment de modalitzacio, es un dels 

elements del feix de variables lingiiistiques que configurer) els tipus textuals. 

No es tracta de qualsevol mena dc repeticio, ja que no totes les repeticions 

tcnen cl mateix valor de cara a I'cstabliment de la tipologia. Aixi, una repeticio 

que sigui fruit d'un quequeig o del vici d'usar mots crossa, si be constitucix una 

marca de I'emissor, pot ser irrelevant en la descripcio d'un tipus de text. Tampoc 

no son importants, i per aixo no han estat marcades en l'analisi dels textos del 

corpus, aquclles repeticions de caracter formal que no depenen de I'emissor, sino 

que son exigides pel genere. Aixi, no s'han tingut en compte repeticions d'en-

capgalaments com "Article 1", "Article 2", etc. en I'articulat d'una llei. 

L'estudi Tipotext s'lia centrat en aquelles repeticions amb que l'emissor emfa-

sitza dcterminats aspectes del discurs i condiciona I'efcctivitat del sen missatge. 

Dintre d'aquestes limitacions, pero, la repetici6, com la resta de procediments de 

modalitzacio, abasta tots els plans de la llengua: pragmatic, gramatical i seman 

tic. Per posar un exemple d'aquest abast, entenem com a repeticio tant les inten-

cions recurrents, encara que no hi hagi repeticio de paraulcs; Per que ho dins? 

Com ho saps? Qiti t'ho ha dit?, com la reitcracio d'estructures morfosintactiques 

amb continguts diferents: Hi anire, jugate', guanyare, com la repeticio estricta dc 

paraules o de frases, ja sigui total o be parcial: Paper, paperassa, paperot; Vota socia-

lista, vota socialista, vota socialista, com les combinacions de repeticions que afec-

ten alhora els diversos plans de la llengua: Tornarem a Ihiitar, tornarem a sofrir, 

tornarem a veneer. 

Ates que la tipologia es basa en la modalitzacio dels enunciats des del punt de 

vista de I'emissor, en els textos poligestionats unicament s'han tingut en compte 

les repeticions que fa un mateix interlocutor, que horn sol anomenar "autorepe-

ticions". 

El procediment de Repeticio es menys determinant que el de Posicionament 

i el de Tria/Prioritzacio de cara a la diferenciacio dels tipus textuals. A diferencia 

d'aquests dos procediments, que en un grau o altre apareixen en tots els textos, 

pot haver-n'hi molts sense repetici6 modalitzadora. Tanmateix, els resultats de 

l'analisi del Tipotext han confirmat que la repeticio es un fenomen linguistic 

prou rellevant en la descripcio de la tipologia, com es despren de la simple obser-

vacio de les dades globals del quadre l.RK. 



Variables analitzades en la recerca Tipotext 221 

Les dades del quadre palesen que el procediment de repeticio (que abreviem 

amb les sigles RE) pot donar-se en qualsevol text independentment de la seva clas-

sificacio dins la tipologia, per6 alhora posen en relleu que la repeticio no te la 

mateixa incidencia en els tres tipus. En efecte, I'analisi dels textos del corpus 

d6na com a resultat que el nombre de textos afectats pel procediment de repeti 

cio es molt semblant en el tipus I i en el tipus II, mentre que es notablement infe 

rior en el tipus III. 

Pel que fa al nombre d'ocurrencies, la mateixa analisi revela que e*s notable 

ment mes baix en el conjunt dels textos del tipus III que en els dels altres dos, 

tant en valors absoluts com en valors relatius. En canvi, comparant el tipus I i el 

II, si be s'observa un major nombre d'ocurrencies en el II en termes absoluts, la 

freqiiencia es superior en els textos del tipus I si cs te en compte el nombre de 

paraules dels textos analitzats de cada grup. 

La baixa freqiiencia de la repeticio pot ser fbrsa rellevant per caracteritzar els 

textos del tipus III, mentre que la presencia d'aquest procediment, per si sola, es 

menys significativa per diferenciar els textos del tipus I dels del tipus II; tanma-

teix, si que aporta matisos, especialment si la relacionem amb altres variables, 

com veurem mes endavant. 

4.4.2 Variables pragmhtiques, gramaticals i semantiques 

El procediment de Repeticio, igual que el de Posicionament i el de Tria/Prio-

ritzaci6, ha estat analitzat, com ja s'ha dit, en els tres plans de la llengua: pragma 

tic, gramatical i semantic (vg. dades al quadre 2.RE). 

En el pla pragmatic (RE 1) s'han aplegat aquelles repeticions que afecten la 

situacid comunicativa i les relacions entre emissor i receptor, sobretot pel que fa 

a coneixements compartits. Els trets analitzats s6n els segiients: 

- Intencions recurrents (RE 1.1) (Ets el millor, ningu no ho pot fer com tu, 

segur que te'n sortiras). 
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- Intensificacio de continguts del tema (RE 1.2) (El teu parent que ha deser; 

el pare Llimona, elcaputxi). 

- Repeticio del text en una altra llengua (RE 1.3) (En resum, "tutto somma-

to"; No etpreocupis, "don't worry'). 

En el pi a gramatical (RE 2) s'han marcat les repeticions d'estructures morfo-

sintactiques amb contingut diferent, sota els tres epfgrafs segiients: 

- Reiteraci6 d'unes construccions gramaticals determinades (RE 2.1) (Per 

que creiem que val lapena, perque tenim voluntat de servei, perque la socie-

tat d'avui ho demana...; Nome's amb lamentacions, nomes amb paraules, 

nomis ambproclames, no aconseguirem...). 

- Repeticid de morfemes gramaticals (RE 2.2) (Hi anirem, jugarem, gua-

nyarem; Batuda, desvalguda, vencuda en tots els intents, la dona desist/...). 

- Pleonasmes intensificadors (RE 2.3) (Per aqinno hi vullpassar-hit). 

En el pla semantic (RE 3) s'han tingut en compte les repeticions d'elements 

designatius, i s'han agrupat en tres ftems: 

- Repeticio de frases (RE 3.1) (Vota socialista, vota socialista, vota socialista). 

- Repeticio de paraules (RE 3.2) (Elque cal is pencar, pencar ipencar, Prou, 

prou, prou, prou!). 

- Repeticio de lexemes o morfemes de derivacid (RE 3.3) (La meva bufona, 

petitona, reietona; Aixb is antidemocratic, antisocial, antiestetic, antietic i 

and tot). 

Quadre 2.re. Repeticio segons els plans de la llengua 
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Dels resultats de l'analisi es despren de manera molt destacable que la repeti-

ci6 com a element modalitzador es d6na sobretot en el pla semantic. Aquesta 

major incidencia de la repetid6 en I'acci6 designativa e"s dara en tots els aspec-

tes, tant pel que fa al nombre absolut d'ocurrencies com pel que fa a la propor-

cio respecte al nombre de paraules. 

Hi ha un predomini de repeticions d'ordre semantic tant en el conjunt de tex-

tos del corpus com dintre de cadascun dels tipus textuals; aixb fa que aquesta 

dada no sigui gaire significativa de cara a la caracteritzacio dels tres tipus. En 

canvi, confirma la tendencia habitual de la modalitzacio quant a major o menor 

presencia, 6s a dir, seguir una lfnia decreixent entre els tipus I, II i III. 

4.4.3 La Repeticid segons el mode deproduccid 

Els valors comunicatius que aporta la repeticio fan que aquesta s'utilitzi en 

graus diferents en els textos en mode directe que en els textos en mode diferit. 

Una explicaci6 possible es que en la produccio de textos del mode diferit, que 

solen ser textos escrits, sol haver-hi un major grau d'elaboracio, i l'emissor ha 

posat en joe molts altres recursos per assegurar l'efectivitat del seu missatge. 

En els textos en mode directe, sobretot si son cara a cara, l'emissor pot com-

provar si el missatge 6s rebut o no com ell esperava i aix6 pot originar algunes 

repeticions. Aixf, per exemple, si s'adona que no ha estat ben entes repetira els 

mateixos conceptes potser amb unes altres paraules; o, lambe* com a exemple, si 

un orador constata que una paraula o una frase ha suscitat 1'entusiasme i els 

aplaudiments de l'auditori, es molt probable que repeteixi el recurs per arrodo-

nir l'eficacia aconseguida. 

Tanmateix, la complexitat creixent dels modes de produccio a causa de les 

noves tecnologies fa dificil a vegades determinar el valor textual que tenen algu 

nes repeticions com, per exemple, la repeticitf del nom de l'emissor davant de 

cada intervencio en un xat. 

Els textos analitzats en el corpus corresponen a modes de produccio diversos, 

i l'anaiisi, com ja s'ha dit, revela que el nombre de textos afectats pel procediment 

de Repetici6 is superior en el mode directe que en el mode diferit, amb una 
diferencia molt notable, com es mostra en el quadre seguent (vg. quadre 3.RE). 
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QUADRE 3.RE. TEXTOS AFECTATS PER REPETICIO PER MODES DE PRODUCC1O I 

PER TIPUS 

La distribuci6 del nombre d'ocurrencies entre els textos en mode directe i en 

mode diferit confirma encara amb mes contundencia que el procediment de 

Repeticio es me"s frequent en els textos en mode directe. Si be en la mostra de 

textos analitzats l'extensio del total dels que son en mode directe es superior a la 

del total dels que son en mode diferit, calculada en nombre de paraules, la 

diferencia percentual continua essent a favor dels textos en mode directe. Aixf es 

pot veure en el quadre segiient (vg. quadre 4.RE) 

QUADRE 4. RE. OCURRENCIES DE REPETICIO PER MODES DE PRODUCCIO 

1 PER TIPUS 

En conclusio, de l'analisi dels textos del corpus es despren que, tant pel nom 

bre de textos afectats com pel nombre d'ocurrencies, sigui amb valors absoluts, 

sigui amb valors relatius, la repeticio es un procediment de modalitzacio que va 

mes lligada al mode de producci6 directe que al mode dc produccio diferit. 
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4.4.4 La Repeticio segons lesfimcions comtmicatives 

El valor comunicatiu i la intencionalitat del procediment de Repeticio es per-

filen mes clarament quan el relacionem amb les funcions comunicatives del llen-

guatge. 

Els resultats de 1'analisi dels textos del corpus pel que fa a la relacio entre el 

procediment de Repeticio i cadascuna de les funcions comunicatives queden 

reflectits en el quadre segiient (quadre 5.RE): 

Quadre 5.re. Textos amb repeticio i funcions comunicatives 

Ates que la funcio referencial es present en la majoria de textos, 6s logic que 

el procediment de repetici6 aparegui sovint en textos que tenen aquesta funcio, 

sigui com a predominant, sigui com a secundaria. Tanmateix, si la relacio s'esta-

bleix linicament amb la funcio que en 1'analisi del Tipotext ha estat marcada com 

a funcio predominant en un text, cal destacar com a molt significatiu, en primer 

Hoc, que el procediment de repeticio es dona especialment en textos on predo-

mina la funci6 conativa. 

Es pot inferir, doncs, que l'emfasi que la repctici6 confereix al missatge reforca 

la voluntat de l'emissor d orientar o modificar l'actitud del receptor, sigui en el 

pla d'actuacio, sigui en el pla verbal, sigui en el pla cognitiu. 

Aix6 lliga perfectament amb el fet, ja assenyalat abans, que el procediment de 

Repetici6 aparegui amb molta mds freqiiencia en els textos d'intercanvi social 

(vg. quadre l.RE), que en conjunt son tambe els que estan mes relacionats amb 

la funcio conativa. 

En segon Hoc, es tambe remarcable la freqiiencia amb que el procediment de 

Repeticio apareix en textos en que el llenguatge compleix la funcio psiquica i la 

interlocutiva, sigui com a predominant, sigui com a secundaria. Es pot afirmar, 
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doncs, que aquest procediment emfasitza la projeccio verbal de I'emotivitat i de 

I'activitat raonadora de 1'emissor. 

En tercer Hoc, cal descacar la relacio que el procediment de Repeticio te amb 

la funcio interlocutiva del llenguatge. La voluntat de mancenir activada la relacio 

personal, encara que nomes sigui amb expressions de caracter fatic, se serveix de 

recursos molt variats, i l'analisi dels textos del Tipotext revela que la repeticio es 

un procediment frequent per aconseguir-ho. 

El grau de frequencia amb que el procediment de Repecicio va Iligat a les fun-

cions psiquica i interlocutiva concorda perfectament amb la frequencia amb que 

aquest procediment apareix en els textos d'intercanvi individual i amb la fre 

quencia amb que aquestes dues funcions apareixen en els textos d'aquest tipus 

d'intercanvi. 

4.4.5 Trets de repeticio mis rellevants en els tipus textual* 

Presentem en detail la relacio de trets que, pel nombre d'ocurrencies en l'ana 

lisi del corpus, apareixen com a trie's rellevants de cara a la caracteritzacid dels 

tipus textuals (quadre 6.RE). 

QUADRE 6.RE. REPETICIO: TRETS MfiS RELLEVANTS 

La repecicio de paraules per a la designaci6 d'objectes concrets, designacions 

generiques, designacio d'accions, situacions, etc. (RE 3.2) 6s la me"s frequent en tots 

tres tipus de textos i en el conjunt del corpus. Les 323 ocurrencies d'aquest tret 

representen el 39,43% del total de 819 ocurrencies de repeticid (vg. quadre l.RE). 

El segon tret que apareix amb trie's frequencia e"s la repeticio de frases (RE 3.1), 

un tret cam be' d'ordre semantic, que suma 187 ocurrencies, o sigui, el 22,83% 

del total. 
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Ja en tercer Hoc, i sense gaire diferencia respecte a l'anterior, apareix la repeti-

ci6 (Restructures gramaticals (RE 2.1): 164 ocurrencies, que representen el 20,02% 

del total. 

El darrer tret que apareix amb un cert relleu s6n les intencions recurrents (RE 

1.1), un tret d'ordre pragmatic: 85 ocurrencies, que representen el 10,37% del total. 

Com es pot observar, la llista dels quatre trets de repetici6 me's frequents & 

encapcalada per dos trets d'ordre semantic, en consonancia amb el que ja s'ha dit 

en comentar la incidencia d'aquest procediment en els tres plans de la llengua. 

Llevat la repeticio d'estructures gramaticals, tots els trets me's rellevants es 

donen amb me's freqiiencia en els textos del tipus I, mentre que els del tipus III 

presenten el nombre mes baix d'ocurrencies. La repeticio, doncs, marca tarn be 

de manera rellevant les diferencies entre els tres tipus de text. 



4.4.6 Qitadre resum de Us dades 

REPETICI6 D'ORDRE PRAGMATIC, GRAMATICAL I SEMANTIC 

TIPUS TEXTUAL I 
REPETICI6: 305 oc. 

to 

OC 
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4.5 Transgressio 

El procediment de Transgressio constitueix un dels procediments de moda-

litzacio pel qual l'emissor es marca com a subjecte parlant, en aquest cas respec-

re al domini que t^ en la practica de 1'idioma. Es tracta d'un procediment que, 

contrariament al de Posicionament i al de Tria/Prioritzaci6, que son fonamentals 

en la construccio discursiva, pot donar-se o no donar-sc en un text determinat, 

almenys tcbricament, si be en la majoria dels casos sol donar-se en algun grau. 

Amb tot, conve tenir en compte que l'absencia de transgressio tambe ens procu-

ra informacio sobre el parlant: informacio sobre la competencia, en aquest cas 

bona. 

La transgressio es entesa en el marc del Tipotext com una infraccio de les 

normes requerides en cada situaci6 comunicativa pel que fa a les regies del codi, 

a I'lis de les varietats dialectals o funcionals, a la coherencia discursiva i a les rela-

cions interpersonals. fis, doncs, un concepte ampli que te alhora en compte l'a-

dequaci6 al context comunicatiu i la correccio lingiifstica. No es considera la 

correccio deslligada dels intercanvis de comunicacio concrets en que es produeix. 

Des el punt de vista de I'actuacio de l'emissor, la transgressio lingui'stica pot 

tenir dos caracters diferents: 

- Transgressio conscient: cl parlant transgredeix les normes perque vol 

produir uns efectes determinats en 1'interlocutor. Es tracta, per tant, 

d'un procediment de modalitzacio volgut pel parlant, que desitja deixar 

en el text unes marques de la seva actitud. N'es un exemple el cas de la 

persona que fa us d'una ortografia simplificada, per raons tan diverses 

com el desig de marcar la pertinenca a un grup, el desafiament a allo 

que es considera una imposicio, la necessitat que imposen els mitjans 

teenies, etc. (revaixes, okupa). 

- Transgressio inconscient: el parlant transgredeix les normes perque no les 

coneix o perque, tot i coneixent-les, actua d'una forma descurada o poc 

atenta. Sovint aquestes transgressions aporten informacio sobre la pro-

cedencia del parlant, el seu nivell cultural i altres trets individuals i de 

pertinenca a un grup. I tambe, evidentment, informacio sociolingiii'stica 

de caracter mes general. 

4.5-1 Observations d'ordre metodolbgic 

Essent que la transgressio es considerada sobretot una questio d'inadequacio, 

els resultats de la recerca han de ser interpretats a la Hum d'algunes observacions 

previes. Unes es refereixen a les caracten'stiques del material d'analisi i de les cir-

cumstancies especi'fiques en que es produeixen els intercanvis linguistics, unes 
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altres es refereixen als criteris de marcatge que s'han seguit, d'acord amb aques-
tes diferencies. 

a) Pel que fa als textos del corpus analitzat, la dificultat d'enregistrar parlants 

en intercanvis privats ha fet que, en forca ocasions, tant els recopiladors 

del corpus com els mateixos investigadors hagin fet enregistraments a 

familiars i amics, dels quals rambe" provenen la majoria de les cartes i les 

notes personals. Hi ha, doncs, una part dels textos que tenen la proceden-

cia que acabem de mencionar i aixo te conseqiiencies pel que fa a la valo-

racio de la transgressio en els textos d'intercanvi individual. Els parlants de 

la mostra d'aquest tipus d'intercanvi son, en general, catalanoparlants d'o-

rigen i, pel que fa als joves, a mes, formats en escola catalana, per la qual 

cosa les transgressions que presenten els textos de l'intercanvi individual 

no s6n representatives en el mateix grau que les que presenten els textos de 

l'intercanvi comunicatiu social, enregistrats en botigues, grans magatzems, 

taulells de companyies d'assegurances, etc., on s'ha enregistrat la parla de 

gent de diferent procedencia i nivell cultural. 

b) Tambe' cal tenir en compte que en els textos d'intercanvi individual, el par-

lant no s'ha d'adaptar a contextos desconeguts i no s'ha de posar a prova 

construint textos complexos, al contrari del que passa en la produccio de 

textos en l'intercanvi social, en que es requereix mes perfcia, mes especia-

litzacio, i, per tant, un parlant no entrenat en segons quins registres te mes 

possibilitats de fer transgressions. 

c) Quant al textos, sobretot orals, de l'intercanvi social i de l'institucionalit-

zat, s'ha de tenir en compte que sdn produi'ts en una xarxa de relacions 

socioeconomiques, culturals o politiques on es posen en contacte persones 

d'estatus social diferent, entre les quals algunes tenen el catala com a pri-
mera llengua i d'altres com a segona i, a m&, utilitzen varietats geografi-

ques o socials diferents. Aixd fa que a vegades es trobin textos poligestio-

nats en que es parla mes d'una varietat lingiiistica, com per exemple, una 

entrevista entre un locutor i un concursant a la radio o, en un judici, un 

dialeg entre el jutge i l'acusat. 

d) El procediment de Transgressio sovint presenta mes diferencies segons el 

mode de produccio, directe o diferit, que no pas segons el tipus d'inter 

canvi comunicatiu. En els modes de produccio diferit, l'emissor te mes 

possibilitats de revisar els textos i, per tant, de detectar-hi transgressions i 

corregir-les. Aixd resulta mes dificil en el mode directe, ja que en un text 

en mode oral cara a cara, per exemple, la immediatesa de la producci6 i de 

la recepcio afavoreix l'aparicio de transgressions. La diferenciacio de la 

transgressio per tipus d'intercanvi comunicatiu s'ha de relacionar, doncs, 
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amb els rols comunicatius i socials dels parlants i sovint es presenta dife-

renciada segons els modes de produccid. 

e) La consideraci6 d'alguns d'aquests factors, i de la mateixa naturalesa del 

procediment de Transgressio, no afecta solament la interpretacio del resul-

tat de la recerca, sin6 que ha condicionat la mateixa analisi textual, de 

manera que s'ha hagut de mantenir una flexibilitat en l'aplicacio dels cri-

teris de marcatge dels trets. Igualment com en la resta de procediments de 

modalitzacio, en 1'analisi de la transgressi6 els trets s'han classificat d'acord 

amb els plans de la llengua: pragmatic, gramatical, semantic. Ara be, els 

criteris de marcatge han estat varis.18 Simplificant, podem dir que, com a 

norma general, s'han marcat per igual les transgressions a la genuinitat de 

la llengua, tant en els textos d'intercanvi individual, com en els del social 

o l'institucionalitzat. Aixf, s'han marcat totes les transgressions d'ordre gra 

matical i semantic detectades. Pel que fa a les transgressions d'ordre 

pragmatic, els criteris han variat segons el tipus d'intercanvi, els rols socials 

dels participants o la varietat lingui'stica exigida. Aixf, per exemple, els vul-

garismes no s'han marcat en l'intercanvi individual. 

Cal dir tambe que, si be el corpus de textos que hem analitzat e*s un corpus 

de textos del catala, hi ha tambe alguns textos on els parlants interactuen fent ds 

cadascu d'una llengua: catala i castella, en una situacio de bilinguisme passiu. 

Son concretament textos de judicis on s'alternen les dues llengiies. L'alternanca 

de codis 6s un fenomen frequent en la nostra realitat sociolingiifstica, com ho es 

tambe* el canvi de codi, el fet de passar a utilitzar el castella quan algun dels inter 

locutors parla aquesta llengua encara que no tingui cap dificultat per entendre el 

catala. En certa manera, aquests tipus d'actuacions es podrien considerar trans 

gressions a la lleialtat lingiifstica. Aquesta dasse de transgressions, pero, no han 

estat estudiades en el corpus del Tipotext, que es basa en textos en catala. 

4.5-2 Dades globab 

Hem de subratllar que, igualment com passa amb el procediment de Repe-

ticio, el de Transgressio te caracter complementari per a l'establiment dels tipus 

textuals, en relaci6 al procediment de Posicionament de I'emissor i al de Tria/ 

Prioritzacid d'elements, ates que no es dona en tots els textos. 

18. Per a l'establiment dels items que s'havicn d'analitzar com a procediment dc Transgressio 

d'acord amb la varietat lingui'stica segons el context, ens han servit de guia les publicacions de 

l'lnstitut d'Estudis Catalans: Proposta per a un estandard oral de la llengua catalana, I: Fonetica 

(1990) i Proposta per a un estandard oral de la llengua catalana II: Morfologia (1992). 



232 Tipotext 

Gairebe el total dels texros del corpus estan afectats per algun tret de trans 

gressio: 98 textos dels 107 que constitueixen el corpus (91,58%). D'altra banda, 

quasi la meitat dels trets es troben en els textos del tipus II (46,87%). Ara be, si 

considerem el nombre d'ocurrencies en relacio amb el nombre de paraules, els 

resultats queden mes matisats, com es palesa en el quadre segiient (l.TR): 

QUADRE l.TR. TRANSGRESSIO: DADES GLOBALS 

Vista la transgressio d'aquesta manera, es confirma que el tipus II es el mes 

afectat, pero tambd 6s el que te un major nombre de paraules i, per tant, la pre-

ponderancia de transgressions en aquest grup no es tan alta com semblava indi-

car 1'analisi basada unicament en el nombre d'ocurrencies. Pel que fa al tipus III, 

tot i tenint un nombre d'ocurrencies lleugerament mes alt que el tipus I, si con 

siderem el nombre de paraules, veiem que es el grup menys afectat pels trets de 

transgressio. 

Els factors extratextuals decisius en la transgressio son l'intercanvi i el mode. 

Aixi, veiem que el tipus textual II, de modalitzacio eclectica, que aplega els tex 

tos d'intercanvi social, es el que dona Hoc a mes transgressions, perque represen-

ta un espai de trobada de parlants diversos i que es troben obligats a produir tex 

tos d'una certa complexitat, mentre que en els textos de modalitzacio intuYtiva 

(tipus I), d'intercanvi individual, els emissors poden sentir-se menys constrets 

per les normes, i en els d'intercanvi institucionalitzat, de modalitzacio obligada 

(tipus III), estan mes predeterminats per convencions establertes i el marge de 

maniobra de l'emissor 6s molt mes reduft. De fet, pero, ja hem comentat que la 

recollida del corpus s'havia fet de tal manera que els textos d'intercanvi indivi 

dual, sobretot els orals, corresponen a un tipus de parlant que no 6s del tot repre-

sentatiu de la societat catalana de les grans conurbacions. En el conjunt de la nos-

tra societat, probablement trobarfem forca persones que ho fan amb un catala 

mes incorrecte. Per tenir uns resultats mes fiables, haurfem de poder analitzar 

l'actuacio d'uns mateixos parlants en intercanvis diferents, per comprovar si ten-

deixen a ser m& transgressors en unes ocasions que en altres. 
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4.5-3 Variables pragmatiques, gramaticab i semantiques 

Tal com s'ha fet amb els altres procediments de modalitzacio, distingim el 

nombre d'ocurrencies segons els tres plans de la llengua (vg. quadre 2.TR). 

QUADRE 2.TR. TRANSGRESSIO SEGONS ELS PUNS DE LA LLENGUA 

Considerant els textos del corpus en la seva globalitat, veiem que el nombre 

mes alt de transgressions, l'assoleixen els trets d'ordre gramatical en tots tres 

tipus. Observem que el desconeixement del funcionament correcte del sistema 

linguistic: sintaxi, morfologia, ortografia, ortoepia, etc., que es mostra sobretot 

en l'intercanvi social, es encara, a hores d'ara, l'assignatura pendent dels parlants 

de la llengua, que, si molt conve, son mes capacos de posar en joe els recursos 

necessaris per adaptar-se a les situacions comunicatives (habils en habilitats 

comunicatives) que no pas habils en habilitats lingui'stiques. 

Despre"s de les transgressions d'ordre gramatical segueixen en importancia les 

d'ordre pragmatic, si be* la majoria de transgressions marcades en aquest pla estan 

concentrades en un sol tret, com comentarem en el seu Hoc. 

Les mes escasses, amb un percentatge d'ocurrencies molt baix, son les trans 

gressions d'ordre semantic, com ultracorreccions o desajustaments entre el signi-

ficat de la paraula i l'us designatiu. 

4.5-3.1 Transgressio d'ordrc pragmatic 

En el pla pragmatic s'han analitzat aquelles transgressions que constitueixen 

un incompliment de les convencions socialment establertes, les que comporten 

una inadequacio del sistema a l'us i unes altres que afecten aspectes diversos rela-
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cionats sobretot amb la coherencia del text. Pel que fa a la transgressio de les con-

vencions socialment establertes, han estat marcats els segiients trets: 

- Inadequacio dels aspectes formats del discurs (TR 1.3.1), que abasta el 

format del text o del paper, la disposicio grafica, l'organitzacio espacial 

(manca d'espai despres d'un signe de puncuacio), convencions grafiques 

i tipograflques, autocorreccions, rectificacions, esmenes, potineries, us 

d'abreviacions dins d'un text (Li donarem alSr. Robert...), expressio inde-

guda de les quantitats, errors de picatge o errors per desconeixement de 

la manera de funcionar de les eines informatiques, questions de proto 

col: ordre de presentacio de les persones, etc. 

- Mancances en l'ancoratge del text ( TR 1.3.3), que poden afectar aspec 

tes diferents: manca de referents temporals i espacials o inadequaci6 d'a-

quests a la situacio comunicativa, o inexactituds en noms de llocs que 

situen el text (TP 1.3.3.1); manca o equivocacid de tractaments proto-

coMaris, carrecs, titols (TP 1.3.3.2) (Sr. president quan es tracta del vice-

president); incorreccions i inexactituds en citacions, referencies i versions 

intertextuals (TP 1.3.3.3). 

- Trencament de les pautes de relacid personal, sigui per manca de coope-

racio, sigui per exces (TR 1.3.4), tant si afecta la imatge dels interlocutors 

(TR 1.3.4.2), com si es tracta de continguts o entonacions contrapro-

duents per a la finalitat del discurs o per al manteniment de les relacions 

(TR 1.3.4.4). 

QUADRE 3.TR. INCOMPLIMENT DE LES CONVENCIONS SOCIALMENT ESTABLERTES 
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Com podem observar en el quadre 3.TR, els dos aspectes mes remarcables s6n 

sens dubte el predomini de les transgressions pel que fa als aspectes formals del 

discurs (TR 1.3.1), un tret que afecta fonamcntalment els textos escrits, i, d'altra 

banda, que el major nombrc de transgressions sobre aquest punt es d6na en els 

textos del tipus II. En canvi, el trencament de les pautes de relaci6 personal es 

dona unicament en els textos del tipus I. 

Quant a la inadequacio del sistema a 1'iis, s'han contemplat aquells aspectes 

que afecten els registres, les varietats funcionals i els graus de formalitat o d'es-

pecificitat. Els trets analitzats son els segiients: 

- Us en textos estandard de formes col-loquials o vulgars considerades no 

recomanables (TR 1.7.2). Poden ser formes pronominals com aparteu-sr, 

formes verbals com haguer per haver, comparescut per comparegut i altres 

formes com dillunsos, proits, forces, masses, done, llavbrens, etc. 

- Us en textos estandard d'ambit general i registre formal de formes con 

siderades pr6pies d'un estandard d'ambit restringit o de registre informal 

(TR 1.7.3) (dis per digues en un text estandard d'ambit general, stra per 

sera, din per deid). 

- Interferences fonetiques entre varietats funcionals de la llengua (TR 

1.7.4) com, per exemple, sons epentetics, entonacions idiosincratiques 

del parlant en registres formals, o be* formes prdpies d'usos molt formals 

en registres col-loquials, etc. (/;' ho dono, il-lbgic, pro per perb, I'universitat 

per la universitat, radera per darrera, nar per anar, classe per classe). 

- Us d'estructures sintactiques pr6pies d'un altre mode o canal de comu-

nicacio o d'una altra varietat (TR 1.7.5) {Tine un amic que el sen pare tre-

balla al bane; Acabat quefou...). 

- Us de paraules o expressions propies d'un grau de formalitat o d'especi-

ficitat ale's alt o trie's baix del que pertoca (TR 1.7.7) (sostreure per robar, 

cosa per hepatits crbnica; llursfills per els seus fills; prengueren sengles capells 

per cadascu va agafar elseu barret). 
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Quadre 4.tr. Inadequacy del sistema a l'Os 

En el quadre 4.TO veiem que el tret que presenta un nombre mes elevat de 

transgressions es el que afecta les interferencies fonetiques entre varietats funcio 

nals de la llengua (TO 1.7.4), que nomes es dona en textos orals. El fet que en 

I'analisi no n'aparegui cap ocurrencia en el tipus I cal interpretar-lo a la Mum del 

que ja s'ha explicat en les observacions d'ordre metodologic. En els tipus II i III 

apareix un nombre semblant d'ocurrencies, pero en relacio al nombre de parau 

les la transgressio en aquest punt 6s mes alta en el tipus III, que, d'altra banda, 

presenta els valors mes elevats dc transgressio en aquest bloc. 

Finalment, hem considerat aspectes diversos que suposen una transgressio res 

pecte a I'adequacid del text al context. Els trets analitzats son els segiients: 

- Canvi de codi (TR 1.1), sigui perque una part del propi discurs es en una 

altra llengua, sigui per interferencia entre codis (dialectes dc transicio 

amb altres llcngiies). 
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Trencament de la coherencia global (TR 1.2) deguda a diversos factors, 

com un canvi de I'estructura logica del discurs exigida per la situacid 

comunicativa, trencament del fil discursiu en registres formals, sovint 

per introduccio dc continguts no adients al tema, manca d'una part del 

discurs (Com hem dit abans... i no s'ha dit), canvi de forma de represen-

tacio, manca de coherencia (vacil-lacions) (Jos animals... i tot eldia... en 

el mateix text). 

Alteracio o manca de criteris textuals adoptats per l'autor (TR 1.4), sigui 

per alteracions puntuals o canvi de criteri (TR 1.4.1), sigui per manca 

global de criteris (TR 1.4.2). 

EMipsi o substitiicio d'una part de I'oracio per signes convencionals (TR 

1.5) (Ens ve a buscar el taxi a I'hotel a dos quarts de vuit: vuit dblars). 

Usos inadequats i abusius de paraules, cantarelles, o elements paralin 

guistics que dificulten una bona recepcio del discurs o, simplement, aca-

paren l'atencio de I'oient (TR 1.6). Mots crossa, gestos, mirades, entona-

cions. 

Quadre 5.tr. Transgressions diverses que afecten ia coherencia del text 
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Com s'indica en el quadre 5.TR, 1'aspecte trie's remarcable es que el tipus III 

te* n\6s marques de transgressio, tant en nombre d'ocurrencies com en relacio 

amb el nombre de paraules. La transgressi6 trie's frequent es 1'iis inadequat o 

abusiu de cantarelles o altres elements paralinguistics (TR 1.6), un tret que afec-

ta basicament els textos orals i que es considera inadmissible en textos de carac-

ter formal, com ho s6n molts dels que es donen en el tipus d'intercanvi institu-

cional. 

4.5.3.2 Transgressi6 d'ordre gramatical 

En el pla gramatical s'han diferenciat tres blocs, que corresponen a les inter-

ferencies en el sistema, les construccions gramaticals an6males i el trencament de 

la normativa ortografica i ortoepica. 

Dins el primer bloc, s'ha considerat com una interferencia en el sistema 1'iis 

de formes gramaticals o fonetiques no genui'nes, tant en paraules com en sintag-

mes o frases, i els trets marcats son els segiients: 

- Barbarismes (TR 2.1.1). Paraules d'una altra llengua esdevingudes d'lis 

frequent en determinades varietats generacionals, geografiques o socials 

(berberetxo, olvit, mandu, holding, gttixeta, Rosita, auto (per acte), sig-

nataries). 

- Ultracorreccions (TR 2.1.2). Paraules formades, sovint per encreuament, 

per evitar-ne d'altres de suposadament no genu'tnes (mitgeval, intermig, 

trofeig). 

- Solecismes (TR 2.1.3). Abasten tant els calcs sin tactics intencionats 

{Angel Casas show; Catalunya Radio), com els calcs mimetics d'estruc-
tures sintagmatiques propies d'altres llcngiies. Poden afectar el sin tag-

ma verbal {Aquest matt vaig menjar xocolata), el sistema pronominal 

(Dema s'ho portaran), 1'iis de les conjuncions (Preguem vingueu aviat), 

I'expressio del neutre (lo que; lo mateix), el genere dels noms (la front, 

la pebre), I'us de complements partitius (un vermeil i un blau), 1'iis de 

preposicions o altres convencions normatives (£s sintactica i gramati-
calment anbmala), I'us d'adjectius variables com a invariables (la tasca 

comt'i). 

- Interferencies fonetiques d'altres Dengues (TR 2.1.4). Pronuncies no 

genuTnes (cassa per casa). 
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El quadre 6.TR mostra que els barbarismes (TR 2.1.1) son de manera clara la 

interferencia en el sistema que es dona amb trie's freqiiencia. Cal remarcar tambe* 

que aquesta transgressio, proporcionalment, es d6na sobretot en els textos del 

tipus I, encara que el nombre absolut d'ocurrencies aparegui trie's elevat en el 

tipus II. En el tipus III els barbarismes s6n notablement menys frequents. En 

canvi, la distribuci6 entre els tres tipus es bastant diferent pel que fa als solecis-

mes (TR 2.1.3). La rao pot ser que en textos amb un cert grau de formalitat, com 

ho son molts del tipus III i alguns del tipus II, els emissors calquen expressions 

i formules d'altres sistemes, que potser els s6n mes familiars a causa de la situa-
c'ld sociolingiiistica en que foren formats i educats. 

Com a segon bloc, han estat marcades les construccions gramaticals amb ano 

malies de caracter morfol6gic, sintactic o lexic. Els trets analitzats s6n aquests: 

- Questions de morfologia (TR 2.3.1), com poden ser la formaci<5 de plu 

rals {textes per textos), la concordanca de genere i nombre, o de nombre 

i persona en els verbs, les formes verbals, siguin personals siguin nomi-

nals {estigne's, sapiguent), l'escurcament inadequat de paraules (Sebas per 

Sebastia o Tia) etc. 

- Construccid incorrecta d'oracions, de sintagmes o de paraules (TR 2.3-2), 

que pot afectar la correlaci6 temporal o l'ds de les formes nominals del verb 

{Si havuessis vingut havuessis vist mon pare; Va caure de I'escala trencant-se la 

cama dreta), conjuncions o preposicions mal emprades o sobreres {sortiade 

per sota), elisions inadequades de preposicions, pronoms, conjuncions, 

articles, o be" de subjectes, verbs o complements {Van netejar els carvers i 

places; Havia tres cotxes), la formacio de derivats {dotzau; petonissim), etc. 
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- Usos incorrectes dels verbs ser i estar (TR 2.3.3). 

- Anacoluts. Frases inacabades el sentit de les quals es completa per la 

informacid del context (TR 2.3.5). 

- Canvi dc l'estructura oracional (TR 2.3.6). 

- Incisos mal situats (dislocats) des d'un punt de vista sintactic (2.3.7) {Era 

gent que venien de mirebe tots de la universitai). 

Quadre 7.tr. Construccions gramaticals anomales 

Aquesta classc de transgressions s'ha detectat amb mes freqiiencia en textos 

del tipus II, tant pel que fa al conjunt del bloc com pel que fa als dos ftems que 

presenten un nombre trie's elevat d'ocurrencies, que son les construccions incor 

rectes i els errors en questions de morfologia (vg. quadre 7.TR). En canvi, els ana 

coluts s6n trie's frequents en els textos del tipus I, en que l'emissor sol sentir-sc 

menys constret per la normativa. Cal remarcar que totes les ocurrencies d'ana-

coluts, en tots els tres tipus textuals, han aparegut en textos de mode dc produc-

cio directe. 
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Pel que fa a] bloc que afecta cl trencament de la normativa ortografica i ortoe-

pica, l'analisi dels textos s'ha centrat en els trets seguents: 

- Convencions ortografiques tant d'ortografia convencional com natural 

(TR 2.4.1) (lacasa; angel; ctiind). 

- Puntuacio o pauses, per omissio o innecessaries (TR 2.4.2). 

- Proniincies no acceptables (TR 2.4.4), com la manca d'apostrofacio (el 

home, elindi, la Eva) o be ultracorreccions (arbre, llamina, llinguistica), etc. 

Quadre 8.tr. Trencament de la normativa ortografica i ortoepica 

Les dades del quadre precedent (8.TR) palesen que les transgressions dc les 

convencions ortografiques son mes frequents que les de les normes ortoepiques. 

Les primeres corresponen exclusivament a textos escrits, gairebe tots produTts en 

mode diferit, i les segones corresponen exclusivament a textos orals, correspo-

nents tots al mode directc. Aqui cal tenir present el que ja s'ha explicat en les 

observacions d'ordre metodolbgic, tant pel que fa als criteris seguits en el mar-

catge de transgressions en els textos orals com pel que fa a les circumstancies de 

la recollida de textos orals, sobretot els del tipus I. D'altra banda, cal tenir pre 

sents algunes dades que el quadre no reflecteix explfcitament: si es calcula la pro 

porcio entre la transgressi6 dc les convencions ortografiques i el nombre de 

paraules que sumen els textos en mode diferit i es compara amb la proporcio 

entre la transgressio de les convencions ortoepiques i el nombre de paraules que 

sumen els textos en mode directe, es constata que en el primer cas la proporcio 

es de 24,20%, mentre que en el segon es de 8,48%. Cal afegir un fet corrector 

de les dades que afecten la transgressio en el tipus I: en sis casos s'ha marcat que 

la rransgressi6 de les convencions ortografiques, logicament en textos escrits, es 
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produeix de manera sistematica al llarg del text; igualment, tambe s'han marcat 

sis casos en que la transgressio de la ortoepia 6s sistematica al llarg d'un text, logi-

cament oral. Aixo fa que la transgressio, pel que afecta aquest bloc, es de mane 

ra dara trie's alta, proporcionalment, en els textos del tipus I. 

4.5.3.3 Transgressi6 d'ordre semantic 

En el pla semantic s'han considerat dos grans blocs: les interferencies en el sis-

tema i les designacions errbnies, que, tant pel que fa als items com pel que fa als 

resultats de I'analisi, presentarcm conjuntament i en un sol quadre, ates el seu 

escas nombre d'ocurrencies (vg. quadre 9.TR). Els trets analitzats son aquests: 

- Interferencies en el sistcma (TR 3.1), que abasta, d'una banda, els calcs 

semantics o formes de designar la realitat calcades d'altres llengiies (TR 

3.1.1) {dent d'all; les vuit de la nit; la nit bona per la nit de Nadal; posar 

de volta i mitja; fregarplats) i, d'una altra banda, les ultracorreccions (TR 

3.1.2) (servei metge; tarja dautobus; adonar-se cotnpte). 

- Designacions erronies (TR 3.2). Sota aquest titol s'apleguen diversos 

fenbmens, com la paronimia i lexic estrafet (TR 3.2.1) (apetites dibcesis, 

per dosir, nafialina, per nectarina; verticals per cervicals); desajustaments 

entre el significat de la paraula i l'lis designatiu (TR 3-2.2) (prejudici per 

perjudici, o viceversa; desvetllar per desvelar, copsar per colpir); impreci-

sions, incongruencies, omissions, redundancies, etc. (TR 3.2.3) {Tal cosa 

is quan...; La manca d'incultura de la gent is cada dia mis gran; L'acord res-

pectin de les parts signants); desajustaments o imprecisions en la designa-

cio d'entitats representades per noms propis (TR 3.2.4) (Ciutat de Palnta 

per Palnta de Mallorca o Ciutat de Mallorca). 

Quadre 9.tr. Transgressio d'ordre semantic 
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Cal remarcar primerament que, tant en termes absoluts com en termes rela-

tius, la transgressio en el pla semantic es ddna mis sovint en els textos del tipus 

II. Aixo es aixf en els valors totals de les ocurrencies i en cadascun dels dos epi-

grafs en que s'apleguen els trets. En segon Hoc, que predominen les designacions 

errbnies; tanmateix, sota aquest epigraf s'aplega un nombre mes gran d'ftems. De 

les 102 ocurrencies, 69 corresponen a imprecisions, incongruencies, omissions, 

redundancies, etc. (TR 3.2.3), detectades sobretot en textos del tipus II. 

4.5-3.4 La Transgressio segons el mode de produccio 

La vinculacio entre transgressid i mode, considerada en relaci6 amb el nom 

bre de paraules que integren els textos de cada grup, mereix tambe un comenta-

ri. Els resultats obtinguts son aquests (quadre 10.TR): 

QUADRE 10.TR. OCURRENCIES DE TRANSGRESSI6 PER MODES DE PRODUCCIO 1 

PER TIPUS 

Els resultats de I'analisi donen un lieu predomini de la transgressio en el mode 

diferit pel que fa al conjunt del corpus. Aquests resultats s'han d'interpretar d'a-

cord amb el que s'ha dit en les observacions d'ordre metodol6gic. A mes, cal tenir 

en compte que la normativa vigent es trie's explfcita per al llenguatge escrit, que 

es produeix majoritariament en mode diferit. D'altra banda, un dels factors que 

fa indinar la balanca quant al conjunt, 6s el fet que en el tipus I les marques de 

transgressio s6n molt m^s frequents en els textos en mode diferit. Malgrat que 

en aquest tipus el nombre d'ocurrencies e"s molt semblant en un mode i un altre, 

els valors son molt diferents si es consideren en relaci6 amb el nombre de parau 

les en cada mode, i 6s que el conjunt de textos en mode directe d'aquest grup 

duplica amb escreix la llargada dels del mode diferit. Com ja s'ha dit, I'explica-

cio d'aquesta escassa transgressio en el mode directe del grup I <fs doble: per una 
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banda, I'esbiaixament que pot provocar el fet d'havcr seleccionat un tipus de par-

lants; per una altra, que en aquest tipus d'intercanvi les persones s'expressen amb 

pocs constrenyiments. A m&, alguns trets que en un altre tipus d'intercanvi 

s'haurien considerat transgressors, en el tipus I es consideren acceptables. En els 

tipus II i III, en canvi, les transgressions es produeixen mes en el mode directe. 

El resultat de I'analisi no es sorprenent, sino que confirma la hip6tcsi de que s'ha-

via partit, ates que els textos produ'its en mode directe es mes dificil de sotme-

tre'ls a una revisid. 

4.5.4 Conclusions 

Recordem que el procediment de Transgressio 6s entes en el conjunt de pro-

cediments de modalitzacio i, per tant, vist com una serie de marques de l'emis-

sor per causa del coneixement o el desconeixement de la llengua i de les situa-

cions comunicatives. La recerca efectuada sobre la transgressid no aporta dades 

prou fiables pel que fa a la diferenciacid dels tipus textuals: la hipotesi de parti-

da de la invesrigacid pel que fa a la transgressio, segons la qual els textos de I'in-

tercanvi individual serien els que contindrien me"s transgressions i els de I'inter-

canvi institucionalitzat els que en contindrien menys, nomes es confirma de 

manera dara pel que fa als textos en mode directe. 

Essent que el procediment de modalitzacio de Transgressid 6s indicatiu, 

sobretot, del domini de l'idioma per part del parlant, el fet que els emissors dels 

textos de l'intercanvi individual no siguin els mateixos que els del social i els de 

rinstitucionalitzat, fa que no es disposi d'una base homogenia de comparacid per 

poder establir les comparacions i les distincions. D'altra banda, tampoc no es 

poden diferenciar els tipus textuals segons el pla de la llengua a que corresponen 

els trets modal itzndors, ja que en tots tres tipus d'intercanvi predominen els trets 

d'ordre gramatical, segueixen els d'ordre pragmatic i despres venen els d'ordre 

semantic. 

El comportament de la transgressi6 segons el mode es diferent en els tres tipus 

i podria aportar alguns elements de diferenciacio: en cl tipus I, hi ha trie's trans 

gressio en el mode diferit, en el II, n'hi ha m6s en el directe, i en el III, encara 

que tambe n'hi ha mes en el directe, es pot parlar d'un equilibri entre modes. 

Amb tot, aquesta diferenciacio no ens permet fer diferenciacions tipologiques, 

perque, com hem dit, no son els mateixos emissors els qui parlen i els qui 

escriuen. 

Quant als factors textuals, les funcions comunicatives, tan influents en altres 

proccdiments, no semblen guardar relacions rellevants amb el procediment de 

Transgressio, en general. Unicament quan la transgressi6 es producte de la volun-

tat expressa del parlant contribueixen a activar algunes de les funcions mes mar-

cades: psiquica, interlocutiva o conativa. 
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El que es despren de la interpretacio de I'analisi efectuada es que, per podcr 

establir diferencies tipol6giques com les que aqui es pretenen, s'ha de discingir 

entre la transgressi6 voluntaria i la involuntaria. 

Pel que fa a la involuntaria, hi ha una mena de marques, com les de fonetica, 

que son prbpies de parlancs provinents d'altres llengiies o de nadius amb pro-

nuncies no genuines, que es donaran amb independencia del tipus d'intercanvi 
comunicatiu en que es produeixen i, per tant, no son aptes per a la diferenciacio 

tipologica que establim aquf. 

Quant a la transgressi6 voluntaria, aquella que fa el parlant amb diversos 

proposits discursius, com ridiculitzar la parla d'altri, buscar la complicitat de 1'in-

terlocutor, fer-se el gracios, demostrar coneixements d'altres llengiies, etc. (sovint 

amb canvis de llengua o amb barbarismes), si que es pot considerar modalitza-

dora i, per tant, entra en la serie de trets susceptibles de marcar diferencies entre 

els tipus d'intercanvi. 

Amb les dades de I'analisi del corpus amb que comptem, Tunica possibilitat 

que hi hauria d'establir diferenciacions Rabies seria reduir la transgrcssio a la 

transgressio voluntaria. La dificultat rau a poder discernir de forma sistematica 

l'una de l'altra, perque, si be el parlant pot dir un barbarisme inconscientment 

en la seva comunicacio familiar, podria molt ben ser que en altres situacions de 

mes compromfs ho fes totalment conscicnt. 

En I'analisi de les dades del Tipotext, es va preveure accedir a la transgressio 

voluntaria mitjancant el creuament de marques de transgrcssio amb marques de 

tria. En fer el recompte, aquestes dades han rcsultat poc significatives, ja que son 

insuficients numericament. 1 & que, a I'hora de decidir si es tractava d'una trans 

gressio voluntaria, no hi havia prou elements per saber-ho. 

Si es volgue"s investigar de nou a partir d'un nou corpus, ates que no tots els 

parlants d'una llengua acostumen a participar com a productors en intercanvis 

institucionalitzats i en totes les esferes de produccio (privada, socioeconomica, 

cultural, poh'tica i d'estat), s'hauria de partir d'un tipus de parlant d'un determi-

nat estrat social o nivell cultural i que alhora tingues consciencia lingiii'stica res-

pecte a I'adequacio o la inadequacio del llenguatge. El resultat seria indicatiu, lla-

vors, nomds del comportament transgressor d'aquesta classe de parlants. 



4.5.5 Quadres resum de les dades 

TRANSGRESSI<3 D'ORDRE PRAGMATIC, GRAMATICAL I SEMANTIC 

TransgressiO: 689 oc. 

TIPUS TEXTUAL I 

TRANSGRESSlO: 1.250 oc. 

TIPUS TEXTUAL II I 



TransgressiO: 699 oc. 

TIPUS TEXTUAL III 
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5. Variables paralingiiistiques 

5.1 Dades globals 

Les variables paralingiiistiques (en endavant VP) representen aspecces de la 

llengua inherents a la diccio en la produccio oral, com es ara el to de veu o la 

velocitar d'elocuci6, les pauses, I'addicio o la supressio de sons vocalics, els ensor-

diments, etc., o a la grafia en la produccio escrita, com les diferents convencions 

grafiques, tipografiques, de puntuacio, etc. Tenen, doncs, relacio amb la part fisi-

ca o material de la produccio del llenguatge i representen aspectes que son a la 

superficie de la llengua. 

En el projecte Tipotext, en general, aquests senyals, anomenats recursos 

prosbdics i grafics, s'han tingut en compte com a trets subsidiaris dels procedi-

ments de modalitzacio i s'han interpretat en el sentit que el parlant els utilitza 

per donar relleu a determinats aspectes de la comunicacio, ja sigui en el pla 

pragmatic, gramatical o semantic. Amb tot, tant si es tracta de senyals que el par 

lant deixa conscientment (un subratllat o unes cometes per indicar un doble sen-

tit) com de senyals que no controla (ensordiments, faltes d'ortografia...), aques-

tes marques s'entenen com a senyals que deixa l'emissor. En el primer cas, s'han 

marcat com a exponents d'una determinada tria o d'un posicionament i, en el 

segon, quan ha convingut, com a exponents d'una transgressio. 

Com es veura tot seguit, els procediments de modalitzacio als quals s'associen 

trets prosodies i grafics son: el Posicionament, la Tria/Prioritzaci6 i la Trans 

gressio. L'associaci6 al procediment de Repetici6 no ha resultat fructifera en 

aquest sentit, ja que se n'ha trobat solament algun cas, per la qual cosa no s'ha 

considerat prou significatiu per ser tingut en compte. 

Aixf, aquest conjunt de marques prosodiques (Pr) i grafiques (Gr), 2.910 en 

total, se sumen als diferents procediments de modalitzaci6, ja sigui per ressaltar-

la (com la negreta que indica una determinada tria lexical), ja sigui per consti-

tuir-se en recurs fonamental, com s'esdeve* en el procediment de transgressio (El 

home). Els trets que s'han tingut en compte en I'analisi textual s6n els que pre-

sentem a continuacio de forma sintetica; com en els trets linguistics, els que estan 

assenyalats amb asterisc tenen trets subordinats, que trobareu detallats a l'lndex 

de trets de modalitzacio (Annex 1). 
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Trets prosodies (Pr) 

Pr 1 Canvi de to i/o d'intensitat19 

Pr 2 Canvi de timbre de la veu 

Pr 3 Canvi de velocitat d'clocucid 

Pr 4 Ritme accentual produit per la 

intensificaci6 de si'Uabes toni-

ques 

Pr 5 Pauses significatives 

Pr 6 Allargament de sons (vocals i 

consonants) amb sentit afegit 

Pr 7 Pronunciaci6 siMabejada d'un 

mot (amb pauses entre 

siWabes), etc. 

Pr 8 Rialla o manifestacions gestuals 

amb sentit afegit 

Pr 9* Vocalisme 

Pr 10* Consonantisme 

Pr 11* Accentuaci6 git 

Pr 12* Fonetica sintactica 

Pr 13 Vacil-lacions amb quequejos, 

pauses innecessaries o omissi6 

de pauses 

5.1.1 Trets prosodies i grafics dependents dels procediments de modalitzacio 

D'entrada, comencarem la importancia que tenen les variables Pr i Gr en 

general i ho farem a partir de la informaci6 dels quadres l.VP i 2.VP 

Tret grafics (Gr) 

Gr 1 Convencions ortografiques 

Gr 2* Convencions grafiques 

Gr 3* Marques tipografiques 

Gr 4* Marques de puntuacio 

Gr 5 Signes d'interrogacio 

Gr 6 Signes d'admiracio 

Gr 8 Escriptura manual 

Gr 10 Substitucio d'un codi linguis 

tic per un de grafic 

Gr 11 * Rectificacions, autocorrec-

cions, esmenes 

Gr 12 Imatges amb dibuixos, a ma 

o a I'ordinador, fletxes, foto-

grafies, o altres senyals 

Gr 13 Representaci6 grafica de sons 

paralingufstics amb sentit afe-

QUADRE l.VP. OCURRtNCIES DE TRETS PROSOD1CS DEPENDENTS 

DELS PROCEDIMENTS DE MODALlTZAClO 

19. El canvi de to i d'intensitac, aixi com el canvi de timbre de la vcu i el de velocitat d'clo-

cucio, s'entcn rcspcctc al context o al cotext. 
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Com a mes destacable, notem que els recursos grafics doblen el nombre dels 

prosodies i que el procediment de Transgressio es el que arrossega mes trets Pr 

i Gr. La superioritat numerica de marques de recursos grafics no s'ha d'atribuir 

al fet objectiu que tenim mes texros escrits que no pas orals (61 escrits i 46 orals 

-recordem que la classificacio no coincideix exactament amb diferit/directe), ja 

que Pextensio del conjunt de textos escrits del corpus es inferior a la dels textos 

orals en unes 8.000 paraules; potser cal cercar la causa d'aquest resultat mes aviat 

en un fet subjectiu: ara per ara som mes capacps de detectar elements grafics que 

prosodies, tot i que, en previsio d'aquesta mancanca, en la llista de trets vam 

especificar mes els prosodies que no pas els grafics. 

D'altra banda, el fet que la Transgressio arrossegui el nombre de recursos 

paralinguistics mes alt pot ser perque aquests trets tenen aquf una importancia 

particular: ells mateixos son la causa de la transgressio, com passa amb un apos-

trof mal posat, que ha estat marcat com un tret Gr nomes pel fet d'estar mal 

posat i de constituir una transgressio. 

A I'altre extrem, trobem que el Posicionament e*s el procediment que arrosse 

ga menys trets Pr i Gr. I si considerem, a trie's, que el Posicionament reuneix el 

major nombre de marques del corpus, veurem que en valors relatius s'accentua 

encara mes la baixa incidencia de variables VP (vg. quadre 3.VP). La importancia, 

doncs, de les variables paralingiiistiques en relacio amb les lingiiistiques es la 

segiient: en primer Hoc, el procediment de Transgressio arrossega el percentatge 

mes alt de Pr o Gr, la meitat dels trets de transgressio en porten; en segon Hoc, 

hi ha la Tria/Prioritzacio amb una mitjana d'un 28%; i, per liltim, solament tro 

bem un 5,63% de trets de posicionament que porten Pr o Gr. 

Notem, per tant, que el procediment de Posicionament nome's esporadica-

ment es val de recursos paralinguistics per fer-se efectiu, i que, per contra, un 

50% dels trets de transgressio es produeixen precisament mitjancant alguns d'a-

quests recursos. A m6sy la diferencia es rambe qualitativa: en el posicionament els 

trets Pr i Gr solament realcen la modalitzacio existent i son, doncs, complemen-

taris, com en I'exemple [1], mentre que en la transgressio constitueixen la trans 

gressio mateixa i, per tant son fonamentals, com en l'exemple [2]. 
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[1 ] /o\\ no ho vullaixb\ m'es igual si ells bo volen o no ho volen\ La voluntat 

de remarcar el jo, el qual constitueix una marca dc presencia de I'e-

missor, arrossega tambe una marca prosodica de to i dc pausa llarga. 

[2] .../ tenen les casas mal conservadas. Noteu I'escriptura incorrecta dels 

plurals, que constitueix una transgressio ortografica. 

QUADRE 3.VP. PROCEDIMENTS DE MODAL1TZACI0 I TRETS PROS6DICS 

I CRAF1CS ASSOCIATS 

5.1.2 Trets prosodies i graftcs rue's ntilitzats en el corpus 

Pel que fa als recursos prosodies, 964 ocurrencies en total, veurcm quins son 

els que apareixen amb mes freqiiencia, que es mostren en el quad re 4.VP. Conve 

destacar que dels prosodies, el canvi de to o d'intensitat dc la vcu, les pauses sig-

nificatives i el ritme accentual, estan principalment relacionats amb el procedi 

ment de Posicionament. D'altra banda, el vocalisme, el consonantisme i la fone-

tica sintactica els trobem relacionats amb la transgressio. 

Quadre 4.vp. Recursos d'ordre prosodic Mfis utii.itzats 
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Del total de marques de recursos grafics, 1.946 ocurrencies (vg. quadre 5.vp), 

destacarem els trets mes frequents en el corpus. Tenint en compte la seva ads-

cripcio als procediments de modalitzaci6, constatem que les marques tipografi-

ques (cursiva, negreta...) i les convencions grafiques (disposicio espacial, abre-

viatures...) van lligats, sobretot, al procediment de Tria/Prioritzacio; i que les 

convencions ortografiques (vocals, consonants, accentuacio...) i les marques de 

puntuacio (parentesis, guions...) son indissociables del procediment de Trans-

gressio. 

Amb les relacions que s'establcixen, doncs, entre els uns i els altres es veu cla-

rament que determinats recursos s6n inherents a determinats procediments. 

Quadre 5.vr Recursos d'ordre grAhc m£s utilitzats 

5.2 Recursos paralinguistics associats a Posicionament 

Com ja hem avanc,at, el Posicionament 6s el procediment de modalitzacio que 

recull menys trets prosodies i grafics (461 en total). Amb tot, la distribucio d'a-

questes marques en els diferents tipus i en el total del corpus, tal com podeu 

veure al quadre 6.VP, ens permeten fer algunes generalitzacions. 

Quadre 6.vp. Recursos prosodics i grAfics dependents 

del procediment de posicionament 
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Globalment, en el PO, les ocurrencies de Pr i Gr tenen una presencia similar, 

al contrari del que passa en la TR i en la TP on els recursos Gr tenen almenys el 

doble d'ocurrencies que els recursos Pr. La xifra que fa pujar els valors prosodies 

associats al PO es dona al tipus II, que inverteix la tendencia que es dona en els 

tipus I i III, on el nombre mes alt l'obtenen els trets grafics. 

5.2.1 Prosodies 

5.2.1.1 Trets de Posicionament que arrosseguen mes recursos prosodies 

Entrant ja a comentar les relacions entre el procediment de Posicionament i 

els recursos prosodies, s'ha comprovat que els trets de Pr es concentren, practi-

cament, en les modalitats oracionals (PO 2.2), un dels elements mes significatius 

del Posicionament. Els trets prosbdics que mes hi sovintegen son els que fan 

referenda a les caracten'stiques prosodiques de les oracions: canvis de to,20 can-

vis de velocitat d'elocucio, pauses significatives, ritme accentual... Aquests trets 

apareixen sobretot en les oracions declaratives, ja siguin simplement per donar 

informaci6, ja siguin per aconseguir que la informacio tingui altres efectes, sobre 

tot psicol6gics i conatius (vg. quadre 7.VP). Aquest fet no e*s d'estranyar, ates que 

es en les oracions on recauen mes les implicacions actitudinals. 

D'aquestes oracions declaratives, n'hi ha 66 que son caracteristiques per 

donar informacio (PO 2.2.1.1), es a dir, que tenen exclusivament funcio referen-

cial; la resta tenen, a m^s, altres funcions. D'entrada, podria semblar estrany que 

les declaratives mes neutres arrosseguin trets Pr, igualment com fan les oracions 

mes marcades, pero, si la transmissio d'informacio es val a vegades d'aquests 

recursos, es unicament per fer la informacio m^s entenedora i no necessariament 

amb altres efectes modalitzadors. Passa, per exemple, en textos radiofonics amb 

frases mes o menys llargues, en que les pauses significatives son necessaries per a 

la intel-leccio de la informacio, com en I'exemple [3], i en que el pas d'una velo 

citat d'elocucio normal a una de mes rapida serveix per minimitzar una infor 

macio que es considera prou sabuda o menys important. 

20. S'encen respecte al que serien cntonacions cactcristiqucs i propics d'usos caractcristics dc 

les tres oracions fonamcntals: dcclarativa (patro melodic global amb final descendent), interroga-

tiva {amb final ascendent) i imperativa (amb final descendent). Criteris que basem, entre altres, 

en l'estudi rcalitzat al laboratori de fonetica de la UAB Contribucid a I'estudi de les modalitats ora-

cionals del catala I i II., publicat a Jornades sobre l.lengua i Ensenyament (1995), volum II i clabo-

rat per: R. Artigas; J. M. Fernandez; J. M. Garrido i J. Llisterri, UAB Bellaterra. 



254 Tipotext 

[3] .../ aprofitem per a dir-vos tina vegada mes \ que: Vhorari de fira es \ 

d'onze a dos \ pel matt \ / de cine \ a nou i mitja \ per la vesprada \ i que 

estarem \ fins dema \ d(i)umenge \ dia den... 

D'altra banda, s'ha de tenir en comptc que les declaratives pures son les ora-

cions mes nombroses del corpus (representen un 40% aprox. del total) i que, per 

tant, el nombre de 66 que trobem marcades amb trets prosodies indica que son 

mes aviat marginals, ja que constitueixen el 6,79% de les 972 declaratives carac-

terfstiques que hi ha, i son les declaratives que proporcionalmcnt estan menys 

marcades per trets prosodies (la de demanar informaci6 en te" el 16,66%; la de 

donar ordres el 9,95%; la de defensa de I'cnunciat el 8,60%). 

Els trets pros&dics que s'associen a altres elements de l'O que no son oracions 

prescntcn molt poques ocurrencies, 15 en total, 12 dels quals recauen en algunes 

formes d'interpel-lacio del receptor. Les dades no permeten treure conclusions. 

Aixf doncs, en el quadre 7.VP, que ve a continuacid, ens limitarem a presen-

tar la interrelacio de trets prosbdics amb les modalitats oracionals. A la columna 

de I'esquerra del quadre, hi ha el nom de la modalitat oracional i el nombre d'o-

currencies d'aquesta modalitat en el total del corpus. A la columna Corpus, a la 

dreta, s'indica, per a cada modalitat, el nombre i el percentatge d'oracions afec-

tades per trets de Pr. Les caselles marcades amb el signe de conjunt buit indiquen 

que no hi ha interseccio entre les dues variables. 

De les dades d'aquest quadre 7.VP es despren que els recursos prosodies que 

acompanyen mes sovint les modalitats oracionals son el ritme accentual (Pr 4), 

amb 50 ocurrencies, i les pauses significatives (Pr 5), tamb^ amb 50 ocurrencies. 

L'adscripcio de trets prosodies a les oracions resulta mes frequent at tipus textual 

II i corrobora el que ja s'ha dit en la descripcio dels procediments de Posiciona-

ment i de Tria/Prioritzacio: que el tipus textual II es el que presenta mes com-

plexitat de matisos comunicatius. 
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5.2.1.2 Principals trets prosodies associats a Posicionament 

Si ens fixem en la incidencia que els trets prosodies mes frequents (Pr 4 i Pr 

5) tenen en els diferents tipus textuals (vg. quadre 8.VP), s'observa que aparei-

xen sobretot en els tipus II i III, mentre que es donen poc en els textos del tipus 

I. 

El tercer tret en nombre d'ocurrencies e*s el canvi de to i/o d'intensitat de la 

veu (Pr 1), que apareix sobretot en textos dels tipus I i II, mentre que es gairebe 

irrelevant en els del tipus III. El quart tret en ordre descendent es el canvi de 

velocitat d'elocucio (Pr 3), que es revela tambe com a mes propi dels textos dels 

tipus I i II, i gairebe es absent en el tipus III. 

Ja a molta distancia quant al nombre d'ocurrencies, hi ha les manifestacions 

gestuals amb sentit afegit (Pr 8). Tanmateix, les hem incloses en el quadre per-

que marquen una gran diferencia entre els textos del tipus I i els del tipus III, en 

els quals no se n'ha trobat cap ocurrencia. 

Quadre 8.vi>. Principals trets prosodics associats a posicionamknt 

5.2.2 Grafics 

5.2.2.1 Trets de Posicionament que arrosseguen mds recursos grafics 

Pel que fa a la relacio Posicionament-recursos grafics i atenent-nos als valors 

relatius (vg. quadre 9-VI'), la mitjana mes alta la tenen les frases constitutes per 

un sintagma nominal que comporten un verb elidit (PO 2.1.6) (Divendres, 16 de 

gener de 1995 — Conferencia a carrec de Joaquim Mundo), on el gui6 (Gr 4.2) 

adverteix que hi ha el verb elidit; o be I'exemple {Elpronom relatiu simple: qui, 

quae, quod, el qual, la qital, el qual), on els dos punts son indicadors de l'elisio 

del verb copulatiu. De les 68 ocurrencies d'estructures d'aquesta classe registra-
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des, 42 porten alguna marca de trets grafics (el 61,76%). Aqucsc alt percentatgc 

sembla indicar que la construccio d'aquestes frases va molt Iligada a 1'iis dc recur-

sos grafics. 

En segon Hoc, i en un 26,10%, trobcm Ics formes d'identificar I'emissor amb 

una referenda exofbrica no dfctica (PO 1.1.3), sovint en cartes o documents en 

que el nom del signant o de I'empresa que avala el text es remarca utilitzant un 

cos de lletra especial, un logotip, segell, etc. (Gr 2, Gr 3, etc.) (per LOLA 

BADIA). 

Seguidament, veiem que, de les referencics de temps i de Hoc no dictiques (PO 

1.4.4), un 20,83% arrosseguen trets de Gr que les destaqucn. Sovint es volcn 

rcmarcar per mitja d'una particular situacio espacial en el paper amb un sagnat, 

centrant-les, o arraconant-les a la dreta o 1'esquerra (Gr 2) o amb marques 

tipografiques (Gr 3). 

En liltim Hoc, destaquem les interpel-lacions al receptor que realcen la seva 

presencia amb senyals grafics; son vocatius, salutacions, comiats (PO 3.2.3), molt 

propis de l'intercanvi individual (Hola, hola, hold, hola (etc..) baby!!!) (Gr 6). 

Porten recursos grafics el 12,79%. 

En resum, a part les frases constitu'ides amb un sintagma nominal, els ele 

ments grafics que trie's sovintegen se sumen als elements que fan referenda a la 

situacio comunicativa amb expressions referencials no dictiques: formes referides 

a I'emissor, al receptor i al temps o al Hoc dc la comunicacio. 

Com en el cas dels trets pros6dics, tambe" aqui la resta d'ocurrencies de trets 

grafics es d6na molt atomitzada sobre els trets de posicionamcnt i no ens aven-

turem a treure'n conclusions. 

Aixi doncs, en el quadre 9.VP, que ve a continuacio, ens limitarcm a presen-

tar la interrelacio mes frequent de trets grafics amb trets de posicionament. A la 

columna de I'esquerra del quadre hi ha el nom del tret de PO i el seu nombre d'o 

currencies en el total del corpus. A la columna Corpus, a la dreta, s'indica, per a 

cada tret, el nombre i el percentatge amb que 6s afectat per trets de Gr. Les case-

lies marcades amb el signe de conjunt buit indiquen que no hi ha interseccio 

entre les dues variables. 
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5.2.2.2 Principals trets grafics associats a Posicionament 

De tots els recursos grafics associats a trets de posicionament destaquen les 

marques tipografiques (Gr 3), com negretes, cursives, cometes, etc. (vg. quadre 

10.VP). Cal remarcar que, si be" s6n els n\6s frequents en tots tres tipus textuals, 

presenten una distribucio escalonada, amb mes presencia en els textos del tipus 

I i menys en els del tipus III. 

En canvi, el segon tret en nombre d'ocurrencies, les convencions grafiques 

(Gr 2), apareix amb trie's freqiiencia en els textos del tipus III amb una diferen-

cia notable. 

El tercer tret, marques de puntuacio (Gr 4), apareix amb una tendencia inver-

sa, es a dir, es trie's important en els textos del tipus I. 

Encara que poc rellevant numericament, hem ind6s en el quadre el tret de 

signes d'admiraci6 (Gr 6) pel fet de ser un tret que ha aparegut unicament en 

textos del tipus I. 

Quadre IO.vr Principals trets grafics associats a posicionament 

5-3 Recursos paralinguistics associats a TriaJPrioritzacid 

El procediment de Tria/Prioritzacio arrossega un gran nombre de trets proso 

dies o grafics, 1.131 en total, fis a dir, la seleccio que fa el parlant de determinats 
mots o expressions o el desig de destacar un element lingui'stic per damunt dels 

altres s'acompanya molt sovint de recursos prosodies o d'ajudes grafiques que 

contribueixen a realgar aquesta tria. Per exemple, un parlant que decideix intro-

duir una parafrasi en el seu discurs per tal d'aclarir un concepte, molt sovint la 

destaca, a mes, amb negreta o en fa una pronuncia amb un ritme alentit per faci-

litar-ne la comprensi6. En aquest sentit, es pot establir un cert paral-lelisme entre 

alguns elements de pros6dia utilitzats en la Uengua oral i alguns elements grafics 

en la llengua escrita. Tots plegats actuen com a recurs afegit que se suma a altres 

procediments. Les dades d'aquesta conjuncio de marques en Panalisi del corpus 

i la seva distribucio en els diferents tipus es la segiknt: 
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Analitzant d'una manera general les dades referents a Tria/Priorirzacio i les 

variables paralingiii'stiques en el conjunt del corpus, trobem que de les 4.010 

marques de Tria/Prioritzacio en els textos analitzats, n'hi ha 1.131 (28, 20%) que 

duen associat un tret paralingiii'stic (vg. quadre 3.VP). D'altra banda, cal remar-

car que un gran nombre de variables paralingiii'stiques (38%) afecta algun tret de 

TP. 

5.3.1 Prosodies 

5.3.1.1 Trets de Tria/Prioritzaci6 que arrosseguen mes recursos prosbdics 

En el conjunt del corpus, els trets de Tria/Prioritzaci6 que van mes sovint 

acompanyats de recursos prosbdics son: la prioritzacid o minimitzacio d'ele 

ments dins l'oracio amb un recurs prosodic o grafic (TP 2.3), els qualificadors (TP 

3.1.1.2), les explicacions (TP 1.1.2.2) i els adverbis valoratius (TP 3.1.2.3). Es 

tracta, en general, de trets semantics en els quals el parlant afegeix a la tria d'un 

mot un recurs prosodic amb el qual accentua el valor que li atribueix. En el cas 

de la prioritzacio o minimitzacio d'elements dins l'oracio amb un recurs proso 

dic, el tret & d'ordre gramatical, perque te un valor semblant al dels recursos 

sintactics com la tematitzacio, la passivitzacio o la focalitzacid, que tenen com a 

efecte remarcar uns determinats elements significatius dins la frase, nome"s que 

en aquest cas la manera de remarcar I'element significatiu no es una alteracio en 

l'ordre de la frase o una construccio especifica, que poden comportar, a mes, alte-

racions d'ordre prosbdic, si no que el recurs prosodic mateix es allb que permet 

intensificar el valor d'un element. (Ex: Estic d'acord amb el que ha dit, perb crec 

que convindria matisar algunes coses, on I'element en negreta 6s dit amb una pro-

niincia emfadca). En algun cas, a mes, com podem observar en el quadre que 

segueix (vg. quadre 12. VP), un mateix tret pot veure's afectat per mes d'un recurs 

prosbdic, amb la qual cosa el nombre d'ocurrencies sobrepassa el 100%. 

Per a la correcta lectura dels quadres 12.VP i 14.VP seguiu les mateixes indica-

cions que hem fet per als quadres analegs 7.VP i 9-VP, p. 254 i 257. 



QUADRE 12.VP. TRETS DE TRIA/PRIOR1TZACI0 QUE DUEN M& RECURSOS PROSODICS ASSOCIATS 
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5.3.1.2 Principals trets prosodies associats a Tria/Prioritzacio 

Les dades del quadre 12.VP palesen que els recursos prosodies associars mes 

sovint a TP son el canvi de to i/o d'intensitat (Pr 1), les pauses significatives (Pr 

5), l'allargament de sons (Pr 6) i el canvi de velocitat d'elocucio (Pr 3). Vegem 

ara d'una manera mes completa I'lis d'aquests i altres procediments associats a 

qualsevol tret de TP (vg. quadre 13.VP) segons els diferents tipus textuals. 

Quadre 13.vp. Principals trets prosc-dics associats a tria/prioritzaciO 

El tret que apareix trie's sovint associat a marques de TP en tot el corpus, el 

canvi de to i/o d'intensitat (Pr 1), es tambe el mes repetit en cadascun dels tres 

tipus textuals, pero amb un grau d'incidencia molt diferent en cadascun. Obser-

vem, en efecte, que el recurs als canvis de to i/o d'intensitat es d6na molt mes 

sovint en els textos del tipus I, de modalitzaci6 intuitiva i d'intercanvi individual. 

La resta de recursos pros6dics en aquest tipus tenen una incidencia relativament 

baixa. 

En els textos del tipus II, destaca tambe' el recurs de canvi de to i/o d'intensi 

tat, pero apareix un tret que en els altres tipus te una incidencia molt baixa: l'a 

llargament de sons amb sentit afegit (Pr 6). Un altre recurs que apareix com a 

caracten'stic d'aquest tipus es el de la rialla o manifestacions gestuals amb sentit 

afegit (Pr 8) ja que concentra totes les ocurrencies d'aquest tret associat a un tret 

de TP. 

En el tipus III, el canvi de to o d'intensitat es tambe el recurs pros6dic mes 

utilitzat, si be amb una gran diferencia respecte als textos del tipus I. En canvi, 

el segon recurs que apareix mes sovint son les pauses significatives (Pr 5), encara 
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mes que en el tipus II, i amb un nombre d'ocurrencies molt mes alt que en els 

textos del tipus 1.1 tambe com a peculiar d'aquest tipus hi ha el fet que els recur-

sos prosodies van associats a frases explicatives, enumeracions, parafrasis, etc., 

molt frequents en els textos del tipus III (vg. quadre 5.TP). 

5.3.2 Grafics 

5.3-2.1 Trets de Tria/Prioritzacio que arrosseguen mes recursos grafics 

En el conjunt del corpus (vg. quadre 14.VP), els procediments de Tria/Prio-

ritzaci6 que van mis sovint acompanyats de recursos grafics son: les explicacions 

(TP 1.1.2.2), les parafrasis (TP 1.1.2.1), les enumeracions (TP 1.1.2.7) i 1'iis meta-

lingiifstic de parades o frases (TP 1.1.1.7). Son, doncs, basicament, recursos 

pragmatics. Cal remarcar l'elevat percentatge amb que aquests quatre trets de TP 

arrosseguen alguna marca de recurs grafic. 

El tret de TP mes afectat per recursos grafics son les explicacions (TP 1.1.2.2), 

d'acord amb l'elevat nombre d'ocurrencies d'aquest tret en el conjunt del corpus 

i especialment en els textos del tipus II (vg. quadre 14.VP). 

El segon tret que duu associades mes marques grafiques s6n les parafrasis (TP 

1.1.2.1), tamb^ d'acord amb l'elevat nombre d'ocurrencies d'aquest tret. Aqui el 

percentatge is encara me"s elevat, i es remarcable que l'associacio dels dos proce 

diments es dona sobretot en textos del tipus III. 

Per acabar, 6s logic que gairebe tots els usos metalingui'stics (TP 1.1.1.7) por-

tin alguna marca tipografica, cosa que, tanmateix, te un escas valor modalitzador. 



Quadre I4.vp. Trets de tria/prioritzaciO que duen m£s recursos grAfics associats 
to 
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5.3.2.2 Principals trets grafics associats a Tria/Prioritzacio 

Entre els elements grafics que s'associen trie's sovint al procediment de 

Tria/Prioritzacio (vg. quadre 15.VP), n'hi ha alguns, com 1'iis de dos punts (Gr 

4.2) abans d'una enumeracio o 1'iis de cometes (Gr 3.5) en una citacio directa, 

que no resulten modalitzadors ni ofereixen altra informacio del parlant que la de 

veure que ha seguit unes convencions establertes. N'hi ha d'altres, pero, com una 

determinada disposicio espacial, 1'iis d'un cos de lletra diferent del que s'utilitza 

en el conjunt de l'escrit, o el fet de subratllar una paraula o un fragment del text 

que responen a actituds de I'emissor i, per tant, resulten mes significatius. 

Els procediments grafics file's utilitzats i que resulten significatius, perque res 

ponen a actituds o intencions dels emissors, son algunes marques tipografiques 

(Gr 3), com 1'iis d'un cos de lletra especial o 1'iis de la cursiva, la negreta, el 

subratllat i les cometes; tambe algunes convencions grafiques (Gr 2), com una 

determinada disposicio espacial de l'escrit. Aixf, per posar un exemple, en el con 

junt del corpus trobem 37 parafrasis escrites amb negreta. Aquestes marques 

acostumen a respondrc a una intencio del parlant de facilitar la recepci6 i la 

interpretaci6 adequada del missatge. 

Pel que fa a la distribuci6 d'aquestes marques segons els tipus textuals, obser-

vem que, llevat les convencions grafiques (Gr 2), que apareixen mes sovint en 

textos del tipus III, tots els mes importants es donen de manera predominant en 

els textos del tipus II. 
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Els recursos grafics no son gaire abundants en els textos del tipus I. Tinguem 

present que es tracta d'intercanvis individuals on abunden els textos manuscrits 

i aix6 redueix considerablement les marques tipografiques, com la cursiva o la 
negreta, que van associades a 1'iis d'ordinador. 

El tipus II palesa un comportament ben diferent. Per comencar, els recursos 

grafics que van associats a un tret de TP son molt mes nombrosos. Els textos d'a-

quest tipus, doncs, son els que tendcixen mes a emfasitzar el procediment de TP 

amb trets grafics, especialment amb marques tipografiques (Gr 3), que en aquest 

tipus sumen 221 ocurrencies. 

El segon recurs grafic mes utilitzat en aquest tipus textual son les marques de 

puntuacio (Gr 4), com a element que acompanya les explicacions, les enumera-

cions, les citacions bibliografiques, etc. 

Pel que fa als textos del tipus III, reuneixen un nombre notablement inferior 

de trets grafics associats al procediment de IT, en comparacio amb els textos del 

tipus II. Hi destaqucn tambe, com en la resta del corpus, les marques tipografi 

ques (Gr 3), especialment 1'iis de la negreta, molt mes frequent que en als altres 

dos tipus. 

Un dels aspectes que singularitza aquest tipus es que s'hi usen tile's sovint que 

en els altres algunes convencions grafiques (Gr 2), com la disposicio del text en 

el full. Aquest ultim recurs resulta modalitzador quan respon a la intencio de des-

tacar uns fragments per sobrc d'uns altres. 

Com en els textos del tipus II, aquests recursos es relacionen sobretot amb 

elements de TP del pla pragmatic, molt especialment amb les parafrasis, les expli 

cacions i les enumeracions. Les parafrasis associades a un recurs grafic son molt 

trie's nombroses que en el tipus II. Quant a les enumeracions, es tambe en aquest 

tipus on tenen una incidencia mes aha. 

Finalment, cal remarcar que hem inclos en el quadre les ocurrencies de repre-

sentacio grafica de sons paralinguistics amb sentit afegit (Gr 13) i les d'imatges 

amb dibuixos, fotografies o altres senyals (Gr 12). Les primeres perque han apa-

regut unicament en textos del tipus I, i les segones perque figurcn unicament en 

textos del tipus III, cosa que constitueix una nota diferenciadora. 

Recapitulate, doncs, veiem que del conjunt de 1.946 trets d'ordre grafic analit-

zats (vg. quadre 2.VT), 841 (43,1%) depenen de trets del procediment deTria/Prio-
ritzacio (vg. quadre 1 l.VI>). Pero hi ha uns recursos grafics concrets que apareixen 

majoritariament associats a trets de Tria/Prioritzacio (vg. quadre 14.VP). 

5.4 Recursos paralinguistics associats a Transgressio 

Com ja s'ha avancat, la Transgressio es el procediment de modalitzacio que 

porta associat un nombre mes gran de variables paralingiiistiques, tant d'ordre 
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prosodic com d'ordre grafic. Aixo es aixi en el conjunt del corpus, perb no en 

cadascun dels tipus textuals, ja que en el tipus II aquestes variables van unides 

mes sovint al procediment de Tria/ Prioritzacid que no pas al de Transgressid. 
Vegeu quadres 1 i 2.VP. 

QUADRE 16.VP. RECURSOS PROS&DICS I GRAFICS DEPENDENTS 

DEI. PROCEDIMENT DE TRANGRESSIO 

En un pla merament quantitatiu, la confrontacid de les dades referents a 

Transgressid i les marques de recursos paralinguistics en l'analisi del corpus 

dona com a resultat que, de les 2.669 marques de Transgressio, 1.323 (49,49%) 

duen associat un tret paralingih'sric. Vist des d'un altre angle, gairebe la meitat 

de les marques pros6diqties o grafiques (44,93%) afecten algun tret de Trans 

gressio. 

Aquesta freqiiencia de relacio de variables paralingiii'stiques amb la Trans 

gressio, superior a la que es dona amb els altres procediments de modalitzacid, 

porta a fer alguna remarca en el pla qualitatiu. En efecte, a diferencia del que 

sol passar amb la majoria de trets dels altres procediments, que poden anar 

acompanyats o no d'una variable paralingiifstica, hi ha alguns trets de Trans 

gressio que son practicament indissociables d'uns determinats trets prosodies o 

grafics, com ja s'ha avancat a l'inici d'aquest apartat. En aquests casos, la trans 

gressio consisteix precisament en la realitzacid de tal fenomen prosodic o grafic. 

Aixi, el tret de Transgressio definit com a «trencament de les convencions 

ortografiques» (TR 2.4.1) es logic que vagi acompanyat del tret d'ordre grafic 

definit com «convencions ortografiques» (Gr 1) i que el nombre d'ocurrencies 

dels dos trets sigui practicament equivalent, ja que un tret de caracter ortogra-

fic (per exemple, una dieresi) nomes haura estat marcat quan hi hagi una trans 

gressid. 

Caldria dir el matcix rcspecte a la relacid que hi ha entre el tret de Transgressid 

definit com a «proniincies no acceptables» (TR 2.4.4) i els d'ordre prosodic que 

recullen particularitats de vocalisme i consonantisme (Pr 9 i Pr 10). Com s'ha fet 

amb els altres procediments, comentarem per separat els resultats de l'analisi dels 

trets d'ordre pros6dic i els d'ordre grafic lligats a Transgressid. 
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5.4.1 Prosodies 

5.4.1.1 Trets de Transgressio que arrosseguen me's recursos pros6dics 

En el conjunc de texros analitzats han estac marcats 964 trets d'ordre pros6-

dic. Una gran part d'aquests trets, 437 (45,33%), van associats a una marca de 

Transgressio i es concentren majoritariament en tres d'aquestes marques, com es 

pot vcure en el quad re 17.VP de la pagina segiient.21 

De les dades del quadre considerem que cal destacar especialment els aspec-

tes segiients: 

Gairebe totes les marques de transgressio per interferencies fonetiques entre 

varietats funcionals de la llengua (TR 1.7.4) o per interferencies fonetiques amb 

altres llengiies (TR 2.1.4) porten una marca de Pr, ja que en aquest cas la trans 

gressio consisteix precisament en un determinat compprtament fonetic del par-

Ian t. 

El fet que hi hagi una diferencia entre el nombre de marques per pronuncies 

no acceptables (TR 2.4.4) i el nombre de trets de Pr que l'acompanyen no s'ha de 

considerar anomal, ja que en alguns casos una sola marca de TR pot anar acom-

panyada de dos o me's trets de Pr alhora. 

Cal aclarir que el fet que en els textos d'intercanvi individual no aparegui cap 

cas de marca prosbdica associada a una transgressio per interferencies fonetiques 

entre varietats funcionals de la llengua (TR 1.7.4) respon, com ja s'ha explicat en 

el seu Hoc, al criteri que s'ha aplicat respecte a aquests textos pel que fa a l'anali-

si del procediment de Transgressi6. 

Cal remarcar que entre els 238 casos de transgressio per pronuncies no accep 

tables (TR 2.4.4) n'hi ha 30 que son marcats com a transgressio produTda de 

manera sistematica: 3 que es refereixen a fenomens de vocalisme i 27 a fenomens 

de consonantisme. Tots 30 casos s6n en textos del tipus III produits en mode 

directe. 

Encara que el quadre nomes recull els casos mes rellevants de trets de 

Transgressi6 associats a trets prosodies, aquestes dades son suficients per palesar 

que aquesta associacio no es dona de manera uniforme en els tres tipus de tex 

tos. Les diferencies es veuran encara me's dares despres de presentar en el quadre 

18.VP el recursos prosbdics lligats me's sovint a Transgressi6. 

21. Per a lacorrccta Icctura dels quadres 17.VI' i 19.vPscguiu les mateixes indications que hem 

fet per als quadres analcgs 7.V1' i 9.VP. 



QUADRE 17.VP. TRETS DE TRANSGRESSlO QUE DUEN M& RECURSOS PROSODICS ASSOCIATS 
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5.4.1.2 Principals trets prosodies associats a Transgressio 

Si be", com ja s'ha dit, els trets paralingiifstics, en general, no formen part del 

feix de variables que defineixen els textos prototipics de cada grup de la tipolo-

gia, i encara menys aquells que van Iligats a Transgressio, si que es pot observar 

que alguns, Iligats a aquest procediment, mostren certes diferencies en el conjunt 

de textos de cada tipus. 

A continuacio es donen les dades dels fenbmens d'ordre prosodic que van m^s 

estretament Iligats a Transgressio en cadascun dels tres tipus tcxtuals acompa-

nyades d'algunes remarques. 

Quadre 18.VP. Principals trets prosodics associats a transgressio 

De les dades del quadrc anterior es despren clarament que la majoria de mar 

ques de Pr associades a Transgressio respon a fenomens de vocalisme, consonan 

tisme o fonetica sintactica. 

Pel que fa al tipus I, es pot considerar com un aspecte destacable I'cscas nom-

bre d'ocurrencies de trets pros6dics Iligats a Trangressio. Si be, d'entrada, pot 

semblar sorprenent, I'explicacio cal cercar-la en els criteris que s'han seguit, i que 

ja han estat explicats en el seu Hoc, en l'analisi de la transgressio en els textos d'a-

quest tipus. 

En aquests textos la freqiiencia de marques de consonantisme e*s major que la 

de vocalisme. fis difi'cil trobar una explicacio logica a aquesta diferencia, que es 
dona tambe en els textos del tipus III, i potser cal atribuir-la a fets aleatoris o 

imponderables. 

El nombre menor de marques dc fonetica sintactica (Pr 12) comparat amb els 

altres dos trets prosbdics es un fet compartit amb els altres dos tipus i, per tant, 

no <fs un element diferenciador. 
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Observant la informacio del quadre 17.VP, ens adonem que en el tipus I cap 

dels trets prosbdics que figuren en el quadre 18.VP no va lligat a la transgressio 

per interferencies fonetiques entre varietats funcionals de la llengua (TR 1.7.4), 

com a conseqiiencia dels criteris ja esmentats. D'altra banda, totes les marques 

de vocalisme i consonantisme van associades a transgressions per proniincies no 

acceptables (TR 2.4.4) o per interferencies fonetiques d'altres llengues (TR 
2.1.4). 

Pel que fa al tipus II, veiem que es, amb una diferencia notable, el tipus en 

que apareixen mes ocurrencies de trets d'ordre pros6dic Iligats a Transgressio. A 

part que la llargada total en nombre de paraules dels textos d'aquest tipus ana-

litzats & superior, cal atribuir-ho sobretot a dos motius: d'una banda, en com-

paracio amb els textos del tipus I, aqui les possibles transgressions d'ordre fone-

tic han estat analitzades amb rale's rigor, ja quc, pel seu caracter social, aquests 

textos han de complir les normes de l'estandard oral; d'una altra banda, en com-

paracio amb el tipus III, els textos d'intercanvi social solen produir-sc en uns 

registres menys rfgids, i el parlant actua amb m^s espontaneitat respecte a les 

normes d'ortoepia. 

El predomini dels trets de vocalisme sobre els de consonantisme no es mes 

explicable que el fenomen invers en els textos del tipus I. 

El nombre d'ocurrencies de marques de fonetica sintactica s'acosta al dels 

altres dos trets rellevants [Tie's que no pas en els textos del tipus I. 

Cal afegir que en aquest tipus s'ha trobat un cas, no recollit en el quadre, d'ac-

centuacio pros6dica (Pr 11) associat a una transgressio per pronuncia no accep 

table (TR 2.4.4). 

Pel que fa al tipus III, es pot considerar com a m^s rellevant el fet que el nom 

bre d'ocurrencies de trets prosodies Iligats a Transgressi6 6s notablement superior 

que en el tipus I, per6 no s'aparta gaire del tipus II, sobretot en valors relatius, ja 

que el nombre total de paraules dels textos del tipus III analitzats es inferior al 

dels textos del tipus II. 

Les marques de consonantisme son superiors a les de vocalisme, com en el 

tipus I, pero tampoc aqui no hi ha una explicacio logica. 

Les marques de fonetica sintactica, respecte als altres dos trets, guarden una 

relacio semblant a la dels textos del tipus II. 

En aquest tipus III es produeixen els trenta casos, ja esmentats, de transgres-

si6 sistematica per proniincies inacceptables (TR 2.4.4). 

Nome's en textos del tipus III apareixen marques de vacil-lacions amb que-

quejos, pauses in necessaries, omissions de pauses (Pr 13). 

Cal afegir que en aquest tipus s'han trobat alguns altres trets prosodies, no 

recollits en el quadre, que van associate a diverses marques de Transgressio: 
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- Canvis de velocitat d'elocucio (Pr 3): 1 oc. 

- Pauses significatives (Pr 5): 1 oc. 

- Accentuacio (Pr 11): 1 oc. 

La dada mes rellevant de la comparacio entre els tres tipus es l'escas nom-

bre d'ocurrencies de trets prosodies Iligats a Transgressio en el tipus I, que, 

tanmateix, no es significativa de cara a la caracteritzacio del tipus, ates que 

molts dels textos analitzats s6n de caracter informal i en I'analisi de la Trans-

gressi6 no s'hi han aplicat les normes ortoepiques de I'estandard oral. 

5.4.2 Grafics 

5-4.2.1 Trets de Transgressio que arrosseguen mes recursos grafics 

Igual que els trets prosodies, tambe" les marques de recursos grafics aparei-

xen en I'analisi relacionades sobretot amb el procediment de Transgressio. En 

efecte, en el conjunt de textos analitzats han estat marcats 1.949 casos d'lis 

d'un recurs d'ordre grafic. Una gran part d'aquests casos, 883 (45.3%) del 

total, van associats a una marca de Transgressi6 i es concentren majoritaria-

ment en tres d'aquestes marques, com es pot veure en el quadre 19.VP de la 

pagina seguent. 

De les dades del quadre, considerem que cal subratllar especialment que el 

tret de Transgressio que mes sovint arrossega un tret grafic es el trencament de 

les convencions ortografiques (TR 2.4.1) i, com cs logic, el tret associat mes 

sovint es Gr 1, que recull totes les convencions ortografiques. De les 482 

ocurrencies de TR 2.4.1 en tot el corpus, 423 porten una marca de Gr 1. 

El segon tret Transgressio que porta mes marques de recursos grafics es TR 

2.4.2, que es refereix al trencament de la normativa quant a puntuacio o pau 

ses, tant si ds per omissio com si es per us innecessari, i , com & natural, el tret 

grafic que porta associat m^s sovint 6s Gr 4, que fa referenda a les marques de 

puntuacio. 

La majoria de marques de Gr associades a Transgressio responen a conven 

cions ortografiques (Gr 1), convencions grafiques (Gr 2), marques tipografi-

ques (Gr 3) i marques de puntuacid (Gr 4). 
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5.4.2.2 Principals trees grafics associats a Transgressi6 

A continuacio es donen les dades dels fen6mens d'ordre grafic que van mes 

estretament Higats a Transgressio en cadascun dels tres tipus textuals acompa-

nyades d'algunes remarques. 

Quadre 2O.vp. Principals trets grafics associats a transgressio 

Com a aspectes me's destacables trobem que, pel que fa al tipus I, el nombre 

de trets grafics lligats a Transgressio es molt mes alt que el nombre de crets proso 

dies lligats al mateix procediment (vg. quadre 16.VP). Aixo no ha de sorprendre, 

ja que en l'analisi dels textos escrits s'han tingut en compte estrictament totes les 

normes d'ortografia, qualsevol que fos la classe d'intercanvi en que es produTssin. 

El total de marques grafiques liigades a la Transgressio en aquest tipus 6s rela-

tivament alt, ates que els textos escrits d'aquest cipus que han estat analitzats son 

normalment curts i el nombre total de paraules 6s molt inferior al dels textos 

escrits dels altres dos tipus, com s'especificara me's endavant. 

El nombre de marques per convencions ortografiques (Gr 1) sobresurt molt 

per damunt dels altres i 6s tamb^ notoriament alt el nombre de marques de pun 

tuacio mal emprades o be* omeses (Gr 4). La rao pot ser que en aquest tipus s'a-

pleguen forca textos de caracter informal, que sovint no s6n sotmesos a una revi-

si6 posterior. 

Les convencions grafiques (Gr 2) liigades a una transgressid tenen poca 

rellevancia en aquest tipus, ja que, d'una banda, en els textos d'intercanvi indi-

vidualitzat es menys frequent 1'iis de recursos grafics convencionals, i, d'altra 

banda, el seu us esta regulat menys estrictament. 

Pel que fa al tipus II, cal remarcar que en els textos d'aquest tipus tots els qua-

tre trets grafics que van me's sovint lligats a Transgressio tenen un index alt de 

frequencia. 

El nombre de marques per convencions ortografiques (Gr 1) sobresurt molt 

per damunt de les altres: s6n me's del doble. 
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Les convencions grafiques (Gr 2) i les marques tipografiques (Gr 3) lligades a 

Transgressio tenen un nombre d'ocurrencies notablement alt. La rao pot ser que 

en aquest tipus s'apleguen molts textos d'esfera de produccio economicosocial i 

cultural, on solen ser frequents tant les convencions grafiques (disposicio espa-

cial, abreviatures, sigles, simbols, enumeracions amb digits, expressio de les 

quantitats dins el text, etc.) com les marques tipografiques (subratllat, cos de lle-

tra, cursiva, negreta, cometes, etc. ). A mes, dintre de Gr 3 s'hi han assenyalat 

tambe els errors dc picatge, i els textos d'aquest tipus rarament son manuscrits. 

Pel que fa al tipus III, cal remarcar que, en els textos analitzats, el nombre glo 

bal d'ocurrencies de trets grafics Iligats a Transgressi6 6s forca baix. 

El tret grafic predominant 6s la transgressio de les convencions ortografiques 
(Gr 1). 

Les marques tipografiques (Gr 3) i les convencions grafiques (Gr 2) unides a 

trets de Transgressi6 s6n poc nombroses. 

A manera de sfntesi podem dir que, si comparem les dades dels tres tipus pel 

que fa als trets grafics arrossegats per la Transgressio, apareix clarament, en pri 

mer Hoc, que la transgressio de les convencions ortografiques (Gr 1) es molt 

notable en els textos del tipus I, de modalitzaci6 intuTtiva. En canvi, no hi ha gai-

res diferencies entre els del tipus II, de modalitzacio eclectica, i els del III, de 

modalitzacio obligada. 

En segon Hoc, la transgressio pel que fa a marques de puntuacio (Gr 4) & 

tambe molt n\6s frequent en els textos del tips I que en els altres. 

En liltim Hoc, la transgressio associada a marques tipografiques (Gr 3) i con 

vencions grafiques (Gr 2) es notablement alta en els textos del tipus II. 

Com a darrera observaci6 respecte a totes les variables paralingiifstiques, 

volem remarcar que hem donat una relacio gairebe" completa dels resultats de 

l'analisi dels textos per tal de cenyir-nos metodol6gicament als criteris seguits en 

la descripcio de variables, si be, com ja hem advertit, som conscients que les 

variables paralingiiistiques tenen un pes molt inferior al de la majoria de les altres 

pel que fa a l'establiment del Tipotext. 
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ANNEX 1 

Procediments de modalitzacio. 

Index de trets 



Posicionament discursiu de l'emissor (po) 

PO 1 POSICIONAMENT D'ORDRE PRAGMATIC 

PO 1.1 Prcscncia de Femissor 

Formes lingui'stiques mitjancant les quals es produeix la personalitzacio de 

l'emissor en el missatge. Assenyalen el centre di'ctic de la comunicacio a par-

tir del qual es produeix l'ancoratge del text en la situacio de comunicacio. 

PO 1.1.1 Pronoms forts de la persona 

Pronom personal de la persona del singular 

Pronom personal de la persona del plural quan inclou emissor i 

receptor, o emissor i una altra persona, sempre que no difuminin 

Jo. no hi anire; El vija elportarem nosaltres 

PO 1.1.2 Altres formes gramaticals de la persona en singular, o be en plural 

que indiquen una pluralitat real 

Pronoms i adjectius possessius 

Pronoms febles 

Terminacions verbals 

Passa'm_el safer; Em veurem a casa meva; Avui sopem a casa 

PO 1.1.3 Formes d'identificacio de l'emissor 

Elements que expliciten I'autor o l'avalador d'un text, mitjan-

9am la signatura, el logotip o el segell d'una autoritat o persona 
publica, jurfdica, o una expressio referencial. 

Expressions referencials o pronoms no personals -indefinits, quan-

titatius, numerals- que especifiquen o concreten els subjectes dels 

plurals de primera persona 

El teu pare i jo vindrem a sopar; Tots serem aqui a les unit; Ouatre no 

hem votat; Signat: Joan Serra 

281 
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PO 1.2 Difuminacio de l'emissor 

Formes gramacicals que comporten un determinat grau de despersonalitzaci6. 

PO 1.2.1 Procediments de distanciament de l'enunciador 

PO 1.2.1.1 Inclusi6 de 1'emissor en un plural fictici 

Plurals d'autor i d'altres que en realitat son singulars 

PO 1.2.1.1.1 Pronoms forts 

PO 1.2.1.1.2Altresformes 

Pronoms i adjectius possessius 

Pronoms febles 

Terminacions verbals 

La test que presentem...; Ens rianirem (i e*s el qui 

parla qui se'n va); Ara ens beurem una cerveseta (i 6s 

el qui parla qui se la beu); La nostra traduccid 

PO 1.2.1.2 Plurals de la persona, sovint en verbs de dir, d'enteniment i 

de percepcid. 

La identitat de l'emissor es dilueix en la veu, I'opini6 o la 

percepcio d'un col-lecciu d'emissors. 

PO 1.2.1.2.1 Pronoms forts 

PO 1.2.1.2.2 Altres formes 

Pronoms i adjectius possessius 

Pronoms febles 

Terminacions verbals 

Nosattres pensem que...; Els professors sabem els pro-

blemes que...; Uns i altres hem notat que...; Al 

Gabinet opinem que....; Alnostre sindicat diem que... 

PO 1.2.1.3 Desaparicio de l'emissor darrere d'una 3a persona (nom, 

carrec o parentiu...) 

Ara la mama et donarh la sopeta; El president del govern us pro-

met... 

PO 1.2.1A Generaliczacions mitjancant la 2a persona singular en Hoc de 

la la 

PO 1.2.1.4.1 Pronoms forts 

PO 1.2.1.4.2 AJtres formes 

Pronoms i adjectius possessius 

Pronoms febles 

Terminacions verbals 

Despris de treballar, arribes a casa i et trobes el sopar 

per fir (per "arribo a casa i no trobo el sopar fet") 

PO 1.2.2 Procediments d'apropament al receptor 

Assenyalen solidaritat envers el receptor mitjancant un plural de 

la persona. 
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PO 1.2.2.1 Pronom fort de la persona del plural 

PO 1.2.2.2 Altres formes 

Pronoms i adjectius possessius 

Pronoms febles 

Terminacions verbals 

Arafarem un exercici de sintaxi (dit per un professor als 

alumnes); Hola, com ens trobem? (dit a un malalt); 

Hola, com estem degana; German Ortiz, bon dia, t'hem 

tingut alguna ultra vegada? 

PO 1.3 Presencia del receptor 

Formes de tractamenc que determinen el nivell de relaci6 personal que I'e-

missor estableix amb el receptor. 

PO 1.3.1 Tractament solemne 

il-lustrissima 

PO 1.3.2 Tractament de relaci6, de nom o de carrec 

professor, senyor alcalde 

PO 1.3.3 Tractament personal de tu (singular o plural) 

PO 1.3.3.1 Pronoms forts 

PO 1.3.3.2 Altres formes 

Pronoms i adjectius possessius 

Pronoms febles 

Terminacions verbals 

Vindrem amb tu; En teniu la culpa vosaltres; Tu i tu, tor-

neu al vostre Hoc 

PO 1.3.4 Tractament personal de vos 

PO 1.3.4.1 Pronoms forts 

PO 1.3.4.2 Altres formes 

Pronoms i adjectius possessius 

Pronoms febles 

Terminacions verbals 

Confiem en vos; Us agraim la vostra visita, senyor presi 

dent; Heufet tard, senyora 

PO 1.3.5 Tractament personal de voste 

PO 1.3.5.1 Pronoms forts 

PO 1.3.5.2 Altres formes 

Pronoms i adjectius possessius 

Pronoms febles 

Terminacions verbals 

Voste no es preocupi: Am mateix It ho enviari a casa seva. 

senyora 
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PO 1.3.6 Tractament de relacio personal plural sense marca especifica de tractc 

Pronoms i adjecrius possessius 

Pronoms febles 

Terminacions verbals 

No tiiwueu por; Us hi podeu arribar amb el vostre cotxe 

PO 1.3.7 Difuminacio de la 2a persona per la 3a persona 

Ara la nena es menjara la sopa;... i el respectable public em dim si m'e-

quivoco; Diu "ah clar!", no es tan clar 

PO 1.3.8 Particularitzacio en una 2a persona d'un referent de 3a persona 

PO 1.3.8.1 Pronoms forts 

PO 1.3.8.2 Altres formes 

Pronoms i adjectius possessius 

Pronoms febles 

Terminacions verbals 

Aviti dia si vols trobar feina t'has de... (per "si horn vol 

trobar feina"); Ju no pots dir-ho perb ells si; Mira la ram-

bla de Barcelona (es refereix a una segona persona a qui 
tracta de voste) 

PO 1.4 Presencia d'elements del context altres que Femissor i el receptor 

Referencies exofbriques di'ctiques i no dfctiques que es refereixen a l'acte 

de comunicacio mateix o situen I'enunciat respecte al Hoc i al moment en que 

es produeix. 

PO 1.4.1 Dfctics de Hoc o de temps 

Pronoms adverbials 

aqui, alia, ara, dema, abir 

Altres sintagmes adverbials 

la setmana passada; I'any que ve; el segle passat; estesfalles; aquest curs 
Adjectius i adverbis 

actual, present, actualment 

PO 1.4.2 Dictics de cosa o de 3a persona 

Pronoms personals, demostratius i possessius i adjectius demos-

tracius de 3a persona amb funcid dictica. 

Vats aqtiell home?: Agafa I'altra lectura: Dona-l'hi a ella; & el sen: 

Agafa aixo 

PO 1.4.3 Dfctics que fan referenda al propi discurs com a globalitat 

Aquest cas que estem debatent (en un judici); Aquesta carta. que t'es-

cric a contracor...; Aquest provrama I'emetem en directe 

PO 1.4.4 Referencies exofbriques no di'ctiques 

Expressions referencials dc Hoc i de temps. 

Barcelona. 4 de mai? de 1994 



Procediments de modalitzacio. Index de nets 285 

I'O 1.4.5 Titols quc informen del genere discursiu en que s'inscriu el text 

decret, ban, avis, crbnica, etc. 

I'O 1.4.6 Dictics de manera 

Indiquen una accio realitzada davant dels interlocutors. 

Fes-ho aixi que t'anira be; No ho facts pas aixi; Dotics tu fes-bo igual; 

Ho has defer al reves 

PO 1.5 Exclusio o prioritzacio d'algun interlocutor en una conversa 

Privat (en textos d'lnternet) 

PO 2 POSICJONAMENT D'ORDRE GRAMATICAL 

PO 2.1 Desresponsabilitzacio/desvinculacio 

Frases que comporten una voluntat d'allunyar de I'enunciat el subjecte 

gramatical. Suposen tambe una despersonalitzacio si eviten la la persona. 

PO 2.1.1 Frases amb subjecte inconcret, indefinit o clli'ptic 

Us de pronoms indefinits {horn, tots, algtl...) amb funcio de subjecte 

Si algti no ha portat el carnet...; Tothom sap que... 

Generalitzacions amb hiperonims 

Lespersones no ban d'anar a la preso; Im gent din... 

PO 2.1.2 Passiva reflexa o pronominal 

A Cataltinya es menja poc formatge: Es din que a la tarda fareni festa; 

F.s tanca a les vuit 

PO 2.1.3 Passiva morfologica sense I'agent o amb l'agcnt 

Aquesta setmana sera signat el convent de constitucio del consorci del 

Liceu; Aquests defectes han de ser corregits per un instal-lador autorit-

zat (es una ordre indirecta que el receptor ha de fer executar) 

PO 2.1.4 Frases amb verbs esdevenimentals 

Verbs que signifiquen passar d'un estat a un altre i presentadors, 

com haver-hi, arribar, ser, estar, passar, produir-se, esdevenir, quedar, 

resultar, etc. 

Era per fiimer la tenda a fer punyetes; Cada d'ta passen me's accidents; 

Hi ha massa recels; Arriba que cansen; Ha quedat clar que...; Era aixe-

car simplement la immobilitzacio 

PO 2.1.5 Frases amb formes verbals no personals o amb infinitius en funci6 dc 

subjecte, i nominalitzacions. Sovint comporten una generalitzacio 

Participi passiu 

La resolucio presa a la reunio... 

Gerundi 

Treballant mes i millor, I'economia del pat's anira endavant 
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Infinitiu 

£s obligat destacar... ; No pavar impostos is un delicte 
Nominalitzacio 

La tiradapassa de 5-000 exemplars 

PO 2.1.6 Frases constituides per un sintagma nominal que comporten un 

verb elidit i que tenen valor oracional 

Divendres, 16 de getter de 1995 - Conferencia a carrec de Joaquim 

Mundd 

PO 2.2 Pronunciament respecte al missatge segons els proposits i els rols co-

municatius 

Les modalicats oracionals com a procediment amb que l'emissor, segons 

els condicionancs de la comunicaci6, formula un enunciat amb una intencio 

comunicativa. 

PO 2.2.1 Usos caracteristics de les modalitats oracionals 

Els factors determinants son els rols propis de la interaccio: el de 

donant i el de demandant. 

PO 2.2.1.1 Dedarativa per donar informacio 

Descripcio d'un fet, d'una accio, d'un esdeveniment, un 

objecte, un proces... o de la possibilitat de la seva existencia real. 

Funcio referencial 

Mode: indicatiu i condicional 

Paris is la capital de Franga; Hi aniria dimecres si... ; Ara, hi 

deti haver molta gentpreocupada per.... 

PO 2.2.1.2 Interrogativa per demanar informacio 

Funcio conativa de dir i psfquica 

Mode: indicatiu i condicional 

a) Preguntes per desconeixenca 

aa) Pregunta tancada. Pot portar la particula atona "que" 

Vindras demai; Oue vindras demo*. 

ab)Pregunta oberta. Porta marcadors d'interrogacio 

(pronoms, adverbis o adjectius determinatius) 

Oui vindrh dema?; On tens el cotxet; Quants quilos 

pesa? 

b) Preguntes per dubte. Porten marcadors de confirmaci6 

com oil, no}, is veritati, oi que sfi, vols dir que...? i can-

vis d'ordre 

Vols dir que anem per bon camt?; Oi que vindras dema?; 

Tu no hi eres, veritat? 

PO 2.2.1.3 Imperativa per donar o demanar bens i serveis 
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En aquesta modalitat el subjecte gramatical de l'oracio es 

sempre el destinatari. 

Funcio conativa de fer 

Mode: imperatiu i subjuntiu 

Vis a comprar pa; Ti el diari; L'ultim, que tanqui; Rebeu un 

abracada; Rebeu una salutacid; Abriga't, sifafred 

PO 2.2.1.4 Exhortativa o desideraciva per instar -persuasivament- a l'ac-

do de 1'altre, expressar un desig o prec de l'enunciador, que 

pot ser realitzable o no ser-ho 

Poden portar marcadors d'apreciacio {que, si, com, tant de 
bo que...). 

Funci6 conativa i psfquica 

Mode: condicional, subjuntiu, indicatiu (en present o futur), 
imperatiu 

M'avradaria quefossis aqui; Aixi rebentessis; Vineeee; Faria un 

cafetd, ara; Que descansis; Oue no torni a passar; St haguissim 

arribat abans...; Oue arribin d'boral 

PO 2.2.1.5 Exdamativa per manifestar reaccions animiques 

Expressa l'estat d'anim de l'emissor, inclbs en la informa-

cio. Sovint hi ha canvis d'ordre i presencia d'interjeccions {ai, 

ecs), invocacions o renecs, o marcadors d'exdamacio {que, 

quin/a, com, si, etc.). 

Funcio psi'quica i interlocutiva 

Mode: indicatiu, subjuntiu i condicional, per6 amb entona-

cio emfatica i intensitat articulatoria 

Jo no ho faria mail; Si en fa d'anysl; U£ com ploul: Exacte, tens 

tota la ra6; I que ningu no se n'hagi adonatl; Estariem frescos1. 

PO 2.2.2 Usos no caracterfstics de les modalitats oracionals 

Els factors determinants s6n alhora els rols interactius i els socials: 

d'estatus (poder i solidaritat) i de tracte (intimitat i coneixenca). 

PO 2.2.2.1 Declaratives 

PO 2.2.2.1.1 Declarativa per demanar informacid 

Funci6 conativa de dir 

a) Frases amb que l'emissor expressa ignorancia: 

No si qui vindra demit 

b) Frases inacabades que horn espera que l'interlo-

cutor completi: Vius a...; Et dius... 

c) Frases que donen una informacid per obtenir-

ne una altra o per obtenir informacio m^s 

amplia. Sovint de 1'entrevistador a I'entrevistat: 

/ llavors vas tenir el conflicte amb I'entrenador... 

PO 2.2.2.1.2 Declarativa per donar ordres, modificar la realitat, 

fer retrets, regular la conducta, amenacar, acusar, 
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avisar, prometre, comprometre's en una acci6, apro-

var, prohibir, desafiar 

Funcio psi'quica i conativa de fer 

a) Amb present o futur d'obligacio: Avui tomes a 

Us unit; El president convocara una reunid cada 

mes 

b) Amb verbs performatius: S'obre la sessid 

c) Amb verbs modals d'obligacio: cat que...; conve 

(jue...; s'ha de...; poden seure 

d) Amb future de caracter directiu: Si no ho fas et 

donare" una bufetada; Ja t 'ho trobaras 

I'O 2.2.2.1.3 Declarativa per exhortar o per expressar tin desig 

Frases amb que 1'emissor demana o dona un be* 

o un servei expressant sovint una mancanca, una 

necessitat o una disponibilitat que el destinatari in-

terpreta per la informacio del context. 

Funcio psfquica i conativa 

Estic mort de set; No porto foe/diners; Son les vuit; 

Tine canvi; Vaig sol 

Desitjo que estigui be"; En quedarem molt agrai'ts; 

Espero que...; M'agrada que vinguis; Demano discul-

pesper encomanar-vos el virus... 

I'O 2.2.2.1.4 Declarativa que es converteix en una defensa o rei-

vindicacio del contingut de l'enunciat 

Son generalitzacions, sentencies, judicis de va 

lor, afirmacions rotundes o emfatiques, manifesta-

cions valoratives, justificacions. El parlant dona 

com un fet all6 que es opinio propia, o s'erigeix en 

portaveu d'altri sense fonament. 

Funcio psfquica i referencial 

a) Frases que comporten validacio de I'enunciat 

Poden incloure adverbis de validesa, com "evi-

dentment", verbs esdevenimentals, negacions, 

etc.: Els ciutadans sdn conscients que ...; Les dones 

som les que ho portent tot endavant a les cases; Com 

el Valles no hi ha res; A I'estranger no passa, aixb; 

Tu no pots dir-ho, perb ell si; Ha quedat clar que 
son tins bretols; No, no. no ho volen, la ramblafora 

b) Frases que indiqucn una valoracio de la infor 

macio per part de remisson/o dejovefeia molt 

goig; Malauradament. no va venir 
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c) Declaracions d'intencions: ... / hem volgutposar 

fora de concurs tin mestre qiieja no te... 

d) Argumentacions: Tothom ho diu: en alia daltpo-

drienfer un parquing 

PO 2.2.2.1.5 Declarativa que linicament constata una informa-

cio que ja s'ha dit o reafirma, valida un enunciat ja 

ernes o el contradiu o desautoritza 

Funcio interlocutiva 

Vam comprovar que no hi eren; O sigui, que no hi eren 

PO 2.2.2.1.6 Declarativa per regular o controlar la comunicacio 

Funcio interlocutiva 

a) Amb referencies a parts del discurs: Pujo per 

contestar en dilplica, perb deixeu-me dir, ja que 

sdc aqui, dues coses molt breus, ja que voste n'ha 

fet esment; Tal com vam qitedar per telefon, t'es-

cric per dir-te... 

b) Amb voluntat de solidaritzar-se amb l'interlo-

cutor, reduir la distancia social, construir-se 

una imatge positiva, etc.: Aquest vestit (que por-

tes) sempre m'ha agradat; Tit ho saps de sobres, no 

se perque t'ho die 

c) Per acomiadar-se, saludar, etc.: La Niiria et din 

ndeu ijo tambe 

PO 2.2.2.2 Interrogatives 

PO 2.2.2.2.1 Interrogativa per donar informacio 

Funcio referencial 

a) Oferiment d'informacio: Saps que me'n vaiga la 

Bretanya?; Te'n recordes que vam parlar dels Fa 

bliaux?; Et penses que no me'n vaig adonar? 

b) Interrogacions retoriques amb diverses finali-

tats discursives: fquin its esfa dels forts reservats?; 

Hi hague" realment una democracia a Atenes?; Es 

podia haver fet d'una altra manera? 

c) Interrogacions didactiques. Sovint en anuncis, 

apartats d'articles, conferencies, etc.: Com es 

prepara un viatge? 

d) Resposta a una pregunta amb una altra pregun-

ta: / nosaltres d'on traiem una soca? 

e) Donar una resposta a una pregunta i alhora 

questionar-la: Molt tranquil-los, me's que vatros 

alia verda txiqueta? 
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PO 2.2.2.2.2 Interrogativa per manar o reptar 

Formes indirectes de demanar be"ns i serveis. 

Funcio conativa de fer 

Voleit callar?; Ja esteufent el burro un altre cop?; Voleu 

endrecarels Hits d'ima vegada?; I si calUssiu una estona? 

PO 2.2.2.2.3 Interrogativa per exhortar 

Formes de cortesia per demanar bens, serveis o 

informacions que van mes enlla de la pregunta que 

es formula. 

Funcio conativa de fer 

Et sembla que recollim els papers?; Creus que podries 

venir divendres?; Deuras venir d'hora avui, oi?; Que 

us queda Hoc al cotxe?; Teniu monedes soltes?; Anem a 

fer una cervesa?; Per que no et compres un portatil?; 

Tens bora? 

PO 2.2.2.2.4 Interrogativa amb valor exdamatiu 

Sovint son preguntes que qiiestionen o confir-

men 1'enunciat anterior. 

Funcio psiquica 

Ja torna a ploure?; Vols dir?; Una pizza? no!; Fes be" i 

no miris a qui?; Ah, bo veus? 

PO 2.2.2.2.5 Interrogativa per establir o mantenir la comunicacio 

Funcio interlocutiva 

Som a Catalunya Radio. Bon dia. Que tal? Com esteu? 

PO 2.2.2.3 Imperatives 

PO 2.2.2.3.1 Imperativa per manifestar sentiment, intencio, queixa 

Funcio psiquica i conativa 

Vis i busca'l; Ara riu-te'n; I arribes a casa al vespre i 

trett la roba de la rentadora, fes el sopar, trett la caca 

als nens...; Que s'espavilin que fa dia! 

PO 2.2.2.3.2 Imperativa per demanar o donar informaci6 o asse-

gurar la comunicacio 

Imperatius que denoten activitat mental, senso-

rial o lingui'stica, per demanar confirmaci6 o amb 

altres valors informatius, sovint seguits d'una com-

pletiva. 

Funci6 conativa, referencial i interlocutiva 

Pensa que deu estarfent; Sapigues que va arribar a les 

dotze; Mira com va de brut; Digue'm on has deixat les 

clans; Que ho diguin ells; Digues com ho he de fer!; 

Escoltdm; Mira el que et die 
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PO 2.3 Incorporacio d'operadors modals que afecten les modalitats oracionals. 

Per amenacar, queixar-se, fer retrets 

PO 2.3.1 tis de la negacio i de les partfcules negatives (cap, gens, etc.) amb 
valor de cortesia, amb sentit restrictiu o amb altres valors 

Cortesia: No tens pas una mica de sucre?; Per que no. fas venir la 

Maria? 

Restriccio: No tots ho van venre; Noprou raonada; No tot h igual 

Afirmacions gratui'tes: No, no, no volenfer-ho iprou 

limfasi (sovint amb pas): No en s6cpas propietari! 
PO 2.3.2 Temps verbals amb valor altre que l'estrictament temporal 

Present i futur d'indicatiu amb valor d'obligacio: Avui tomes a les 

deu; El soci estara obligat a assistir a les reunions generals; Ouan haura 

ocupat la presidencia dictaminara... 

Imperfet d'indicatiu amb valor condicional: Si veies al Ramon 

digues-li... 

Imperfet de subjuntiu amb valor d'imperatiu (frases negatives): No 

It diguessis pas! 

PO 2.3.3 Modes verbals que situen Tacci6 en un pla d'irrealitat, desitjabilitat 

o d'obligacio: condicional, subjuntiu, gerundi, infinitiu 

Ara faria un cafetd; Podries venir?; Que es castiguin segons la llei...; 

Sense cSrrer, sense cdrrer; Senyor Lupidnez, posant-se dempeus....; Qui 

ho diria aixb! 

PO 3 POSICIONAMENT D'ORDRE SEMANTIC 

PO 3.1 Expressivitat de l'emissor 

PO 3.1.1 Interjeccions, onomatopeies 

Ufi, ai!, uix!, ecs!, ah!, perfecte!, magnific!, vet-ho-aqui!, mua, mua, 

mua, etc. 

PO 3-1.2 Invocacions i renecs 

Jestis del Carme; Mare de Deu Santissima!; Ai verge gloriosa!; 

Mecagundiu!; Merda! etc. 

PO 3.1-3 Formules fatiques i mots crossa (frequents en converses telefbniques) 

Si... si; be; vejam; vegem; ah!; ja veus; quk, que?; mm...; bueno; be" 

dona be", etc. 

PO.3.1.4 Adjectius possessius i pronoms febles amb que l'emissor estableix 

una relacio de distanciament/apropament de les persones respecte 

als objectes o als fets referenciats 
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Datius de participacio o etics: Se'm casa la noia; Se'mpinta els llavis 

que es tin content; Se'tpren el iogurt, la nena?; Com te'n va d'elegant, 

I'home!; Al director, com It va de curta la secretarial 

Datius de possessio i adjectius possessius: Se'm beu el cafe; Que no se 

usfacifosc; Esfiima la seva cigarreta; No em toquis els metis llibres 

PO 3.2 Interpellacions al receptor 

S6n marques amb valor interaccional. La seva principal funcio es iniciar 

contacte, mantenir-lo o tancar-lo i tambe construir la imatge de 1'interlocu-

tor i, de retruc, la propia. 

PO 3.2.1 Interjeccions i altres expressions conatives 

Epl, ei!, compte!, alerta!, perdd (deixa'm passar), si us plan, goita, per-

meteu-me, grades, de res, apa, on s'is vist, tranquil1., etc. 

PO 3-2.2 Insults i floretes 

Fill de puta!, cabrdl, rei, vida, etc. 

PO 3.2.3 Vocatius, salutacions i comiats 

Hola!; Antbnia!; bon home!; tit, el de les ulleres!; tu que saps tant d'in-

fbrmatica...; bon dia; adiu; atentament; conforme; d'acord; apa; apa 

buenes; escolteul, etc. 

PO 3.2.4 Frases o expressions que impliquen complicitat, aproximacio o dis-

tanciament 

Siguem francs, m'explico?; Permeteu-me; Deixeu-me dir; Has vist?; o 

no?; oi?; Que em diras?; Que me'n dius?; M'entens?; Mira, eh.'; be"; a 

vetirel; d'acord; per favor; perdona; A mi que em perdonin; amb la 

venia; Aixb es una mica el que tu comentaves; No diguis res mis; 

Tranquil'., estigui tranquil'.; Tu que saps catala...; A tu que t'agraden 

les plantes...; Com t'ho diria...; Perb coincidiran vostes amb mi..., 

etc. 

PO 3.2.5 Rectificacions del discurs de 1'interlocutor 

-Vam decidir... -Vas decidir tu 

PO 3.3 Matisacions o modifications de l'enunciat 

Elements anafbrics o catafbrics que afecten expli'citament la validesa de l'e 

nunciat o de l'acte d'enunciaci6. Incideixen en la interpretacio o l'acceptacio 

del missatge. 

PO 3.3.1 Construccio inicial emfatica amb "es que", "si que" 

£s que et surt de dir-li; A que no hi ha manera de tancar la llista; Si 

que arribes d'hora! 
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PO 3.3-2 Frases introductdries amb verbs de diccio, d'enteniment o d'activi-

tat sensorial (percepcid), formin o no part d'una perifrasi verbal 

Comporten una assumpcio de l'enunciat i un cert posiciona-

ment explicit respecte a la informacio. Son frases en la persona que 

s'ancoren en el temps real de I'enunciacio. 

No die que; Afirmo que; Jo diria que; Comprenc que; Em pregunto si; 

Crec que; Opino que; Jo que se!; Em fa I'efecte; Veig que; Constato que; 

Reconec que; Remarco que; Sento a dir; Segons tine entes; Ignoro si; 

Dubto que; Volia dir que 

PO 3.3.3 Verbs modals, pen'frasis amb verbs modals o que actuen com a 

modals, tant si constitueixen una frase introductoria com si no 

El verb es constitueix en matisador d'un altre verb o d'una frase 

i implica un judici sobre I'acci6 pel que fa a la seva obligatorietat, 

possibilitat, necessitat, desitjabilitat, existencia, etc., que afecta la 

validesa de 1'enunciat. 

Si el processat ha d'estar en llibertat, el jutge podra privar-to; Diu 

que...; Diuen que...; Es veu que...; Poden creure que...; Mirare d'ex-

pticar; Semblaque...; Conve que...; Caique...; Volen semblar; Gosen 

fir; Arriba que ten causes; Passa que sdn uns demagogs; El que conve es 

girar; El que passa es que tot canvia; Espero que...; Voldria dir; Desitjo 

dir que... 

. Pen'frasis verbals amb valor aspectiu: duratiu, perfectiu o puntual 

Porten, fent d'auxiliars, verbs com anar, comencar, continuar, 

acabar de, ser a punt de, etc. 

PO 3.3.4 Adverbis, sintagmes adverbials o altres expressions equivalents que 

afecten els enunciats globalment o la imatge de I'emissor i el 

receptor 

Es clar; Per descomptat; Potser; £s possible que; Es segur que; A la 

millor; Normalment; Ja; Realment; Cordialment; Francament; 

Honestament; En confianca 

PO 3.3.6 Frases amb valor apreciatiu 

Poden precedir-ne una altra o posposar-s'hi. Poden incidir en 

qualsevol tipus de modalitat. Indiquen un judici de valor respecte a 

l'enunciat. 

£s bo que; Trobo interessant que; Es desitjable que; Em sap greu; Sento 
que; Es catastrbftc que; ...que is una cosa bona; ... es licit; Diuen que 

vindran a sopar. En quedarem ben tips 
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Tria o Prioritzacio d'elements linguistics (TP) 

TP 1 TRIA O PRIOR1TZACI6 D'ORDRE PRAGMATIC 

TP 1.1 Construccio del significat i del sentit del text 

Procediments de coherencia que es produeixen en l'actualitzacio del sis-

tema lingufstic i que s6n constitutius del teixit textual. 

TP 1.1.1 Operacions intertextuals 

Constitueixen remissions a altres textos amb finalitats marcades 

(credibilitat, ostentaci6, justificacio, humilitat, ridiculitzaci6, ame-

nitat, didactisme, etc.) ob^a paraules, termes, del propi sistema o 

be* d'un altre. 

TP 1.1.1.1 Citacio directa 

Reproduccio literal d'un text propi o alie. 

Com diujob: "Malei't sigui el dia en que vaig niixer" 

TP 1.1.1.2 Incrustaci6 

Inclusio d'un discurs en un altre en els mitjans de comu-

nicacio audios i audiovisuals: veus i imatges. 

... segons que ens informa el nostre corresponsal a Damasc. (veu 

del corresponsal amb imatge o sense) Bon dia.. Aqui a Da 

masc. .. 

TP 1.1.1.3 Citaci6 indirecta 

Parafrasi d'un altre discurs, alie o propi. 

Allb que ditt Espriu, de viure per salvar els mots... 

TP 1.1.1.4 Citaci6 bibliografica o font documental 

Vegeu ClCERO, Dels deures III 58 

TP 1.1.1.5 Glosses 
Acotacions i notes en un text alie o propi (explicacions 

marginals, notes a peu de pagina, etc.). 

Em refereixo tinicament a la seva obra poetica; Nota 23: Carta 

enviada des de Girona 

TP 1.1.1.6 Anticipacio en estil directe d'un text que es dira 

"Iper que t'hi vasficar?", penso etzibar-li 

TP 1.1.1.7 Os metalinguistic de paraules o frases 
El terme "manlleu"; "Entreu" is una oracid imperativa 

TP 1.1.1.8 Remissions a termes, paraules o expressions d'altres llengiies 

amb usos metalingiifstics 
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"How do you do" no ti valor depregunta 

TP 1.1.2 Operacions intratextuals 

Constitueixen procediments de delimitaci6 i precisio dels con-

tingucs del text en funcio del seu sentic global i de les finalicacs dis-

cursives. 

TP 1.1.2.1 Parafrasis discursives 

Son equivalencies cextuals que tenen la funci6 d'especifi-

car o precisar el significat d'una paraula o expressio, amb con 
nector o sense. 

Aclariments o especificacions. Solen manifestar-se amb pausa 

o signes de puntuacio, o be amb nexes introductoris com vull 

dir, is a dir, o sigui, en altres paraules 

Aposicions quan actuen com a sinbnims textuals: Llorenc Vi-

llalonga, I'autor de Beam 

Definicions de paraules. Sovint introduides per verbs o 

expressions com designa, signified, is entes com, etc. 

Resums i sfntesis d'un text o d'un fragment, formant-ne part 
integrant. En s6n exemples les parafrasis anticipatives (leads) 

o finals, els tftols, els esquemes, els quadres, els indexs, etc. 

Traduccions o versions de mots o frases dites dintre del text 

en una altra llengua: Sempre pensava que ende gut, alles gut, 

"si s'acaba bi, tot esta be" 

TP 1.1.2.2 Explicacions 

Estableixen relacions entre parts de l'enunciat, que poden 

ser d'inclusi6, de contrast o de simple acumulacio. 

Exemplificacions: Un mamifer, per exemple un camell; La llei 

de la gravetat: per exemple, si tu tires unapedra.... 

Concrecions per especificacio o per generalitzacio, puntualit-

zacions: Els italians, els romans concretament; Els Catalans, i els 

mediterranis i els europeus en general; Amb I'excepcio, en part, 

de... 

Digressions amb efectes de contrast o d'acumulacio informa-

tiva. Part d'un discurs que sovint s'allunya de Tassumpte 

principal: Eltecnic que tenia la competencia, que era un incom 

petent...; El director general, culer empedreit, assidu de can 

Barca 

TP 1.1.2.3 Remissions intratextuals 

Referenda a parts del discurs realitzada amb elements di'c-

tics o amb expressions referencials, ja sigui amb valor simple-

ment connectiu, ja sigui com a represa del tema o com a avis 

explicit de repetici6. 
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El primer punt; A la segona part; Tornant al que deiem...; 

Repeteixo; Torno a insistir; Die una vegada me's; Vegeu la nota 

de I'apartat 3; Aixb que he dit.... 

TP 1.1.2.4 Autorectificacions 

L'emissor anulla o corrcgeix una part del discurs. 

Amb nexes com die mentida, no, mes ben dit, rectifico 

Sense nexes: quina... quins avantatges 

TP 1.1.2.5 Relacions sumatives 

Tenen la funcio de fer avancar el discurs. Solen comencar 

amb expressions com tambe, i encara, i a mes, es mes, llavors, 

igualment, i mes encara, etc. 

TP 1.1.2.6 Relacions de semblanc.a 

Estableixen paraMelismes, o comparacions entre objectes 

de la realitat, amb nexes com mes que, com, igual que. 

TP 1.1.2.7 Enumeracions 

Enumeracio una per una de les parts d'un tot. Poden ser 

tancades o obertes. Cada part pot esser diferenciada amb un 

nexe introductori, com un numeral o amb un signe grafic o 

amb una disposicio espacial. 

TP 1.1.2.7.1 Sense marcadors: pollastres, oques, capons, anecs, una 

aviram quefeia goig 

TP 1.1.2.7.2 Amb marcadors: Ir, 2n, 3r, liltim, o be elements 

grafics o prosodies 

TP 1.1.3 Implicacions actitudinals 

Significats pragmatics que es deriven de 1'actitud de l'emissor, 

que es transmeten juntament amb els significats lingiii'stics i contri-

bueixen a la configuracio del missatge. 

TP 1.1.3.1 Ironia 

Expressio amb aparenca de versemblanca grades a uns 

coneixements compartits pels interlocutors. Per part del 

receptor es percebuda com a falsa i, per tant, interpretada en 

sentit oposat o, simplement, diferent; i per part de l'emissor 

es utilitzada amb diferents proposits comunicatius (humor, 

complicitat, sarcasme...). 

Com que m'he aprimat tant... (quan en realitat s'ha engreixat) 

TP 1.1.3.2 Sentits afegits 

Sentits que son actualitzats per uns determinats elements 

linguistics a me's -o en comptes- del significat que aquests ja 

tenen. 
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TP 1.1.3.2.1 Adverbis amb implicacio 

ja, tambe, tampoc, encara, sobretot, senipre, la resta, 

altres; no, i ella is simpatica 

IT 1.1.3.2.2 Conjuncions amb implicacio 

encara que, perb, doncs, tambe, per, tant, de tota 

manera, enprincipi, n't, isclar que, ja que, tnentre, e's 

me's, pel que fa a, fins i tot... 

IT 1.1.3.2.3 Expressions amb sentit figurat 

El parlant utilitza frases fetes lexicalitzades (ada-

gis, proverbis, comparacions topiques) o en crea de 

noves. 

Tautologies: Un dia es un din 

Paradoxes: Els Cases tenen sis fills links 

Hiperboles: Ens ban matat ben matats; Ens p'txhvem 

de rhire 

Metafores: £s una rata de biblioteca; El que remena 
les cireres 

Metonimies: M'heperdnt tres Poblenous 

Pcrsonificacio: En Pere es la bondat baixada del eel 

Sinecdoques (part pel tot): Modalitzarem una esto-

na mis fins a les vuit 

Dobles actualitzacions: Sigues viu 

Moralitats: Talfaras tal trobaras 

TP 1.1.3.2.4 Sentits incorporats mitjancant un recurs prosodic o 

grafic 

Portaran, a mes d'aquest numero, el num. de Pr 

o Gr corresponent. 

/ el "savi" corrector... 

IT 1.1.3.3 Connotacions 

Expressions que revelen valors culturals, poli'tics, religio-

sos, etics, etc. 

Els partits verds no tenen al Parlament Europeu el pes que cal-

dria 

IT 1.1.3.4 Canvis de tema per tal de mantenir o cridar I'atencio, tallar la 

con versa... 

IT 1.1.4 Extrapolacions 

Recurs literan amb finalitats didactiques o il-lustratives que 

consisteix a remetre a situacions o imatges ideals reconegudes i 

acceptades com a modeliques. Poden consistir en al-legories, para-

boles, etc. 



298 Tipottxt 

TP 1.2 Tria o canvi de Hengua, varietat o registre 

TP 1.2.1 T^ caracter modalitzador quan es d6na en sicuacions en que trenca 

les expectatives dels receptors, o simplement perque dona prestigi 

Nos vemos!; See you! 

TP 1.2.2 En textos poligestionats, tria i manteniment de dues o mes llengues 

enteses pels interlocutors 

—Quants fills teniu? 

—Four 

—Nois o notes? 

—Two girls and two boys 

TP 1.2.3 En textos poligestionats, adaptaci6 a una altra Hengua per poder fer 

efectiva la comunicacio 

... ens en parlara el nostre convidat d'avui 

—Bonn tarda, professor Sebastiani. Buona sera, professore Sebastiani 

—Buona sera 

—Lei crede que... 

TP 1.2.4 Us de parades d'una altra Hengua quan no tenen establert I'equiva-

lent en la Hengua catalana o s'han generalitzat amb aquesta forma 

auto; apud acta 

TP 1.3 Prioritzaci6 de determinades parts del discurs 

Consisteix a presentar el discurs en un determinat ordre o estructura a fi 

de fer prevaler uns elements per damunt dels altres. Per exemple, I'ordre en 

que un diari presenta la programaci6 dels diversos canals de televisid, o l'e-

leccio dels titulars de primera pagina. 

TP 2 TRIA O PRIOR1TZACK5 D'ORDRE GRAMATICAL 

TP 2.1 Prioritzaci6 d'elements signiBcatius dins l'oracio 

Recursos sintactics que tenen com a efecte remarcar uns determinats ele 

ments significatius de la rrase per damunt d'uns altres. Solen comportar canvis 

d'ordre, que afecten l'entonacid i la grafia. Un dels elements es pres com a punt 

de partida. 

TP 2.1.1 Tematitzaci6 a l'esquerra i tematitzaci6 a la dreta, amb la presencia 

del dftic, o be tematitzacions que s6n represa del tema o ramifka-

ci6 d'un hipertema, amb un cert emfasi, encara que no portin clf-

tic. En cas de realitzar-se tambe per recursos pros6dics, portara una 

marca de Pr 

De pomes, n'hi haura poques, aquest any 
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TP 2.1.2 Passivitzacio per prioritzar 1'objecte o el subjecte 

La reuniofou presidida pel director general 

TP 2.1.3 Focalitzacio amb desplacament o sense 

Sempre anira acompanyada d'una marca de Pr o Gr 

Al teatre, hauries d'anar; Pitjor sdcjo que envio felicitacions passat els 
Reis 

TP.2.1.4 Focalitzaci6 amb construcci6 emfatica iniciada amb el verb "ser" 

£s eljordi qui mho va dir 
TP.2.1.5 Canvi d'ordre d'un adjectiu qualificaciu o d'un adverbi 

Un fantastic element; Una trista tarda; Que molt n'esta contenta 

TP 2.2 Estructures gramaticals bimembres construides amb cnllacos correla-

tius 

Recursos sintactics que tenen com a efecte destacar dos elements de la 

informaci6 tot contrastant-los per oposici6, per comparacid o per diferencia-

ci6. Sovint el primer d'aquests elements 6s donat com a pressuposat. 

TP 2.2.1 Relacions adversatives 

No tan sols is evident que... sino que...: No perque... sind perque 

TP 2.2.2 Relacions comparatives i distintives 

No tamper aixb comperallb; £s tan interessant com...; Una cosa e'sfer 
quaranta hores i I'altra is donar-li tot aqttest material... 

TP 2.2.4 Copulativa negativa 

Ni era al seu domicili, ni era a I'escola 

TP 2.3 Prioritzacio o minimitzacio d'elements dins I'oracio amb un recurs 

prosbdic o grafic 

Intensificacio de connectors a fi de remarcar les relacions Ibgiques 

entre diferents parts del discurs: S'augmenta la paginacid per complir amb 

els subscriptors 

Intensificacio d'elements preposicionals que indiquen temporalitat, 

situaci6, acompanyament, manera, mitja, etc.: No, sobretot sense: Tres 

cullerades despris de sopar; Vols el cafe amb llet? 

Intensificacio d'altres elements gramaticals, lexicals o noms propis no 

marcats per altres motius: / es va posar vermella 

Minimitzaci6 (desfocalitzacio) de paraules o de segments que corres-

ponen a informaci6 coneguda o marginal. Frases o expressions dites amb 

to de veu me's baix i amb m6s velocitat d'elocuci6; a l'escrit poden anar 

entre parentesis 
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TP 3 TR1A O PR1ORITZACI0 D'ORDRE SEMANTIC 

TP 3.1 Designacio de la realitat 

Signes linguistics amb que el parlant es refereix als objectcs del mon (real 

o irreal) mitjancant els quals els assigna significats. 

TP 3-1 • 1 Referenda a objectes i qualitats 

TP 3.1.1.1 Noms, substantius, sintagmes nominals o frases que denoten 

opinio, apreciacto, estat animic, creenca, etc. 

palati, barraca (per designar un habitatge o casa) 

TP 3.1.1.2 Qualificadors del nom, adjectius, sintagmes adjectivals o fra 

ses adjectives apreciatives, com llastimds, horrible, magmfic, de 

bon veiire... 

TP 3.1.1.3 Especificadors del nom 

IT 3.1.1.3.1 Sintagmes quantitatius o indefinits, apreciatius, com 

molts, pocs, tant, me's, cert, quasi totes, quatre, en gran 

quantitat, en bona part, de tot, tin munt de, una pila 

de, tins, quins, sobre 

Quins alumnesf; La vida son quatre dies; ...sobre vuit 

persones 

TP 3.1.1.3.2 Demostratius sense valor di'ctic i amb significat 

valoratiu 

El tio aquest; Aquests alumnes em tenen negre 

TP 3.1.1.3.3 Articles davant de noms propis amb significat altre 

que el referencial 

La mtisica del Wagner; Vam veiire ioi Lleida magnific 

TP 3.1.1.4 Incorporacio de sufixos aspectius: augmentatius, diminutius, 

despectius, intensificadors 

marassa, homenet, bonas, llunyet, aviadet, bonissim, etc. 

TP 3-1.1.5 Escurcaments de paraules (apocopes) que impliquen valora-

cio o actitud 

profe, farma, poli, etc. 

TP 3.1.1.6 Creacio de paraules (neologismes artesanals) 

xocolatejar, olor cafetera 

TP 3.1.1.7 El-lipsis pragmatiques 

La cuina val 109 (mil); Li sttrtper 1 i mig (milions); Haitrem 

de configurar a tools (mitjancant I'opci6 tools) 

TP 3.1.1.8 Motsjoquer 

Designacio d'objectes de la realitat amb paraules o expres 

sions, generalment, sense significat propi 

Dallonses, daixonses, i tal i qua/, i no d'allb res, aixb, allb, no 

TP 3.1.1.9 Hiperonims 
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Designaci6 d'objectes de la realitat amb voluntat de no 

anomenar-los concretament. 

El mal (per no dir "el cancer") 

TP 3-1.2 Referenda a accions i estats 

TP 3.1.2.1 Verbs amb que el subjecte de l'enunciacio atribueix actituds, 

intencions, sentiments, estats d'anim, punts de vista al sub 

jecte de 1'enunciat (comporten un compromis interpretatiu 

per part de 1'emissor) 

TP 3.1.2.1.1 Verbs descriptors d'actes de parla il-locutius o per-

locutius 

avisar, advertir, anunciar, amenacar, aconsellar, burlar-

se, mofar-se, ironitzar, fantasiejar, insinuar, lamentar, su-

plicar, replicar, rebatre, rebutjar, oferir, afirmar, defensar, 

escridassar, posar en relleu, subratllar, matisar, imprecar, 

avergonyir, ofendre, deixar anar, abocar, convocar, ridi-

aditzar, prometre, exclamar, sednir, enganyar, cridar, 

invocar, adoctrinar, predicar, haver-rihi prou, etc. 

TP 3.1.2.1.2 Verbs descriptors de sentiments, d'estats d'anim o 

altres accions no verbals 

compartir, mereixer, fiigir, escapar-se, atabalar, foragi-

tar, reconeixer, afartar-se, timer, assassinar, dubtar, 

preocupar-se, saber greu, ajustar-se, superar, tenir 

oportimitat, decantar-se, deteriorar-se, etc. 

TP 3.1.2.2 Verbs performatius 

El mes frequent es que estiguin en primera persona, per6 

tambe son possibles la segona i la tercera, sobretot si aquesta 

representa una institucio. Solen tenir aquest efecte verbs com 

condecorar, excomunicar, prometre, jurar, inaugurar i tots els de 

registre jun'dic, com vendre, comprar, arrendar, llogar, casar, 

batejar, etc. 

Prometo cotnplir les obligations del men carrec; Ouedes en lli-

bertat; El jurat declara guanyadora I'obra, etc. 

TP 3.1.2.3 Validaci6/apreciaci6 d'accions o de qualificacions 

Adverbis o sintagmes adverbials que afecten el verb, l'ad-

jectiu o altres adverbis. 

desesperadament, rapidament, perfectament, meravellosament 

be, mes aviat del compte, ben desat, tant, tan gran, gairebe, 

quasi, com a molt, en tot cas, si de cas, a tot estirar, com a ma 

xim, pel cap baix, etc. 

TP 3-2 Designacio de la realitat amb un codi inventat per a us d'un nombre 

reduit de persones 

Exemple: RACATACANYACAMACABU 
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Repeticio d'elements linguistics (re) 

RE 1 REPETICI6 D'ORDRE PRAGMATIC 

RE 1.1 Intencions recurrents 

El parlant insisteix en la manifestacio d'actituds. 

Manca o exce"s de cooperacio 

Per que ho dius?, com ho saps?, qui t'ho ha dit? 

Trencament o sobrevaloracid de la imatge propia o de 1'altre, creacio de 

falses expectatives, etc. 

Ho faros molt bi..., llest com ets... ami? I'experiencia que tens...; £s inutildir-

te res, com que no escoltes... tossut com ets.... 

RE 1.2 Intensificaci6 de continguts del tema 

El parlanc es refereix repecidament a elements exofbrics amb termes que 

nom& esdevenen coreferencials pels coneixements compartits pels interlocu 

tors, o designa insistentment els elements de la situacio comunicativa. 

Referents designats amb paraules diferents 

El teu parent que ha de ser, el pare Llimona, el caputxi; en aqtiest Hoc, aqui, 

aqui matrix, on sett ara la nena 

RE 1.3 Repetici6 del text en una altra llcngua 

La xequera en catalaja existeix 

Le chbque en Catalan ca existe 

RE 2 REPETICIO D'ORDRE GRAMATICAL 

RE 2.1 El parlant recorre reiteradament a unes constructions gramaticals deter-
minades 

Canvis d'ordre 

Inicis amb subordinades adverbials 

Quan tot semblava acabat, quart ningti no s'ho esperava... 

Combinacions de substantiu + adjectiu(s) 

Les mengesforen exquisides i abundoses, les begudes selectes i mesurades, elser-

vei pulcre i amatent 
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Repetici6 de temps verbals 

Nosaltres fern el sopar, tu banyes el nen i la Maria para taula 

Altres construccions 

RE 2.2 Repeticio de morfcmes gramaticals o lexicals 

Reiteract6 d'una persona gramacical 

Hi anird, jugar£ guanyare 

Duplicaci6 dels morfemes de genere 

Benvolvut/uda. veilna, propietaris/aries 

RE 2.3 Pleonasmcs intensificadors 

Conforme aixb bo ha fit 

RE 3 REPETICIO D'ORDRE SEMANTIC 

RE 3.1 Repeticio de frases 

Frase identica o practicament identica: forma i contingut 

Vota socialista, vota socialista, vota socialism 

RE 3.2 Repetici6 de parades 

Designacions d'objectes concrets 

Designacions generiques 

Designacions d'accions, situacions, etc. 

RE 3.3 Repetici6 de lexemes o de morfemes de derivacio 

Repeticid de lexema: 

paper, paperassa. paperera 

Repetici6 de sufix: 

reset, bufonet, petitet 

Repetici6 de prefix: 

descamisat, desconjurttat 
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Transgressio dels usos linguistics (TR) 

TR 1 TRANSGRESSI6 D'ORDRE PRAGMATIC 

TR 1.1 Canvi de codi 

TR 1.1.1 Expressio d'una part del propi discurs en una altra llengua 

TR 1.1.2 Expressio del discurs amb barreja de codis 

TR 1.2 Trencament de la coherencia global 

Canvi de I'estructura logica del discurs exigida per la situacio comunica-

tiva 

Trencament del fil discursiu en registres formals, sovint per introducci6 de 

continguts no adients al tema 

Manca d'una part del discurs: Com hem dit abans... (i no s'ha dit) 

Canvi injustificat de patro discursiu 

OsciMacions entre formes dialectals: los animals... i tot el dia... (en el 

mateix text) 

TR 1.3 Incompliment de les convencions socialment establertes 

TR 1.3.1 Inadequacio dels aspectes formals del discurs 

Formats de text o de paper 

Disposicio grafica i organitzacid espacial (per exemple, els marges o 

l'espai despre's d'un signe de puntuacio) 

Convencions grafiques i tipograflques 

Autocorreccions, rectificacions, esmenes, potineries 

Us indegut d'abreviacions dins d'un text 

Expressio indeguda dc les quantitats 

Errors de picatge o errors per desconeixement de la manera de fun-

cionar de les eines informkiques 

Questions de protocol: ordre de presentacio de les persones 

TR 1.3.3 Mancances en I'ancoratge del text 

TR 1.3.3.1 Manca de referents temporals i espacials o inadequacid d'a-

quests a la situacio comunicativa, o inexactituds en noms de 

llocs que situen el text 

TR 1.3.3.2 Manca o equivocaci6 de tractaments protocoMaris, carrecs, 

titols 

Sr. president (quan cs tracta del vicepresident) 

TR 1.3.3.3 Incorreccions i inexactituds en citacions, referencies i ver 

sions intertextuals 
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TR 1.3.4 Trencament de les pautes de relacio personal 

Pot produir-se per manca o per exces de cooperacio. 

TR 1.3.4.1 Inhibicio 

TR 1.3.4.2 Trencament o sobrevaloracio de la imatge propia o de la del 

receptor 

TR 1.3.4.3 Creacio de falses expectatives 

Per exemple, demanar una cosa per explicar-ne una altra 

(mentida comunicativa) o dir M'agrada que em fact aquesta 

pregunta i contestar una altra cosa. 

TR 1.3.4.4 Continguts o entonacions contraproduents per a la finalitat 

del discurs o per al manteniment de relacions 

TR 1.4 Alteracio dels criteris textuals adoptats per I'autor, o absencia de tals 

criteris 

Poden afectar la tipografia, la puntuacid, els tractaments personals, etc. 

TR 1.4.1 Alteracions puntuals o canvi de criteri a partir d'un punt 

TR 1.4.2 Manca global de criteris 

TR 1.5 El-lipsi 

Substitucio d'una part de l'oracio per signes convencionals. 

Ens ve a buscar el taxi a I'hotel a dos quarts de vuit: vuit dblars 

TR 1.6 Usos inadequats o abusius de paraules, cantarelles o elements paralin 

guistics que dificulten una bona recepcio del discurs o, simplement, 

acaparen l'atencio de Poient 

Per exemple, us de mots crossa, gestos, mirades, entonacions, etc. 

TR 1.7 Inadequacio del sistema us 

TR 1.7.1 Utilitzacio de tractaments personals no adequats a la situacio comu 

nicativa 

Per exemple, dir de tu quan caldria dir de voste, o referir-se a l'in-

terlocutor amb una franquesa o distanciament inadequats 

TR 1.7.2 Us en textos estandard de formes col-loquials o vulgars considerades 

no recomanables, d'acord amb la proposta per a l'estandard oral 

(morfologia) de 1'Institut d'Estudis Catalans (2001) 

Per exemple, formes pronominals com aparten-se; formes verbals 

com haguer per haver, comparescut per compareguf, altres formes 

com, dillunsos, prous, forces, masses, done, llavbrens, etc. 
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TR 1.7.3 Us en textos estandard d'ambit general i registre formal de formes 

considerades prbpies d'un estandard d'ambit restringit o de registre 

informal, d'acord amb la proposta per a l'estandard oral (morfolo-

gia) de l'lnstitut d'Estudis Catalans (2001) 

Per exemple, dis per digues en un text estandard d'ambit general, sira 

per sera, dia per deia 

TR 1.7.4 Interferencies fonetiques entre varietats funcionals de la llengua 

Per exemple, sons epentetics, entonacions idiosincratiques del 

parlant en registres formats, o be formes propies d'usos molt formats 

en registres col-loquials, etc., com // ho dono, illbgic, pro per perb, 

I'universitat per la universitat, radera per darrera, nar per anar, clas-

se per classe 

TR 1.7.5 0s d'estructures sintactiques prbpies d'un altre mode o canal de 
comunicacio o d'una altra varietat funcional 

Tine un amic que el sett pare treballa al bane; Acabat quefou... (en un 

registre informal) 

TR 1.7.7 Us de paraules o expressions prbpies d'un grau de formalitat o d'es-

pecificitat mes alt o mis baix del que pertoca 

Sostreure per robar, cosa per hepatits crbnica; llurs fills per els setts filly, 

prengueren sengles capelb per cadascti va agafar el sen barret 

TR 1.8 Mimetismes 

Repetici6 d'estructures o paraules que acaba de dir l'altre parlant, encara 

que no sigui la forma propia ni correcta 

Caldra injringir-los un castig sever/ssim 

Qtiin creus que se'ls podria infrinrir? 

TR 2 TRANSGRESSI6 D'ORDRE GRAMATICAL 

TR 2.1 Interferencies en el sistema 

0s de formes gramaticals o fonetiques no genui'nes, ja sigui en paraules, 
sintagmes o frases. 

TR 2.1.1 Barbarismes 

Paraules d'una altra llengua (o que contenen morfemes d'una altra 

llengua) esdevingudes d'lis frequent en determinades varietats gene-

racionals o geografiques o socials 

berberetxo, olvit, mandu, holding, guixeta, Rosita, auto (per acte), sig-

nataries 
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Tambe casos del tipus fabliatixs per fabliaux 

TR 2.1.2 Ultracorreccions 

Paraules formades, sovint per encreuament, per evitar-ne d'altres 

de suposadament no genuines. 

mitgeval, intermig, trofeig 

TR 2.1.3 Solecismes 

TR 2.1.3.1 Calcs sinractics inrencionats 

Calcs d'estructures d'altres llengiies creats amb finalitats 

especifiques. 

Angel Casas show; Catalunya Rhdio 

TR 2.1.3.2 Calcs sintactics mimetics 

Imitacio involuntaria d'estructures sintagmatiques propies 

d'altres llengiies. Afecten principalment: 

El sintagma verbal: Aquest matt vaip menjar xocolata; Segons 

aixb, el president es reuniria dema amb... 

El sistema pronominal: Dema sho portaran; lis com a plural 

deli 

L'us de les conjuncions: Preguem vingueu aviat 

L'expressid del genere neutre: I'encertat i I'equivocat de la tria, 

lo que, lo mateix 

Canvi del genere dels noms: la front, la pebre, la corrent, eh 

anhlisis 

L'us de complements partitius: un vermeil i un blau 

L'us de preposicions o altres convencions normatives: is en la 

planta tercera; Era sintactica i gramaticalment anbmala 

L'us d'adjectius variables com a invariables: La tasca comii 

TR 2.1.4 Interferencies fonetiques d'altres llengiies. Proniincies no genuines, 

d'acord amb la proposta per a l'estandard oral (fonetica) de l'lnstitut 

d'Estudis Catalans (2001) 

cassa per casa 

TR 2.3 Construccions gramaticals anomales 

TR 2.3.1 Questions de morfologia 

Plurals mal formats: textes per textos 

Concordanca de genere, nombre i temps verbals 

Formes verbals, nominals, etc. 

Escu^ament inadequat de paraules 

TR 2.3.2 Construcci6 incorrecta d'oracions, de sintagmes o de paraules 

Aplicacid errfmia de la forma d'una paraula o expressio: cadascu 

per cadascun, dotzau per dotze, etc. 
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Questions de corelaci6 temporal: Va entire de I'escala trencant-se la 

cama dreta; Si haeuessis vingut havuessis vist mon pare 

Conjuncions o preposicions mal emprades o sobreres: Per tant.... 

(quan no hi ha una relacid de conseqiiencia) 

Elisions inadequades de preposicions, pronoms, conjuncions, arti 

cles, o be* de subjectes, verbs o complements, etc. 

Passiva pronominal amb subjecte agent 

Paraules mal formades: petonissim 

TR 2.3.3 Usos de ser i estar 

TR 2.3.4 Derivats, composcos no normatius 

redaccional en Hoc de equip de redaccid 

TR 2.3.5 Anacoluts 

Frases inacabades el sentit de les quals es completa per la infor-

macid del context. 

TR 2.3.6 Canvi de l'estructura oracional 

El parlant inicia una oracid amb una estructura, la trenca i con-

tinua amb un nou gir. 

TR 2.3.7 Incisos mal situats (dislocats) des d'un punt de vista sintactic 

Era gent que venien de vairebi tots de la universitat 

TR 2.4 Trencament de la normativa ortografica i ortoepica 

TR 2.4.1 Infraccid de les convencions ortografiques (ortografia convencional 

i natural) i ortoepiques 

Vocals i consonants, accentuaci6, apostrofacid, dieresi, separaci6 

siMabica, majuscules i minuscules, manca d'espai entre paraules, us 

del guionet en els compostos, etc. 

TR 2.4.1.1 Realitzada sistematicament o repetidament 

TR 2.4.2 Infraccio de les normes sobre puntuacid o sobre les pauses (per 

omissio o in necessaries) 

TR 2.4.2.1 Realitzada sistematicament o repetidament 

TR 2.4.4 Pronuncies no acceptables 

Ultracorreccions, com, per exemple, llamina, llinguistka, compte, 

ratlla, setmana... 

Respecte a I'apostrofacid: el home, el indi, la herba, la-Eva; I'ttniver-

sitat, la oposicid, la unica, la India (si be" alguns casos serien admissi-

bles en registres col-loquials) 

Altres casos diversos, com prublema o poblema per problema, relotge 

per rellotge 

TR 2.4.4.1 Realitzades sistematicament o repetidament 
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TR 3 TRANSGRESSlO D'ORDRE SEMANTIC 

TR 3.1 Interferendes en el sistema 

TR 3.1.1 Calcs semantics 

Formes de designar la realitat calcades d'altres Ilengiies: dent 

d'all per gra d'all, les vuit de la nit per del vespre, tots i totes en Hoc 

de cada, la nit bona per la nit de Nadal, baix per sota, posar de volta 

i mitja per deixar com un drap brut, fregar plats per rentar els plats, 

donar temps per tenir temps, portar temps per fer temps, igual tan-

quen per potser estara tancat, R/N per N/R (referenda nostra per nos-

tra referenda) 

TR 3.1.2 Ultracorreccions 

servei metge, tarja d autobus, adonar-se compte 

TR 3.2 Designacions erronies 

TR 3.2.1 Paroni'mia i lexic estrafet (etimologia popular) 

a petites dibcesis per dosis, naftalina per nectarina, verticals per cervi-

cals, respiradora per aspiradora 

TR 3.2.2 Desajustament entre el significat de la paraula i 1'iis designatiu 

prejudici per perjudici, o viceversa; desvetllar per desvelar, Si el pro-

cessat ha d'estar en llibertat per conttnuar, copsar per colpir 

TR 3.2.3 Imprecisions i incongruencies 

Sintagmatiques, lexicals: Talcosa is quart...; La manca d'incultura de 

la gent is cada dia mis gran 

Tautologies: Aqui tenim un triangle amb tres angles 

Per omissio d'un adjectiu: Si elprocessat ha d'estar en llibertat (quan 

hauria de dir en llibertat provisional) 

Per lis innecessari o abusiu d'una paraula: L'acord respectiu de les 

parts signants; Funcionen a nivellde... 

Per referenda indeterminada a entitats que han de ser determina-

des: Vresentes un carnet d'identitat del ten pare... 

Os inapropiat d'un hiper6nim: Van reduint-se les coses per Van 
reduint-se els perills 

Imprecisions o designacions erronies del referent: No sabia que era 

elpropietari (per usufructuari). O casos en que no queda dar de qui 

o de que es parla 

TR 3.2.4 Noms propis mal emprats 

Desajustaments, imprecisions en les entitats representades per 

noms propis. 

Cititat de Palma per Palma de Mallorca o Citttat de Mallorca 
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TR 3.3 Inadequacio del sistema a 1'iis 

TR 3.3.1 Transvasament indiscriminat del lexic propi d'un camp semantic a 

un altre 

Solen ser expressions de caracter metafbric 

malalt terminal aplicat al camp de la polftica; botxi, apallissar, galde 

reclinatori aplicats a 1'ambit futbolfstic, etc. 
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Recursos d'ordre prosodic (Pr) i d'ordre grkfic (Gr) 

RECURSOS D'ORDRE PROSODIC 

L'index de trees que segueix no respon exactament als items que caldria 

tenir presents en l'estudi fonetic d'un text. El criteri d'indusio dels trets ha 

estat el valor modalitzador que poguessin tenir en els textos i sempre recolzen 

en algun dels exponents linguistics de modalitzacio. 

El fet que la Transgressio figuri com un dels quatre procediments de 

modalitzaci6 ha portat a incloure en aquest index fenomens de vocalisme, 

consonantisme i fonetica sintactica que o be constitueixen interferencies 

-siguin d'altres llengiies o entre varietats de la mateixa Uengua-, o son altres 

realitzacions no recomanables. Per a me"s precisi6, es detallen i s'illustren amb 
exemples. 

L'expressio Recursos d'ordre prosodic te, doncs, un sentit ampli, ja que abas-

ta trets suprasegmentals i alhora alguns trets segmentals, en funcio del seu 

valor modalitzador. 

Pr 1 Canvi de to de veu (greu/agut) i/o d'intensitat (tile's forta/mes fluixa) res-

pecte al context 

De to: Variacions que afecten una sil-laba, un mot o un sintagma, amb 

valor modalitzador, o be* el patro melodic de les modalitats oracionals 

D'intensitat: Variacio en el volum de la veu dintre d'una frase o d'una 

seqiiencia (respecte al cotext), o be* emissio de tot un text amb una intensitat 

diferent de l'esperada (respecte al context) 

Pr 2 Canvi de timbre de la veu 

Recurs de l'emissor per simular un canvi de personalitat o per caracterit-

zar el taranna d'una altra persona o atribuir-li l'enunciat. 

Pr 3 Canvi de velocitat d'elocucio respecte al context 

Acceleracio o alentiment en la velocitat d'elocucio, que sol ser mesurada 

pel nombre de sfl-labes emeses per segon. 

Pr 4 Ritme accentual 

Efecte produit per la intensificaci6 de les sfl-labes toniques. 
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Pr 5 Pauses significatives 

Pauses que, en un context determinat, tradueixen una. intencionalitat de 

remissor o son darament modalitzadores. Aixo no depen directament de la 

seva durada, pero les pauses superiors a 0,3 segons solen ser considerades sem-

pre significatives. 

Pr 6 Allargament de sons (vocals o consonants) amb sentit afegit 

Pr 7 Pronunciacio sil-labejada d'un mot (amb pauses entre les s/Mabes) 

Recurs prosodic que pot apareixer amb autonomia, si be sovint va 

acompanyat d'algun dels anteriors. 

Pr 8 Rialla o manifestacions gestuals amb sentit afegit 

Pr.9 Vocalisme 

Pr 9.1 No-neutralitzacio de "ale" en posicio atona (en l'estandard oriental) 

i no-reducci6 de "e" oberta en posicio tbnica que passa a tancada en 

posicio atona de l'occidental o be neutralitzacio quan no cal en 1'oc-

cidental 

Barsalona, santral 

Pr 9.2 No-neutralitzaci6 de "o/u" en posicio atona (en l'estandard oriental) 

i no-reduccio de "o" oberta en posici6 t6nica que passa a tancada en 

posicio atona de l'occidental 

Pr 9-3 Articulacio oberta quan hauria de ser tancada o a l'inreves de "e" i 

"o" 

be per be,f6ra per fora 

Pr 9.4 Neutralitzacions innecessaries 

Que fas? pet Que fas? 

Pr 9.5 No-neutralitzacio en si'1-laba final de mots cultes 

frase, classe 

Pr 9.6 Modificacions vocaliques 

bau per beu, namis per nomes, hi pensat per he pensat 

Pr 9.7 Assimilacions o dissimilacions 

dicidir per decidir, vegilar per vigilar 

Pr 9-8 Canvi en parlars orientals del so propi de "o" atona pel so de vocal 

neutra 

telefen per telefon, micrbfen per micrbfon, xafegor per xafogor 

Pr 9.9 Addici6 o supressi6 de sons vocalics del tipus seguent 

vritat per veritat, brana per barana, ideia per idea, anou per nou, vella-

na per avellana, caixa per caixa, pro per perb, pacencia per paciencia 
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Pr 9.10 Reduccid de diftongs o diftongacio de vocals 

coranta per quaranta, aufegar per ofegar, aulor per olor, aiga per aigua 

Pr 10 Consonantistne 

Pr 10.1 Ensordiments 

cassa per caza, eksamen per egzamen, pople per pobble, rekla per regla, 

metxe per metge, txen per gent, maretxar per marejar 

Pr 10.2 Sonoritzacions 

imprezid per impressid, prbgzim per prbksim, legzic per leksic, sociedat per 

societat, comisari per comissari, duquesa per duquessa 

Pr 10.3 Addicio i supressio de sons 

col-legit per col-legi, aixbs per d/xo, trasparent per transparent, sicbleg 

per psicbleg, vespra per vesprada, cai'ra per cadira, atre per tf/fri 

/m per nosaltres, escarxofa per carxofa, dugues per </««, <z»i£ o 

per aigua, perem per esperem, engenciana per genciana 

Pr 10.4 Palatalitzacions 

(IJlbgic, (l)literari, (l)lamina, cunya per cuina, xixanta per seixanta 

Pr 10.5 Despalatalitzacions 

2»»a per //«««, co/ per a>//, z>«/ per pk//, relotge per rellotge; peis per 

/>«x, £WM« per ram* 

Pr 10.6 Ioditzacions de fricatives 

/V«? per ̂ fnf, proiecte per projecte, io per jo, ia per ja 

Pr 10.7 No-distincio de sons fricatius i africats 

boix per boig, vat per vaig, fai per faig, txina per xina 

Pr 10.8 Manca de geminacio 

Ana per Anna, setmana per semmana 

Pr 10.9 Altres modificacions de sons consonantics 

edjercit per egziercit, matitzar per matisar, improvitzar per improvisar, 

analisar per analitzar, aubercoc per albercoc, arbre per a(r)bre, espli-

car per explicar, edjerciciper eggercic't, etivoco per equhoco. conteper 

compte, bom nit per £o»tf n/'f 

Pr 10.10 Pronuncies no genuines 

Casos de^amb el so aspirat cascella "_/£/»" 

Casos de z castellana: n;W/ ce 

Sigles, marques, etc.: PC, VMS, BMW 

Casos de "r" gutural francesa 

Pr 11 Accentuaci6 

Pr 11.1 Pronuncia incorrecta d'algunes formes dels verbs acabats en -iar 

o -quar 
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estudia per estudia, adeqiia per adequa 

Pr 11.2 Desplacament de l'accent en alguns mots 

textil per tbctil, atmosfera per atmosfera, futbol per fiitbol 

Pr 12 Fonetica sintactica 

Pr 12.1 Manca de sensibilitzacio davant vocal d'algunes consonants en posi-

cio final de mot 

fen-bo perfint-ho, San Antoni per Sant Antoni, am ell per amb ell, 

aquet home per aquest_home 

Pr 12.2 Ensordiment de la "s" final de mot seguida de vocal inicial en el mot 

segiient 

les sales per les ales, els mitres per els altres, les samigues per les amigues 

Pr 12.3 Sonoritzacio de les oclusives finals davant un mot comencat per 

vocal 

nord-americh per nort-america, sud_-oest per sut-oest 

Pr 12.4 Addicid o supressio de sons a la fi de mot 

on(t) is, to Vany, dona-mho (en) a mi 

Pr 12.5 No-elisio o no-sinalefa en casos d'una "a" o una "e" atones en contac-

te amb una altra vocal en mots diferents 

mitja horn per mitj(a) hora, una empenta per un(a) empenta, algii em 

visita per algii (e)m visita 

Pr 12.6 Manca d'elisio o elisions incorrectes en Particle i la preposicio "de" 

el home, el indi, la herba, la Eva, I'universitat, la tinica, la oposicid, la 

India, de installar 

Pr 12.7 Emmudiment de la "r" de les formes verbals seguides de pronom 

icblc 

convence-us per convencer-vos, mereixe'b per mereixer-los, portd'l per 

portar-lo, and-hi per anar-hi 

Pr 12.8 Elisions o epentesis innecessaries 

Qti(e) hi deu haver; si (u)s plau; (i)s clar; posa-ho (an) alia 

Pr 13 VaciMacions amb quequejos, pauses innecessaries o omissio de pauses 

Gr RECURSOS D'ORDRE GRAFIC 

Gr 1 Convencions ortografiqucs 

Vocals, consonants, accentuacio, aposcrofacio, dieresi, separacio sil-labica, 

majuscules i minuscules (inicials), us del guionet en els compostos. 
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Gr 2 Convencions grafiques 

Gr 2.1 Disposicio espacial (centrat, sagnat, separaci6 d'una data amb guionets) 

Gr 2.2 Abreviatures, sigles i si'mbols, enumeracions amb digits, guions, 

amb a), b), c), etc. 

Gr 2.3 Expressi6 de les quantitats dins del text 

Gr 3 Marques tipografiques 

Gr3.1 Subratllat 

Gr 3.2 Cos de lletra especial (versaletes i majuscules seguides, imitacio 

d'escriptura a ma) 

Gr 3.3 Cursiva 

Gr 3.4 Negreta 

Gr 3.5 Cometes 

Aquesta is la nostra "sort": poder treballar tota la vida com a negres 

Gr 3.6 Errors de picatge 

Gr 4 Marques de puntuacio 

Gr 4.1 Parentesis, claudators, guions, barres, asteriscs 

Gr 4.2 Punt i a part, punt i seguit, punt i coma, dos punts, coma i punts 

suspensius 

Gr 5 Signes d'interrogacio 

Gr 6 Signes d'admiracio 

Gr 7 Punts suspensius 

Gr 8 Escriptura manual 

Gr 10 Substitucio d'un codi linguistic per un codi grafic 

Gr 11 Rectificacions, autocorreccions, esmenes 

Invalidacions de part del text fetes amb prou cura, de manera que no el 

facin inintel-ligible o rebutjable esteticament. 

Gr 11.1 Punts concrets 

Grll.2 Global 
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Gr 12 Imatgcs amb dibuixos, amaoi l'ordinador, fletxes, fotografies o altres 

senyals 

Gr 13 Representacio grafica de sons paralinguistics amb sentit afegit 

ha, ha, ha! (ria 



ANNEX 2 

Index d'ocurrencies 

dels frets de modalitzacio 



POSICIONAMENT DE L'EMISSOR EN UORDRE PRAGMATIC 





P
O
S
I
C
I
O
N
A
M
E
N
T
 D
E
 L
'
E
M
I
S
S
O
R
 E
N
 L
'
O
R
D
R
E
 G
R
A
M
A
T
I
C
A
L
 







TRIA / PRIORITZACIO EN UORDRE PRAGMATIC 



TRIA / PRIORITZACI6 EN L'ORDRE GRAMATICAL 



TRIA / PRIORITZACIO EN L'ORDRE SEMANTIC 



REPETICIO EN LORDRE PRAGMATIC, GRAMATICAL I SEMANTIC 



TRANSGRESSlO EN L'ORDRE PRAGMATIC 



(„./...) 

TRANSGRESSI6 EN UORDRE PRAGMATIC 



TRANSGRESSIO EN L'ORDRE GRAMATICAL 



TRANSGRESSI6 EN L'ORDRE SEMANTIC 



DADES GLOBALS DELS PROCEDIMENTS DE MODALITZACI6 

QUADRE RESUM DE POSICIONAMENT 

QUADRE RESUM DE TRIA / PRIORITZACIO 

QUADRE RESUM DE REPETICIO 

QUADRE RESUM DE TRANSGRESSIO 



RECURSOS D'ORDRE PROSODIC 





RECURSOS D'ORDRE GRAFIC 



ANNEX 3 

Corpus textual 



Aquest annex consisreix en un CD-ROM amb el corpus textual del Tipotext 

constituit pels 107 textos de no-ficci6 que han estat la base de la recerca. Son tex-

tos de llargada diversa: el mes breu te 43 paraules, el me"s llarg 2.475, i entre tots 

sumen 47.982 paraules. 

Es presenten com un material complementari de la Tipologia. Tenen simple-

ment la funcio d'il-lustrar-la: exemplificar les diferencies que hi ha entre els tres 

tipus textuals del Tipotext i mostrar com son els textos que poden formar part 

de cada tipus. Aplegats, doncs, segons els tres tipus textuals del Tipotext, els tex 

tos mostren les diferents classes de modalitzacio que els distingeixen: intui'tiva, 

eclectics i obligada, estretament relacionada amb la naturalesa de 1'intercanvi 

comunicatiu en que s'originen: individual, social i institucionalitzat, respectiva-

ment. 

El principal criteri amb que han estat seleccionars es que el catala hi estigui 

representat en les sevcs difcrents varietats: historiques, generacionals, geografi-

ques, socials i funcionals (vg. Varietat de la llengua, p. 126-128). Tambe s'ha tin-

gut en compte la diversitat de modes de produccio, de canals de difusio i de 

generes textuals, a fi d'obtenir la maxima representativitat de la comunicacio 

actual en catala. 

El gruix de la recopilacio es va dur a terme el 1990 en les diferents arees terri 

torials del catala. Posteriorment, es va completar el corpus amb mostres de tex 

tos de generes textuals apareguts mes recentment, com per exemple, el xat o el 

missatge escrit per telefon mobil. 

Val a dir que aquests textos no sempre reuneixen exactament el conjunt de 

caracten'stiques assenyalades per als prototipus de cada un dels tipus textuals. 

Me"s aviat son indicadors de la varietat de caracten'stiques textuals i extratex-

tuals que es poden donar en els diferents textos d'un mareix tipus textual. Els 

textos s'han d'entendre com el que son: un continuum de produccions verbals 
per resoldre les necessitats comunicatives dels membres d'una determinada 

societat. 
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Per poder obrir el CD-ROM calen els requisits segiients: 

- Ordinador multimedia PC, amb altaveus (o auriculars) 

- Processador Pentium II o superior 

- 64 Mb de memoria RAM o superior 

- Placa grafica amb una profunditat de 32 bits 

- Lector de CD-ROM de velocitat I6x o superior 

- Monitor configurat com a minim a 800 x 600 pixels 

- Entorn grafic Windows 98 o Windows XP 
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