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Als meus tres fills,
la Rosa (†), el Lluís, la Cecília.

Teoria

Avui has fet un poema estrany
que potser ningú no sabrà…
Se t’ha desprès, madur,
com una estrella gestada al front
que t’ha vingut a les mans.
Alguns entendran què diu,
però sols els qui coneguin
la rosa del desert en copsaran l’art:
pèlags de sorra amorosits pel vent,
temps infinit per a l’existència de la flor.

I a tu —llàgrimes dolces al teclat—,
t’ha de bastar pertànyer al misteri del moment:
sentir profundament la bella geometria de la rosa,
estimar-la, oh sí, estimar-la!,
i haver comprès la raresa del seu rostre original…
Sortir al carrer i caminar, ara i adés;
buidar-te de tu mil cops i sempre,
i, a poc a poc, deslliurar-te del seu destí.

1997
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Presentació

El llibre que teniu a les mans, El domini textual: Un model de funcionament del discurs 
per a l’ensenyament de la llengua, és una obra de síntesi, la culminació d’un camí (o 
potser només d’una etapa llarga i fructífera?) que comença amb els primers treballs 
d’aplicació de l’enfocament comunicatiu i la lingüística textual a l’ensenyament del 
català. En un moment en què tot sembla servir-se en píndoles, fins i tot la recerca, més 
ocupada a fer aportacions puntuals i focalitzades en fenòmens esparsos que perden la 
tensió i la bellesa del conjunt, aquest llibre ens presenta una síntesi dels factors que 
expliquen el funcionament del discurs amb un objectiu, que més enllà de la descripció, 
es planteja l’aplicabilitat a la didàctica del català. En efecte, la perspectiva didàctica 
se’ns mostra com el punt final en els capítols, però, en realitat, és el punt d’ancoratge 
inicial i el fil conductor de les explicacions.

Aquesta és una obra de síntesi en molts sentits. Sintetitza el treball d’anys 
realitzat per l’autora, Rosa Artigas, en el marc del Gabinet de Didàctica de la Direcció 
General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, autèntic impulsor de 
moltes iniciatives pioneres en la lingüística aplicada a l’ensenyament. D’altra banda, 
beu de moltes fonts bibliogràfiques, però continua resultant original i les lectures de 
base no enfarfeguen el text, ja que se situen en un segon nivell, tot sovint com a notes 
al peu. 

La densitat conceptual i l’exhaustivitat que caracteritzen el text es traslladen 
en to ben personal. L’autora ens parla a l’orelleta, ens porta de la mà pels mil racons 
del llenguatge i la construcció textual. En aquest sentit, és essencial l’abundosa exem-
plificació, amb textos reals, de la vida quotidiana, que permeten veure una aplicació 
de conceptes que tot sovint en moltes obres semblen abstraccions allunyades de la 
comunicació del dia a dia.

El lector o lectora hi trobarà, doncs, una proposta global molt sòlida i meditada, 
que parteix d’una definició del model i es mou, en un enfocament top-down, des del 
context al text en una visió polièdrica en què encaixen la coherència, l’adequació i, 
finalment, la textura i la cohesió.

Sens dubte, un referent ineludible en la lingüística textual del català.

Maria Josep Cuenca
Universitat de València 
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Prefaci

L’autora del llibre que teniu a les mans em va fer l’honor de demanar-me un prefaci, i 
ho faig de gust, tot i que amb certa por, vista la profunditat i la complexitat del que hi 
aporta. Amb aquesta obra, Rosa Artigas culmina —per ara— la sèrie de treballs que des 
de fa anys va emprendre lligats a les tasques que havia tingut en la Direcció General 
de Política Lingüística des dels anys inicials de l’etapa autonòmica. Preocupada per 
l’optimització de l’ensenyament de la llengua des d’un enfocament comunicatiu, l’au-
tora, ja en aquells anys, no es va limitar a omplir els buits existents en el país sobre 
aquesta matèria llegint i indagant en la bibliografia internacional del moment, sinó que 
va emprendre alhora un camí d’aportacions pròpies i originals que ha anat oferint en 
les seves diverses publicacions. Alliberada ara ja de les tasques professionals estrictes, 
ha volgut encara regalar-nos aquesta nova obra en què ens ofereix aportacions reno-
vadores i innovadores en el camp de l’ensenyament de la llengua, des de perspectives 
plenament actuals i carregades de suggeriments d’aplicació i recerca per al futur. 

Deia que aquest text de presentació em feia por perquè certament jo no soc 
cap expert en les matèries tractades i, per tant, no podré presentar-les als lectors tal 
com es mereixerien en un prefaci fet amb més rigor. Sospito —i, de fet, així ella m’ho va 
manifestar— que demanar-me a mi aquest breu pròleg ve d’haver-la tinguda d’alumna 
a la meva universitat ja fa uns quants anys, en uns moments en què exploràvem in-
tensament els enfocaments sociolingüístics des de perspectives interdisciplinàries i 
dinàmiques. Ella, a partir de les seves preocupacions professionals i dels seus conven-
ciments teòrics, n’era també fermament partidària, i estic segur que el que vol avui és 
mostrar i recordar que darrere del treball —dens, aprofundit i detallat— que ens ofereix 
hi batega la passió pels enfocaments holístics i complèxics, que donen ple sentit a una 
exploració contextual i situada del fenomen lingüístic humà. 

Aquesta sensibilitat per estudiar i comprendre el llenguatge i les llengües no 
com a fets aïllats sinó com a fets plenament inserits en l’activitat sociocomunicativa 
humana quotidiana, l’he trobada sovint més present en les persones que havien d’aten-
dre els problemes pràctics de l’ensenyament/aprenentatge de les llengües que no pas 
en les d’orientació més estrictament acadèmica. I el cas de la nostra autora n’és un 
exemple paradigmàtic. Quan hom es planteja les necessitats pràctiques dels usuaris 
es veu amb més claredat com és d’avantatjós —i de més adequat a la realitat— el fet 
d’aproximar-s’hi des de concepcions que prenguin alhora en consideració la resta de 
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dimensions que inter-co-determinen els usos lingüístics dels individus en les seves 
activitats socials. Des d’aquesta perspectiva més general podem entendre molt millor 
el funcionament i els mecanismes de la comunicació verbal real i, així, també podem 
explicar-la, fer-la entendre i entrenar-hi les persones que en puguin tenir necessitat. 

És clar, però, que aleshores la tasca esdevé molt més difícil i complicada, ja que 
no només hem de centrar l’atenció en una dimensió —com ara la del propi codi lingü-
ístic per se— sinó en totes aquelles altres que hi concorren i que constitueixen el que, 
de moment, posem sota el rètol general de context. El context serà imprescindible per 
a entendre i explicar les emissions lingüístiques, ja que els éssers humans interpretem 
i definim de forma continuada les nostres situacions, percepcions i objectius socials, 
i és només en la unió de les emissions i els contextos on emergeix la significació. Des-
brossar, categoritzar, classificar, ordenar, relacionar, és a dir, intentar comprendre tot 
el que passa en aquest pla complex de la comunicació verbal humana és una tasca 
difícil i ingent, a la qual Rosa Artigas aporta la seva contribució de manera rigorosa 
i aprofundida. 

Ja es veu, doncs, que aquesta visió comporta tenir en compte múltiples dimen-
sions interrelacionades, des de l’activitat cognitivointerpretativa fins a l’organització 
explícita dels intercanvis comunicatius, passant pel pla gramatical i per l’organització 
semanticopragmàtica de les formes lingüístiques utilitzades. En aquest marc, l’autora 
s’endinsa, amb un gran detall, en les importants distincions entre les diverses situa-
cions comunicatives i les seves conseqüències en el pla lingüístic, i també en les fun-
cions pragmàtiques, textuals i gramaticals dels textos. A més, a base d’una multitud 
d’exemples, ens orienta perquè puguem aplicar tot el que ha après a la didàctica del 
desenvolupament de les competències individuals. 

El llibre és, per tant, una clara mostra dels fruits que les perspectives holís-
tiques i multidimensionals poden oferir per a una major comprensió de l’activitat 
lingüística humana i per a un clar millorament de l’ensenyament de les habilitats 
lingüístiques i socials necessàries per a un intercanvi comunicatiu optimitzat. El repte 
—grandiós— és, doncs, com assenyala Edgar Morin, no pas simplificar la complexitat 
de la realitat, sinó saber convertir aquesta complexitat en teoria. I aquest llibre és un 
pas important i útil en aquesta direcció. 

Albert Bastardas i Boada
Universitat de Barcelona 
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Introducció

En aquesta obra, em proposo descriure un model de funcionament del discurs que ex-
pliqui el conjunt d’habilitats que desenvolupa el parlant per comunicar allò que vol dir 
i obtenir allò que desitja.1 Es tracta del model, llavors embrionari, en què es va basar la 
tipologia de textos de no-ficció Tipotext, elaborada a partir d’una recerca sobre el paper 
de l’emissor en la configuració textual, que va ser promoguda per la Direcció General de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya2 (1990-2002). La investigació tenia 
la finalitat d’aconseguir un eina metodològica que facilités l’ensenyament i la difusió 
de la llengua des del punt de vista de la comunicació; concretament, que relacionés 
els elements de la llengua amb els usos comunicatius. La tipologia Tipotext va ser el 
fruit d’aquella investigació, a més d’un munt de publicacions que sintetitzen, en bona 
mesura, el coneixement generat per l’anàlisi i l’estudi del corpus textual.3 

Sabem que per a la tasca de planificació i programació de sessions o cursos 
amb un enfocament comunicatiu cal disposar d’una descripció detallada dels contin-
guts lingüístics i textuals segons les seves funcions comunicatives, descripció que ha 
de casar amb la de les habilitats i les estratègies que fan ser competents els parlants. 
L’aproximació funcional del text que presento s’orienta en aquesta línia.

Així doncs, la primera funció del model va ser sustentar el marc teòric de la 
tipologia Tipotext. Concretament, aquesta idea de com és i com funciona el text va 
servir de base homogènia de comparació en l’anàlisi textual, la qual cosa va permetre 
agrupar els textos i distingir-los segons semblances i diferències de manera relativa-
ment sistemàtica. Més enllà de la funció primigènia, el model havia de servir per a la 
praxi didàctica, motiu pel qual m’he proposat desplegar-lo. La jubilació m’ha proporci-
onat el temps necessari per satisfer l’antiga aspiració d’oferir, tant als programadors 

1 A Artigas (1997: 51-53) es dona notícia del model, la formulació teòrica del qual es presenta a Tipotext 
(2003: 31-33).

2 En aquell moment Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Presidència. 

3 Destaquen Habilitats Comunicatives (1999) i Tipotext. Una tipologia de textos de no-ficció (2003) a les 
quals se sumen un conjunt d’articles i monografies sobre temes textuals fets pels mateixos membres 
de l’equip de realització i per lingüistes externs. També es van promoure dos estudis acústics sobre 
l’entonació de les modalitats oracionals declaratives per poder establir criteris d’anàlisi (Laboratori de 
Fonètica de la UAB (1991-92 i 1994-95). D’altra banda, s’hi afegeix la tesi doctoral de Maria Grau (2003) 
sobre la modalització, dirigida per Margarida Bassols. 
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de currículums i cursos de llengua com als professors, un model de text en simbiosi 
amb la seva tipologia textual.

Voldria remarcar que el model s’inclou en les directrius del Marc europeu comú 
de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (2003: 27), el qual propug-
na un enfocament orientat a l’acció, que veu els parlants com a subjectes que viuen i 
interactuen en la societat on realitzen tasques diverses, per a les quals les habilitats 
d’entendre, parlar, llegir i escriure són crucials.4 En el marc multilingüe de veïnatge 
global en què ens trobem, aquest model holístic és de doble utilitat, perquè no solament 
és aplicable a l’ensenyament de la llengua catalana per a la qual ha estat creat sinó 
que també és extensible a altres llengües. Actualment, l’ensenyament simultani de 
llengües demana la utilització d’un model lingüístic de referència que sigui aplicable 
a les llengües diverses que s’ensenyen dins d’un mateix currículum. 

Amb El domini textual. Un model de funcionament del discurs per a l’ense-
nyament de la llengua, es completa una trilogia d’estudis textuals iniciada amb la 
publicació d’Habilitats comunicatives (1999) i seguida per Tipotext. Una tipologia de 
textos de no-ficció (2003), obres que he coordinat i en què he participat. Totes tres obres 
estan encaminades a fer una aportació significativa en el camp de l’ensenyament i 
l’aprenentatge de la llengua des d’un punt de vista comunicatiu, alhora que, per elles 
mateixes, contribueixen a la descripció d’una teoria general del text. 

El llibre actual, de caràcter general, té aspectes més aprofundits que d’altres. 
De fet, he procurat no estendre’m en continguts fàcilment recuperables en llibres 
anteriors i, en canvi, he insistit en qüestions poc abordades o que, al meu parer, són 
crucials per al desenvolupament de les habilitats lingüístiques. D’altra banda, entenc 
que les repeticions d’algunes nocions al llarg de l’obra poden semblar innecessàries, 
però no he volgut deixar d’esmentar determinats punts en un capítol pel sol fet que 
apareixien en un altre, quan he cregut que eren indissociables d’aquells continguts. 

L’enfocament holístic adoptat m’ha permès observar zones perifèriques del 
domini textual que estan interrelacionades i que un enfocament més restrictiu man-
tindria al marge o presentaria desenfocades. Així, he pogut treballar còmodament 
amb la integració dels paradigmes; això vol dir que he abordat els continguts que he 
considerat crucials de manera transversal: la modalització, les funcions comunicati-
ves, els patrons discursius, les oracions… Per exemple, he desplegat el contingut de 
les oracions al llarg de tres capítols: el vessant semàntic, en el marc de la coherència; 
el pragmàtic, en el de l’adequació, i el gramatical, en el de la cohesió, respectant el seu 
estatus d’unitat funcional fonamental del text. 

Tanmateix, aquesta transversalitat no és una qüestió de repartiment dels 
continguts en diferents capítols sinó una qüestió de fons; la gramàtica, la variable més 
intrínseca, és vista en una dimensió global que supera l’àmbit de l’oració, però que no 
l’aïlla, sinó que l’engloba en unitats textuals superiors. Com no podria ser altrament, 
la gramàtica és considerada la part fonamental de la llengua, la base comuna que fa 
que els parlants ens puguem entendre i comunicar. 

Així doncs, els elements lingüístics són abordats reconeixent-los l’estatus ca-
tegorial i segons les seves funcions oracionals i textuals (capítols III, IV i V). La visió 
global es projecta també dins d’un mateix capítol; per exemple, en el capítol V, dedicat 

4 En aquest sentit, la Comissió Europea DG XXII, Educació, Formació i Joventut (MLC) (1996) va atorgar 
al projecte Tipotext una subvenció pel fet de considerar-lo d’interès per al desenvolupament i la difusió 
de les llengües europees. 
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a la cohesió, la cohesió gramatical, la cohesió lèxica i la cohesió seqüencial, s’engloben 
en el fenomen general de repetició de la llengua, pel qual els significats es transporten, 
es comparteixen, s’equiparen o s’oposen, formant un fort entrellat cohesiu. D’altra 
banda, la connexió es planteja com una forma d’articulació contínua que uneix sin-
tagmes, oracions, seqüències d’oracions i parts del text. Per això, la classificació dels 
connectors establerta parteix d’un nivell categorial superior que engloba connectors 
oracionals i textuals. Etcètera. 

Voldria subratllar que el Glossari constitueix una part essencial del llibre, ja 
que recull l’utillatge conceptual amb què s’ha construït. Incorpora els conceptes del 
Glossari de Tipotext a més dels termes definits darrerament. La revisió del conjunt 
dels termes s’ha realitzat amb l’experta col·laboració del Termcat; gràcies a la seva 
estimable ajuda s’ha pogut confegir aquest breu diccionari de lingüística textual. Quant 
a la Bibliografia, que també beu de les fonts del Tipotext, recull lectures posteriors, 
especialment de temes que he anat aprofundint en el model. Es presenta organitzada 
en quatre blocs temàtics. 

Abans d’acabar, vull remarcar que El domini textual no seria el que és sense 
la desinteressada col·laboració dels lingüistes que han fet una lectura crítica de les 
versions provisionals, sigui del contingut o la forma, que m’ha fet repensar conceptes 
o formulacions. Alguns dels especialistes ho han fet sobre un capítol o un fragment 
i d’altres, molts pocs, sobre el llibre sencer; a tots ells agraeixo de debò els savis co-
mentaris: Teresa Barenys, Margarida Bassols, Maria Josep Cuenca, Teun A. van Dijk, 
Olga Esteve, Assumpta Fargas, Maria Grau, Isidor Marí, Montserrat Montagut, Anna 
Maria Torrent, Betlem Vegara. 

A Maria Josep Cuenca, un dels meus principals referents, he d’agrair, a més, el 
diàleg permanent que m’ha ofert sobre punts cabdals de la matèria, especialment en el 
tema de la cohesió per connexió, la part més innovadora del llibre, que s’inspira en la 
seva teoria de les oracions compostes. La Maria Josep s’ha implicat generosament en 
l’assemblatge de la seva teoria sintàctica i la meva hipòtesi sobre la connexió textual, 
generositat que estimo de tot cor i reconec impagable. 

Quant als aspectes formals, el llibre ha tingut la col·laboració de Jaume Casas-
sas i Joan Rebagliato en la correcció lingüística i de Betlem Vegara en la formulació de 
la bibliografia. A ells dec la pulcritud de l’acabat de l’obra. 

A uns i altres, a més de les estimables tasques, vull expressar la més profun-
da gratitud per l’interès que han mostrat pel llibre, interès que ha alimentat la meva 
confiança i motivació per tirar-lo endavant. 

I no voldria acabar sense fer memòria dels anys treballats a la Direcció General 
de Política Lingüística, la meva segona universitat, on es va iniciar la investigació del 
corpus textual, que vam anomenar Tipotext, la font d’on ha sorgit el munt de treballs 
teòrics i pràctics que fan de coixí a aquest llibre. Mai no em cansaré d’agrair als que van 
ser els meus caps la confiança que em van fer encarregant-me el disseny i la coordina-
ció d’aquest projecte: Isidor Marí, llavors cap del Servei d’Assessorament Lingüístic, i 
Montserrat Gimeno, cap del Gabinet de Didàctica, que va dur-lo endavant al llarg del 
temps.5 I no gens menys als col·laboradors d’equip per la seva saviesa i humanitat, com 
també als companys i companyes per la seva solidaritat incondicional. El meu pas pel 

5 I igualment a Carles Duarte, Marta Xirinacs i Mònica Pereña, caps del Servei d’Assessorament Lin-
güístic en etapes successives, que també van ser-ne valedors. 
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Gabinet ha estat un camí d’aprenentatge i de desenvolupament personal sense el qual 
aquesta síntesi, feta en solitari, no existiria. 

I encara un darrer reconeixement. Potser no caldria, però vull remarcar que 
soc conscient que les idees que he desenvolupat i innovat en aquest treball parteixen 
de les idees dels meus mestres i d’altres lingüistes i experts en general a què he tingut 
accés. Gràcies a tots. 

Rosa Artigas 
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Capítol I 
Definició del model

Segons Kurt Lewin,  
no hi ha res tan pràctic com una bona teoria

1. Conceptes a la base d’aquesta teoria

Pel que fa a l’enfocament en què s’inscriu el model, ens centrarem en algunes de les 
idees en què es fonamenta (vegeu Tipotext: 25-30).

1.1. Significat i interacció

En parlar de funcions comunicatives i de les habilitats i estratègies dels parlants, ens 
situem de ple en el pla pragmàtic, el qual, de manera més o menys directa, està en inte-
racció amb la resta de plans (semàntic, sintàctic, morfològic, fonètic, prosòdic i gràfic), 
ja que tota plasmació verbal està moguda per la intenció. El denominador comú de 
tots aquests paradigmes és la significació, objectiu prioritari de la lingüística textual. 
Gràcies a l’hegemonia de la significació, en l’ús de la llengua s’acompleixen tota mena 
de funcions lingüístiques i pragmàtiques: es representen i es pronuncien els sons, es 
dona sentit a les paraules i a les oracions, s’estableix la concordança dels elements que 
formen l’oració, s’organitza el contingut textual, etc.

Bastardas (1995: 15-20) i (1996: 59-74) ens situa en aquest marc quan ens parla 
del problema de la significació i dels desafiaments que es presenten amb la interre-
lació dels paradigmes, qüestió complexa en què la llengua està implicada. Bastardas 
es qüestiona què és el significat i com se significa, la qual cosa ens porta a fer més 
preguntes: com ho fem per representar la realitat?, com la percebem?, com construïm 
el significat textual?6

De petits ens anem fent una idea del món i de nosaltres a través de com 
els pares o les persones properes s’hi refereixen, de com ens anomenen o parlen 
de nosaltres. Amb frases com ara «Quin nen tan maco!», «Mira que ets trasto!», «És 
igual que l’avi Josep: té un mal geni!», «Té les orelles massa grosses»… ens fem una 

6 L’interès pel tema va portar la Direcció General de Política Lingüística a dedicar-hi un parell de mo-
nogràfics en els quals es recullen articles de diferents especialistes. Vg. Artigas et al. (1995) i Artigas 
(coord.) (2001).
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idea de com som físicament, moralment i temperamentalment, perquè els que ens 
coneixen ens han designat d’aquesta manera, ens han atorgat uns determinats sig-
nificats. Fins anys després, quan haguem contrastat aquesta visió amb la que altres 
persones tenen de nosaltres, no comprendrem que no érem tan orelluts o rabiüts: 
era als nostres pares que els semblava que teníem les orelles grosses o que ens as-
semblàvem a l’avi Josep. 

L’exemple és il·lustratiu de les teories de l’interaccionisme simbòlic de Blumer 
(1982), que postula que el significat no està en les coses sinó en la ment de les persones 
i, també, que es configura mitjançant la interacció de les seves ments. Així, a través 
de múltiples interaccions, per a nosaltres anirà variant el significat de les coses, per-
què les anirem reconeixent de nou segons la mirada de les persones que formen part 
del grup social en què ens trobem; de fet, valorarem i actualitzarem el significat de 
les coses contínuament. Perquè el significat de les paraules que les representen és 
evolutiu, dinàmic, funcional, i solament s’estabilitza temporalment en el si dels grups 
socials i generacionals. Per aquest motiu el significat no solament és personal, sinó 
que també esdevé social.

Així, en cada interacció concreta els parlants atorguen significat als objectes 
del món mitjançant les paraules, les oracions, els textos, i els doten de sentit i, si són 
prou hàbils, del sentit que volen que sigui captat pels seus interlocutors. És en l’ús 
que s’actualitza el significat de les expressions lingüístiques. Núñez Ladevéze (1991: 
37) afirma que el parlant crea el significat del que es proposa dir; també diu que una 
expressió de llengua no té una intensió i una extensió prèvies a l’ús: l’usuari en crea 
o determina la intensió i l’extensió en usar-la. 

En aquestes idees rau la importància que hem donat a l’intercanvi comunicatiu 
i als procediments de modalització com a generadors de significat textual. 

1.2. Models mentals: el pre-text7 

Si ens preguntem què hi ha immediatament abans del text, podem respondre que hi 
ha un pre-text; un pre-text entès com un projecte textual que es gesta a la ment de 
l’emissor, una suma de captació de senyals, d’intencions comunicatives, de compli-
citats amb l’interlocutor, d’idees preconcebudes sobre les coses, sobre l’interlocutor, 
sobre com ha de ser el text que es vol construir o que cal construir… Així, el context 
més immediat del text és el context mental en què es projecta i materialitza el text.

Van Dijk (2012) sosté que entre la realitat i el discurs hi ha un model mental 
que podem entendre com la idea que ens fem de les coses; és a dir, un model de la 
representació del món: de nosaltres, dels altres, dels esdeveniments, del context de la 
comunicació, dels objectes, siguin concrets o abstractes (creences, valors, comporta-
ments…). Així, tenim interioritzat que el colesterol és dolent, que el nostre interlocutor 
va errat, que s’aprèn a partir de la motivació, etc. Perquè de models mentals en tenim 
de tota mena: de valors, de comportament, d’aprenentatge, de llengua… I aquestes 
representacions o models mentals, que activem tant en la producció textual com en 
la recepció, condicionen el que diem o escrivim i el que interpretem quan llegim o 

7 Per evitar confusions amb el significat de pretext, que vol dir ‘motiu’ o ‘excusa’, escriurem pre-text 
amb guionet per significar ‘abans del text’. 
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escoltem. D’aquesta manera, el model mental, fet d’idees preconcebudes, condiciona 
la comunicació i el text resultant. 

De fet, la representació mental és una interfície entre el món i el discurs8. 
L’intercanvi comunicatiu participa en aquesta interfície on tot està per fer i es va fent 
alhora i on es troben els elements virtuals de la llengua susceptibles de realitzar la 
comunicació verbal. En aquest espai pre-textual té lloc el procés d’elaboració del text, 
ja sigui de manera intuïtiva en la parla espontània, ja sigui de manera conscient en 
l’escrit o l’oral formal: la planificació, la textualització i l’avaluació. El procés arrenca 
d’unes necessitats comunicatives, d’uns propòsits que menen a l’intercanvi amb altres 
persones en una situació social. 

Context      Pre-text       Text

Val a dir que el context que construeixen mentalment emissor i receptor no 
és representatiu de tots els elements que el componen9. Segons Van Dijk, el context 
és la representació mental que l’emissor se’n fa a partir dels elements que per ell són 
rellevants.10 I sosté que aquesta construcció mental és interpretativa, subjectiva i 
personal: «El context no és solament social (com la situació social de la comunicació), 
sinó també personal i cognitiu, perquè cada persona té una interpretació pròpia de 
la situació social en què participa» (2001: 79). Així, la producció del discurs sempre 
procedeix d’una interpretació prèvia; som emissors perquè som receptors, en el sentit 
ampli del terme. Perquè captem senyals decidim actuar, respondre, intervenir en el 
món. La recepció i la interpretació del text també parteixen de la reconstrucció mental 
del context. 

En efecte, la nostra proposta s’inscriu en la concepció holística de la llengua 
de Bastardas i en la concepció cognitiva-mental de Van Dijk sobre el context de la 
comunicació verbal. 

1.3. Text de no-ficció

Amb el qualificatiu de no-ficció limitem el camp d’estudi als textos en què emissor i 
receptor actuen sobreentenent que els referents i el context del text són reals. Fora 
d’aquesta limitació, entenem que els textos de no-ficció reuneixen les mateixes carac-
terístiques que els de ficció: tenen com a unitat funcional fonamental l’oració i com a 
propietats essencials l’adequació, la coherència i la cohesió. Amb la particularitat que 
als de no-ficció aquestes propietats els són indispensables per funcionar amb èxit (Ti-
potext: 30)11, mentre que no és ben bé així en els de ficció; en la narrativa, per exemple, 
a vegades les qualitats essencials del text són posades a prova voluntàriament amb 
transgressions de tota mena, la qual cosa no les inhabilita per a l’ús lúdic.

8 Van Dijk (1994).

9 Vg. capítol II. 

10 Sperber i Wilson (1986) formulen les teories de la rellevància a Relevance. Communication and Cog-
nicion.

11 Admetem que la ratlla entre textos de ficció i de no-ficció a vegades pot ser difusa. 
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Podem dir, doncs, que la peculiaritat del text de no-ficció prové del fet que no 
es concep fora d’un context concret de comunicació, és a dir, d’un intercanvi comuni-
catiu que comporta l’existència d’uns interlocutors i que, alhora, els condiciona per a 
l’eclosió del text i la captació. En altres paraules, el text de no-fició i el context formen 
part l’un de l’altre en tant que llur existència es basa en interaccions múltiples.

L’intercanvi és de naturalesa social i psíquica, perquè no solament comporta 
una situació social, sinó també la representació mental que l’emissor es fa d’aquesta 
situació, la qual, en alguna mesura, quedarà reflectida en el text. D’altra banda, també 
el receptor es fa una representació mental del context textual, en part pels indicis 
que l’emissor deixa en el text i en part pel coneixement directe que té de la situació. 
Fixem-nos en les instruccions següents:

Text 1

Ei, nois, escolteu! Els que no tinguin anglès opcional a migdia es poden quedar aquí o anar a la 
biblioteca fins a les 3, i no vull problemes! Els d’anglès pugeu amb mi a la quarta. Vinga, brillo!

Com a destinataris, els alumnes, a més de les instruccions de la mestra, inter-
preten significats implícits relatius al context, com ara que hi ha qui aprofita l’hora 
que queda solta per fer de les seves. Entre el que els diu la mestra i el que ells saben, 
els alumnes es fan una idea pròpia i subjectiva del missatge i del context del missatge.

Però també com a receptors universals ens és fàcil deduir aspectes contextuals 
d’un text. Sense ser els destinataris del text 1, interpretem que l’emissor és un docent 
que, en acabar la classe del matí, dona instruccions a uns alumnes de no gaire edat i, 
també, que el coneixement que té del comportament dels alumnes li fa dir «i no vull 
problemes!» i «Vinga, brillo!». Interpretem també que l’element díctic aquí vol dir l’aula 
i que a la quarta vol dir la quarta planta. I això perquè coneixem situacions anàlogues 
que ens han permès fer-nos amb models de context. La significació del text de no-ficció 
està estretament lligada al context, i no solament en els textos orals sinó també en els 
escrits. Vegeu l’anunci següent publicat a la secció de necrològiques d’un diari.

Text 2

(foto carnet)

Núria Roig i Minguell 
Avui fa deu anys… 
I segueixes ben present en els nostres cors.

21 de maig de 2010

Pel coneixement del context lingüístic i extralingüístic, els lectors interpretem 
que es refereix a la mort de la persona esmentada, tot i que també es podria referir a 
la seva desaparició, però, en el format esquela, no coneixem casos en què s’expressi 
dol per desaparició (context cognitiu).

D’altra banda, des del punt de vista lingüístic, el text es defineix pel fet de 
tenir com a unitat funcional fonamental l’oració, sigui text de ficció o de no-ficció. Bé 
es veritat que les paraules en les diverses categories (noms, adjectius, verbs, adverbis, 
conjuncions, preposicions, etc.) són la matèria primera del text, però també ho és que, 
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en general, aquests elements no funcionen independentment sinó articulats en l’eix 
oracional.

El parlant, si vol manifestar intencions comunicatives, ha d’articular les pa-
raules en oracions. Les oracions són la suma d’un contingut referencial i d’una intenció 
comunicativa i, per això, constitueixen una interfície lingüística on paraules, text i 
context es donen cita. D’aquesta manera, l’emissor, per parlar o escriure, va formulant 
oracions, una després d’una altra, i les va enllaçant per procediments diversos: gra-
maticals, semàntics i pragmàtics.

En efecte, el concepte d’oració és substancial en el concepte de text, essent que 
el text es defineix per tenir com a unitat funcional fonamental l’oració; text i oració 
són de naturalesa gramatical, semàntica i pragmàtica, com fem palès a les definicions. 
Vegeu la definició d’oració12:

Supracategoria gramatical, semàntica i pragmàtica que constitueix la unitat funcional fona-
mental del text i la seva estructura mínima i s’actualitza en modalitats que sistematitzen la 
representació del món i les intencions de l’emissor.

Des del punt de vista gramatical, l’oració és una unitat sintàctica flexible amb el verb com a 
constituent bàsic, que compendia les diverses categories gramaticals en una supracategoria 
susceptible de funcionar com a categoria nominal, adjectival, adverbial o connectiva per for-
mar oracions compostes o seqüències d’oracions, segons els imperatius textuals i contextuals.

Des del punt de vista semàntic, l’oració és una unitat dinàmica coherent amb el món i amb el 
text de què forma part, que actualitza les funcions lingüístiques de descriure, narrar, manar, 
exhortar i exclamar, i adquireix ple sentit en el text i el context.

Des del punt de vista pragmàtic, l’oració és una unitat comunicativa adaptativa que porta l’em-
premta de les intencions de l’emissor respecte a l’enunciat, actualitza les funcions comunicatives 
i s’adequa a l’intercanvi comunicatiu i a l’àmbit de la cultura en què s’insereix.

Tanmateix, tot i que text i oració participen d’una mateixa naturalesa, el text 
es constitueix per la cohesió, la coherència i l’adequació, propietats indispensables. La 
cohesió és la propietat que ho engloba tot: configura el text com a tal a partir d’una base 
de relacions gramaticals, semàntiques i pragmàtiques. Tanmateix, tot i que constitueix 
una propietat indispensable, no és suficient. 

Val a dir que la definició de text de no-ficció és subsidiària de la de text, per tal 
com les seves característiques lingüístiques fonamentals són les mateixes. La principal 
diferència entre una definició general de text i una de text de no-ficció rau en el vessant 
pragmàtic: el text de no-ficció i el context formen part l’un de l’altre, en tant que llur exis-
tència es basa en interaccions mútues; el text de ficció, anomenat literari, té un caire lúdic, 
on tant el context com el centre díctic poden ser imaginaris. Vegeu-ne les definicions13:

Text: Unitat de significació i comunicació verbal d’abast social que té com a unitat funcional 
fonamental l’oració, en qualsevol de les seves modalitats, i, com a propietats essencials, la co-
hesió, la coherència i l’adequació.

12 Es tracta de la definició d’oració que consta al Glossari del llibre, on també hi ha incorporat un seguit 
de notes que n’amplien la informació. 

13 Vg. les definicions acompanyades de les notes al Glossari. 
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Text de no-ficció: Text dinàmic i adaptatiu que té l’emissor com a centre díctic de la comunicació i 
que es configura en un intercanvi comunicatiu concret on els participants actuen sobreentenent 
que el context i els referents del text són reals.

Evidentment, el concepte central del domini textual és text de no-ficció. Tan-
mateix, com acabem de veure, text de no-ficció no s’explica sense el concepte oració 
i sense el concepte intercanvi comunicatiu, essent que tots tres estan estretament 
interrelacionats i formen part els uns dels altres. D’altra banda, oració no s’explica 
sense modalitat oracional, ni tampoc intercanvi comunicatiu s’explica sense emissor i 
receptor, per posar un sol exemple de cada. Al seu torn, cadascun d’aquests conceptes 
està relacionat amb d’altres, els quals alhora estan relacionats amb d’altres...

Així doncs, els conceptes que sostenen el present model de funcionament del 
discurs es defineixen en el marc del mateix model on es relacionen i passen a formar-ne 
part.  Tanmateix, si bé text de no-ficció és el concepte hegemònic, tots els conceptes són 
igualment necessaris per explicar el funcionament del text en tota la  seva complexi-
tat. Els termes definits i la xarxa de relacions que s’estén entre ells posen de manifest 
la coherència d’aquesta aproximació holística. El mapa conceptual que presentem al 
final d’aquest capítol 1, recull alguns dels principals termes del Glossari del llibre i 
n’assenyala les relacions fonamentals. Vegeu els termes utilitzats en la descripció del 
model, definits al Glossari.

Voldríem subratllar que aquesta manera integradora d’enfocar el text, que 
abasta les interrelacions dels elements del context i els constituents del mateix text, 
és la que ens permetrà establir relacions entre text i gramàtica i, alhora, donar compte 
del text com a unitat comunicativa. 

1.4. Metodologia: el prototipus 

Els conceptes exposats fins ara tenen a veure amb el moll de l’os del text i del seu 
funcionament. «Constitueixen les nostres premisses, el paisatge ideal —en paraules 
de Bastardas— per on transitarem i formularem la nostra hipòtesi». 

El concepte que introduïm ara, prototipus o prototip, té a veure amb la metodo-
logia del nostre treball. Segons el DGLC, aquest concepte fa referència al més perfecte 
exemplar d’una cosa. Dit d’una altra manera, l’individu que reuneix el nombre més 
gran de característiques que constitueixen la seva espècie o classe serà considerat 
prototípic. Per exemple, podríem dir que el prototipus de persona nòrdica seria que 
fos alta, esvelta, de cabell llis, color ros palla, d’ulls blaus i pell clara. Tanmateix, a la 
realitat, no totes les persones nòrdiques reuneixen tots els trets que les determinen 
com a típiques, i no per això deixen de ser nòrdiques. Com diu Cuenca (2003: 31), dins 
de qualsevol classe, hi ha elements prototípics i elements perifèrics. 

En les classificacions conceptuals que hem establert i que anirem veient al 
llarg de l’obra (els tres intercanvis comunicatius, els tres tipus textuals, les cinc mo-
dalitats oracionals característiques, els cinc patrons discursius…), les classes s’han 
considerat com a prototipus. Els prototipus permeten identificar clarament els indi-
vidus més característics de la classe (prototípics) i distingir-los dels que no ho són (no 
prototípics), els quals es consideren perifèrics, però mai una excepció pel fet de tenir 
alguns trets propis d’altres classes. Gràcies a aquest criteri, un model com el nostre 
basat en la llengua real pot acceptar tota mena de textos. 
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2. Funcionament textual 

Des del punt de vista lingüístic, al darrere del nostre model hi ha l’aproximació de 
Halliday i Hasan (1976) al funcionament textual, que comprèn tres macrofuncions 
com a principals components al voltant de les quals s’organitza el llenguatge: ideativa, 
interpersonal i textual.14 

Aquests components, que l’autor considera fonamentals en l’ús de la llengua, 
són presents en la nostra proposta en la mesura que situen els fets lingüístics en rela-
ció amb el context: de l’ideational, que comprèn la plasmació de la realitat en el text, 
en parlem al capítol III; de l’interpersonal, que comprèn els efectes comunicatius que 
es produeixen en el text a causa de la interacció entre els interlocutors, en tractem al 
capítol IV, i, finalment, del textual, que actualitza i cohesiona els altres dos tot formant 
el teixit, la textura del text, en parlem al capítol V.

Val a dir —ho hem apuntat al principi— que l’aproximació textual que propo-
sem té una voluntat didàctica i ha estat concebuda per aportar solucions a algunes 
qüestions que són crucials per al desenvolupament de les habilitats lingüístiques i 
comunicatives dels aprenents de llengua, com són ara:

• Què fa el parlant d’una llengua en construir un discurs que pugui ser imitat 
per un aprenent per arribar a fer el mateix? 

• I si l’aprenent és un parlant que el que vol és excel·lir en el domini de la 
pròpia llengua? 

La finalitat que guia, doncs, els nostres objectius lingüisticotextuals marca 
indefectiblement l’estructura i el contingut del model. A grans trets, sintetitzem les 
idees exposades sobre la naturalesa social, psicològica i lingüística del text, garbellades 
en els quatre paràmetres interdependents següents: 

• Primer: L’emissor té uns propòsits comunicatius en una circumstància 
determinada. Aquesta circumstància és allò que, en general, s’anomena 
context, que constitueix el marc de referència indispensable per a la inter-
pretació i la producció textual. El text depèn del context i, alhora, el context 
es veu afectat pel text. 

• Segon: El text diu coses a través de l’apreciació que el parlant fa del món, de 
la realitat; d’alguna manera representa la realitat. És el que anomenarem 
el dinamisme informatiu del text, que es realitza, sobretot, mitjançant la 
posada en funcionament de les funcions referencials de la llengua.

• Tercer: El text fa coses, pot fer canviar les coses i les persones: un ordre es-
tablert, un comportament, una idea, una voluntat, un sentiment… Perquè en 
el text hi ha interacció, relacions personals, rols comunicatius, construcció 
d’imatge… Les funcions comunicatives i metacomunicatives s’encarreguen 
de realitzar-ho. 

• Quart: El text és una unitat lingüística travada i cohesionada. Un seguit de 
funcions lingüístiques i textuals asseguren la segmentació del contingut 

14 Els autors remarquen que totes les llengües estan organitzades al voltant de dos significats princi-
pals: l’ideational o reflective, i l’interpersonal o active i, a més, que hi ha un tercer component, el textual, 
que entronca amb els altres dos.
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en parts (sintagmes, oracions, paràgrafs, capítols…) i el lligam entres totes 
i cadascuna de les parts. Aquestes funcions donen resposta a l’organització 
del missatge de forma coherent, cohesiva, eficaç i adequada. 

Així, el model que proposem s’estructura en quatre paràmetres interdepen-
dents que són una abstracció d’una mateixa realitat: el text. Val a dir que solament 
tenen ple sentit en considerar-los com a mirades diferents que se sobreposen en el 
mateix objecte. 

Seguidament, representem el model amb la figura i l’explicació següents  
(Tipotext: 31):

1. C: Context de la comunicació
2. FR: Conjunt de funcions lingüístiques de representació de la realitat
3. FC: Conjunt de funcions comunicatives i metacomunicatives que el parlant desplega  
 per convertir allò que diu en missatge 
4. FCT: Conjunt de funcions cohesives del text

En efecte, dins l’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, l’articula-
ció textual (eix perpendicular al pla anterior). El text es representa, per tant, amb una 
figura tridimensional dins d’una esfera que representa el context. 

Posarem un exemple per il·lustrar aquesta concepció teòrica basada en el sig-
nificat. Projectarem la mirada en el text següent a través dels quatre paràmetres que 
acabem de descriure. Ho farem d’una manera molt general, per veure solament què 
volem dir quan parlem del valor significatiu i comunicatiu del text. 

1.C

2.FR

3.FC 4.FCT

<<

<

T
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Text 4

Cartes d’amor

Antònia: Jo soc filla de Còrdova. De ben joveneta em vaig posar a treballar cuidant un nen. Més 
endavant vaig posar-me a treballar al camp. I més tard, vaig venir a Catalunya. Vaig posar una 
botiga, i anava treballant. Per això no sabia llegir; tota la vida treballant.

Però malgrat no saber llegir el meu xicot m’enviava moltes cartes d’amor. Jo no entenia res de 
res del que m’explicava a les cartes, però li deia que em continués escrivint, perquè m’agradava 
rebre-les. M’agradaven com a objecte i perquè, a dins, jo sabia que hi havia amor. Vaig guardar 
totes les cartes d’amor.

Quan em vaig jubilar i vaig deixar de cuidar les criatures, que ja eren grans, vaig decidir aprendre 
a llegir.

I ara vaig llegint totes les cartes d’amor que el meu marit m’enviava quan érem xicots.

Ell mentrestant mira la tele.

Gaspar Hernàndez. El llibre de les emocions. 2006.

Situació comunicativa: El text va ser dit per ràdio, via telefònica, per la seva 
autora, en el programa de matinada Una nit a la terra, conduït per Gaspar Hernàn-
dez, ja fa uns anys. En aquest programa, els oients, a més d’explicar històries reals, 
podien escoltar el parer d’altres oients que hi participaven i també comentaris sobre 
temes relacionats amb la conducta humana, fets per psicòlegs o altres professionals 
col·laboradors del programa. 

a) Context de la comunicació
Amb la primera mirada, ens fixarem en el context originari de producció i 

recepció del text: el programa de ràdio. 
Què creiem que és el més rellevant d’aquest context per l’Antònia? Què deu ha-

ver condicionat més el seu text? Què la deu haver motivat a parlar per ràdio i en directe? 

• Pot ser que en el programa es tracti de temes relacionats amb la vida de les 
persones, les seves experiències, les seves emocions…

• Que, com que s’emet en hores de poca audiència, té un caire íntim, malgrat 
que ella no coneix els qui l’escolten. 

• Que hi ha una certa comunió d’interessos entre els oients… Que és un pro-
grama que fa costat a les persones…

• El fet de parlar en públic? 

• El presentador, el qui despenjarà el telèfon, que és una persona amable, 
accessible?

• El fet d’intercanviar experiències amb gent que no coneix? Sentir-se com-
presa i valorada per altres persones?

b) Representació de la realitat
La segona mirada enfoca la realitat que descriu l’Antònia, tal com ella la veu 

i vol que els oients la vegin. 

• Havia treballat molt, ja treballava quan era temps d’anar a escola. No sabia 
llegir perquè no havia tingut temps d’aprendre’n.

• Li encantaven les cartes del seu xicot, les veia com una cosa valuosa. En-
cara que no en sabia el contingut, en sabia el missatge: t’estimo.
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• Quan no la van necessitar més, als seixanta-cinc anys, va aprendre a llegir 
i escriure. Ara llegeix les cartes d’amor que havia guardat sempre.

• Mentre ella les llegeix, el seu marit mira la tele. 

• A ell li ha passat el temps del romanticisme (significat implícit).

c) Funcions comunicatives i metacomunicatives
A grans trets, la tercera mirada ens duria a interpretar les relacions entre els 

interlocutors i el propòsit del text, o si en tenia més d’un.

• Com que no el podem escoltar, no sabem com parlava l’Antònia ni què co-
municava la seva veu: tristesa, joia, rebel·lia, resignació, bondat, bellesa… 
Se’ns escapa, per tant, una part metacomunicativa del missatge que ens 
ajudaria a interpretar-ne el propòsit i la realitat (el to, el volum —cridaner 
o baix—, les pauses significatives, la velocitat…). 

• El que ens arriba és un monòleg en què no podem veure els senyals d’in-
teracció que ens permetrien observar el to de la interacció; segurament 
el locutor la va saludar, ella li va correspondre i en acabar la intervenció 
es van acomiadar. No sabem tampoc si en algun moment l’Antònia es va 
adreçar als destinataris, els segons interlocutors i, si és així, com ho va fer. 
L’Antònia, però, estava pendent de la interacció amb el locutor i sabia que 
l’escoltaven moltes persones, cosa que la condicionava en alguna mesura.

• Per la bondat que reflecteix la seva descripció, ens aventurem a pensar que 
va mostrar un tracte cortès i adequat i que va aconseguir certa empatia 
amb l’auditori.

Quant al propòsit, podem interpretar què pretenia?

• Participar en un programa al qual creia que podia aportar alguna cosa. 

• Mostrar que la vida és una paradoxa: quan ella va poder llegir les cartes 
d’amor, la seva parella ja no estava per aquestes coses. 

• Donar a conèixer la seva actitud positiva davant de la vida? Va posar un 
negoci, tot i que no sabia llegir i escriure; va confiar en l’amor del seu xicot, 
tot i que estaven separats i no sabia el que ell li deia a les cartes.

• No sentir-se sola de nits? 

• Parlar en aquella hora de la matinada li servia de vàlvula d’escapament? 

d) Funcions cohesives
La quarta mirada reposaria en el text com a unitat formal, travada i cohesio-

nada. 

• Es devia entendre bé el text oral? Estaven ben enllaçades les frases? Esta-
ven ben relacionades les diferents parts del discurs? 

• Per escrit, trobem que el text està prou ben articulat. Captem la narració 
succinta d’unes vicissituds que té interès per ella mateixa, ja que manté 
l’enjòlit fins al final. Captem també l’argumentació que justifica per què, tot 
i no saber llegir, l’Antònia volia rebre les cartes. 

• Així, doncs, com a tercers destinataris del text, solament podem dir que 
tal com ens arriba, posat per escrit, trobem un monòleg planer i clar, prou 
coherent, cohesionat i adequat a l’intercanvi radiofònic i als destinataris. 
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Com hem vist, hem projectat una mirada superficial sobre aquest text a fi 
d’observar-ne els aspectes significatius que són a la base del model que propug-
nem. En cadascun dels capítols, anirem veient com aquests aspectes es tradueixen 
lingüísticament; aquí ens hem limitat a fer-ne un comentari general per emmarcar 
l’obra.15 

Tot seguit, doncs, assajarem de relacionar els continguts lingüístics i tex-
tuals corresponents a cada paràmetre amb la doble intenció d’explicar l’abast de la 
proposta i d’oferir recursos per abordar el text a partir d’un enfocament comunicatiu 
i didàctic. 

El capítol II, sobre el context, presenta una sèrie de conceptes que creiem que 
són idonis per situar els textos en el seu context i per contextualitzar les activitats i 
els exercicis en l’aprenentatge. El capítol III, que tracta de les funcions referencials, 
desenvolupa principalment les funcions referencials exofòriques de la llengua i se 
centra en els procediments de tria o priorització dels elements lingüístics i de cons-
trucció del significat textual. En el capítol IV, referent a les funcions comunicatives, 
es desenvolupen les funcions comunicatives i metacomunicatives de la llengua i es 
descriuen els diferents procediments per establir l’ancoratge del text al context i el 
posicionament discursiu de l’emissor. Finalment, el capítol V, sobre cohesió i textu-
ra, comprèn, sobretot, les funcions referencials endofòriques, que són a la base del 
fenomen de la cohesió, així com a la d’altres procediments que col·laboren amb la 
cohesió en la formació de textura. 

D’altra banda, de manera transversal, les propietats textuals de coherència, 
cohesió i adequació són presents al llarg d’aquests quatre capítols, per bé que a cadas-
cun li escau millor el desenvolupament d’alguna de les propietats. 

15 Per a una descripció teòrica més detallada, vegeu Tipotext: 31-33. 
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Capítol II 
Context

El context és com la paret del frontó:  
sempre ens torna la pilota

La comunicació verbal parteix del fet que en una circumstància determinada algú es 
proposa fer alguna cosa mitjançant el llenguatge. Aquesta circumstància és el que, en 
general, s’anomena context, que constitueix el marc de referència indispensable per a 
la interpretació i la producció textuals.

Des del punt de vista etimològic, la paraula context, formada pel prefix con- i 
l’ètim text, significa ‘ensems amb el text’, ‘en comú amb el text’, ‘en unió del text’. Allò 
en comú amb el text són factors externs diversos, que van des dels que estan direc-
tament relacionats amb el caràcter físic de la comunicació (lloc, temps, mode oral o 
escrit, mitjans tecnològics, sorolls ambientals…) fins als que estan relacionats amb el 
caràcter mental (intercanvi comunicatiu, intencionalitat, coneixement compartit del 
món…), passant pels que aporten dades personals, socials o culturals dels participants 
(emissor, receptor, nombre de participants, càrrec, parentiu, rol, edat, sexe, procedèn-
cia…), etc. 

I encara hi ha els factors lingüístics, no menys importants: els textos poden fer 
de context d’altres textos, ja que amb freqüència es refereixen els uns als altres; tant 
és així que la interacció textual ocasiona xarxes de coneixement. I aquesta interacció 
no és exclusiva dels textos escrits formals (ex.: Vg. «Manual català de mercaderies», 
de Josep Pellicer, a Gaceta Numismática, 2003: 148), sinó que s’esdevé en textos orals i 
col·loquials (ex.: Et trucaré per dir-te com m’ha anat l’examen; a l’última carta em deies 
que…; fixeu-vos en el que va dir el dia de la proclamació…). Els textos poden funcionar 
com a contextos extralingüístics d’altres textos, gràcies a les operacions d’intertex-
tualitat16 que realitzen els parlants.

En un altre pla, parlem de context lingüístic o cotext en referència a les se-
qüències en què s’inscriuen determinats elements lingüístics del mateix text.17 És 
evident que la interpretació d’una expressió lingüística depèn en part del que s’ha dit 
abans i del que es dirà després. Ara bé, la relació d’un ítem amb el seu cotext és intra-
textual, i en això es distingeix del context extratextual constituït pels factors externs 

16 Vg., en el capítol III, 1.1.3 Referència i intertextualitat. 

17 Mainguenau (2000: 11-12) distingeix tres classes de context: el context lingüístic o cotext, el context 
situacional (entorn social, espacial i temporal) i el context cognitiu (sabers enciclopèdics amb què es 
relaciona el sentit representat i comunicat de l’enunciat).



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA CRITERIS LINGÜÍSTICS

El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua26

de què parlàvem ara. Val a dir que el cotext d’un element lingüístic, juntament amb 
aquest element, són part integrant del text i com a tals estan sotmesos als condicio-
naments del context general18. 

L’interès per les relacions entre el text i la situació en què es produeix es re-
munta a la retòrica grega. Modernament, des de la lingüística i la sociolingüística s’han 
fet moltes aproximacions a la noció de context.19 Algunes posen èmfasi en els factors 
extratextuals que afecten el text; d’altres, destaquen les relacions d’interdependència 
entre el text i els factors que el condicionen, i n’hi ha que prioritzen un factor per sobre 
dels altres, com Van Dijk, que defensa que el context és la representació mental que 
l’emissor es fa a partir dels elements contextuals que per a ell són rellevants.

Aquest conjunt d’idees inspiren la nostra definició de context. Així, entenem el 
context com un conjunt dinàmic de factors extratextuals de naturalesa física, psico-
lògica, social, cultural, lingüística, etc. en interacció amb el text, els quals donen lloc 
a la seva producció i interpretació. A la vegada, entenem que el context més immediat 
al text està constituït per l’intercanvi comunicatiu, espai ideal on l’emissor determina 
la rellevància dels factors esmentats i actua en conseqüència. La noció d’intercanvi, 
més específica que la de context, s’inscriu en la de context, més general.

Quadre 1. Context general i intercanvi comunicatiu 

Físic Social/cultural Psicològic/cognitiu Lingüístic 

– Lloc, temps
– Canal (mitjans tecno-

lògics) 
– Mode: directe/diferit
– Sorolls ambientals… 
– To de veu, timbre, 

intensitat, velocitat 
de la parla…

– Gestualitat 

– Emissor/receptor: 
càrrec, parentiu, es-
tatus, procedència, 
rol, edat, sexe…

– Nombre de partici-
pants

– Esfera de participa-
ció social (privada, 
socioeconòmica, 
cultural, política  
i d’estat)

– Ús (privat/públic)

– Intencionalitat
– Empatia
– Coneixement com-

partit del món
– Domini de la llengua 

i de la comunicació
– Domini de camps  

de coneixement,
– Processos de pro-

ducció i recepció 
textuals

– Textos: orals i escrits

De fet, l’intercanvi és el lloc on es produeixen les maniobres discursives neces-
sàries per a l’emissió i la recepció del text. L’emissor té present el receptor en confegir 
el text i el receptor té present l’emissor en la interpretació. Per això el receptor que 
apareix en el text no és real, és solament la imatge que en dona l’emissor, com tampoc 
no és real la imatge que dona d’ell mateix. Quan un emissor diu I soc sincer: el que els 
proposo és en benefici de vostès, simplement ofereix una imatge d’ell mateix.

D’altra banda, si es té en compte que les percepcions de l’emissor poden variar 
mentre parla i escolta, la idea que es fa del seu interlocutor i del context també pot anar 
variant i fer variar el discurs, la qual cosa mostra que els contextos no són escenaris 
estàtics sinó dinàmics, evolutius, en interacció amb els textos. Així, en els textos orals, 

18 Artigas (1995) tracta de l’actualització del significat d’una expressió lingüística en el cotext i el 
context.

19 Vg. diferents aproximacions al concepte de context: Gregory i Carroll (1986); Núñez Ladévez (1991: 
238-242); Calsamiglia i Tusón (1999: 101-132); Dictionnaire d’analyse du discours (2002: 134-136); Van 
Dijk (2001, 2008 i 2009) i Kerbat-Orecchioni (1986: 17-43 i 27). 



27
El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua

els contextos influeixen directament en els textos i, a l’inrevés, els textos influeixen 
en els contextos. Això mostra que les relacions entre text i context són d’interdepen-
dència. Així ho assenyala Núñez Ladevéze (1991: 241): «La relació entre text i context 
és d’interdependència, encara que indeterminada», i encara «No hi ha funció textual 
si no és com a component d’un procés contextual de significació».

En aquest capítol, ens centrarem en aspectes del context que creiem cruci-
als per a la comunicació verbal i per a l’ensenyament i l’aprenentatge del text com a 
unitat comunicativa: els intercanvis comunicatius, els gèneres textuals, la tipologia 
textual i els processos de producció i recepció textuals. Pel que fa a la resta de factors 
extratextuals, àmpliament coneguts pels docents, considerem que prenen rellevància 
en cada intercanvi concret. 

1. Intercanvis comunicatius

A Tipotext (98-101), l’intercanvi comunicatiu verbal es defineix com el procés lingüis-
ticomental pel qual s’actualitzen en el text tota mena de significats (lingüístics, psico-
lògics, socials…) segons els propòsits de la comunicació, 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 què s’insereix. I s’ha considerat que hi ha tres tipus d’intercanvi fonamentals 
segons que siguin de naturalesa individual, social o institucionalitzada.

Dit d’una altra manera, l’intercanvi s’entén com un prototipus de situacions de 
comunicació que aglutinen un gran nombre de factors extratextuals, els quals prenen 
rellevància segons com afecten els interessos, els sentiments i els punts de vista de 
l’emissor.

En efecte, l’intercanvi resulta crucial com a element representatiu del context, 
perquè constitueix una interfície on el text està per fer i es va fent, tot actualitzant 
els elements de la llengua (en estat virtual en la ment de l’emissor) en un acte verbal 
concret i en una situació social determinada. És en l’intercanvi on es valida la idea de 
context que emmarcarà el text i on s’actualitzen les formes lingüístiques segons la 
pressió de les normes del context. Tot i que l’emissor n’és el motor, l’intercanvi consti-
tueix un punt d’intersecció entre emissor i receptor. I no solament en comunicacions 
en mode directe i cara a cara, on comparteixen un mateix espai físic, temporal i social, 
sinó fins i tot en la comunicació escrita, on la producció difereix de la recepció en el 
temps i en l’espai. En tots els casos, en diferents mesures, emissor i receptor intercanvi-
en coneixements, interessos, valors, sentiments, intencions, convencions culturals, etc. 

Així, descrivim l’intercanvi comunicatiu a partir de les relacions entre els 
interlocutors i la pressió de les normes de comportament social i lingüístic en la co-
municació. Alhora, considerem que l’intercanvi pot ser de caràcter individual, social 
o institucionalitzat.
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Quadre 2. Tipus d’intercanvis comunicatius

Intercanvi comunicatiu Normes de comporta-
ment social i lingüístic

Individual: Comprèn les relacions personals entre gent coneguda, en què 
es parla sobretot d’experiències, estats d’ànim, estats físics o emocionals, 
temes de la vida quotidiana, etc., sense cap mena d’imposició formal.

Pressió mínima

Social: Comprèn sobretot les relacions laborals, professionals o asso-
ciatives entre persones que es coneixen poc o gens, en situacions que 
poden resultar compromeses, perquè s’hi tracten qüestions que afecten 
no només els interlocutors sinó també altres persones o grups de perso-
nes, empreses, associacions, etc.

Pressió vària

Institucionalitzat: Comprèn sobretot les relacions entre institucions o 
entre els ciutadans i les institucions. Són intercanvis que s’han anat ritu-
alitzant, en els quals les persones no compten tant per si mateixes com 
pel rol institucional que desenvolupen.

Pressió màxima

Extret d’Artigas (2007: 26)

La classificació d’intercanvis segons que siguin individuals, socials o institu-
cionalitzats ens permet abordar el context amb una certa sistematització, perquè la 
naturalesa diferent de l’intercanvi situa els textos en òrbites psicològiques i socials 
diferenciades. 

Ho ampliem un xic. El model mental de context que tenen els parlants els per-
met actuar de manera gairebé rutinària, ja que, encara que sigui intuïtivament, saben 
que els textos que es produeixen en cada una d’aquestes òrbites s’assemblen entre 
ells i alhora difereixen. Perquè els parlants tenen al cap models de text associats als 
contextos d’ús: carta, sermó, conferència, article periodístic…, però saben també que 
en cadascun d’aquests gèneres hi poden haver variacions lingüístiques notables. Per 
exemple, saben o intueixen que les cartes produïdes en intercanvis individuals (entre 
familiars o amics) són diferents de les cartes pròpies d’intercanvis socials (entre pro-
fessionals o entre venedors i clients) o de les cartes que es produeixen en intercanvis 
institucionalitzats (d’administracions, organismes altament institucionalitzats…). Així, 
els parlants tenen associades determinades conductes lingüístiques amb determinats 
tipus d’intercanvi i, en conseqüència, amb els textos que s’hi solen produir. 

Fins aquí, hem comentat l’intercanvi comunicatiu des del punt de vista de la 
seva naturalesa, la variable definidora de la tipologia, però hi ha una altra variable 
que mereix ser considerada, perquè també afecta les funcions comunicatives i és a la 
base tipològica: l’intercanvi des del punt de vista de l’objecte intercanviat.20 Segons 
aquest punt de vista: 

• si s’intercanvia informació, se solen activar la funció referencial i la funció 
conativa de dir;

• si s’intercanvien béns i serveis, la funció conativa de fer i la interlocutiva;

• si s’intercanvien sentiments, estats d’ànim o emocions, la funció psíquica, 
la interlocutiva i la poeticoretòrica.

20 L’estudi d’aquesta variable va donar lloc a l’obra Habilitats comunicatives, amb els capítols següents: 
«Saber donar informació» (cap. 2), «Saber demanar informació» (cap. 3), «La llengua en l’intercanvi 
de béns i serveis» (cap. 4) i «El paper de l’emotivitat en la comunicació verbal» (cap. 5). Vg. Artigas 
(coord.) (1999).
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Llavors, en cada tipus d’intercanvi —individual, social, institucionalitzat— s’in-
tercanvien tota mena d’objectes, però tenen un pes diferent (Tipotext: 41).

• La funció referencial, que correspon a la transmissió d’informació, és present 
en tots els intercanvis, i secundàriament també la conativa. Aquestes funci-
ons, que són les que apareixen amb més regularitat en els textos, constitu-
eixen la base de comparació de la tipologia, el seu principi d’homogeneïtat.

• La funció psíquica i la interactiva, que no són presents en tots els textos, 
fan que alguns textos se singularitzin i permetin fer diferenciacions. Aquest 
fet respon al principi de diversitat. 

• Tenint en compte aquests dos principis, se’n formula un altre, el de regu-
laritat: segons quina sigui la naturalesa de l’intercanvi comunicatiu, els 
textos tendeixen a presentar una combinació determinada de funcions 
(marcades / no marcades) i de patrons (marcats / no marcats) que assenyala 
diferències significatives entre ells. 

Per tant, les dues variables estudiades són realment a la base de diferenciació 
de la tipologia Tipotext. 

2. Gèneres textuals i pre-text 

La incorporació dels gèneres textuals a l’ensenyament de la llengua ha estat i és de 
gran utilitat per al desenvolupament de les habilitats lingüístiques, sobretot perquè 
dirigeix l’aprenentatge cap a les necessitats reals dels aprenents. Comptant, doncs, 
amb l’ampli bagatge sobre els gèneres assolit pels professors, no insistirem a descriu-
re’ls; el que farem és mostrar com es poden ampliar les seves possibilitats didàctiques 
relacionant-los amb la tipologia textual Tipotext en la qual l’intercanvi comunicatiu 
és la variable definidora.

Com sabem, els gèneres textuals són el resultat d’uns costums verbals que 
s’han anat consolidant a partir del seu funcionament en contextos determinats.

Aquests models lingüisticosocials constitueixen un punt de partença per a 
l’estructuració del text, una mena de plantilla que l’emissor omplirà d’intencions i de 
continguts. Que són un format, ho prova el fet que les noves tecnologies n’han procurat 
alguns que no existien (xat, blog, missatge al contestador automàtic, missatge de telèfon 
mòbil…) i n’han modificat d’altres, com ara les cartes o les notificacions, que per correu 
electrònic sofreixen algunes variacions. De fet, qualsevol gènere (xat, blog, carta, arenga 
política, memòries…), en ser aplicat, es convertirà en un producte únic, construït ad hoc. 

Sempre que el gènere no estigui imposat pel context (certificat, instància, 
llei…), en les decisions que el parlant pren en el pre-text hi ha la tria del gènere: Li 
deixo una nota, Li comunico per carta?, Li diré de tu a tu en una conversa, Ho presento 
en format d’entrevista? Això vol dir que el parlant té al cap una sèrie de models que 
ha adquirit al llarg del seu procés de socialització, disponibles per ser aplicats. Per 
això, quan ha d’abordar per primera vegada gèneres que desconeix, es neguiteja per 
com ha d’enfocar el discurs o què ha de dir exactament. Perquè es fa difícil controlar 
el text quan no es controla el context. Fins que això no s’aconsegueix, no és estrany 
que el discurs no resulti prou adequat, coherent i ben cohesionat i que el parlant se 
senti incòmode. 
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Ara bé, el gènere, com a model textual, no ho resol tot; no sempre és indicatiu 
del posicionament discursiu del parlant, ni molt menys de l’actitud que ha d’adoptar, 
sigui en la carta, el sermó o les memòries; ateny més la forma que el significat. En el 
moment de parlar o escriure, el parlant està sol per decidir què ha de dir i com ho ha 
de dir, tot i conèixer les característiques del format que utilitzarà, perquè el format no 
dona prou informació per saber com s’ha de construir el significat textual; la qüestió 
del significat l’ha de resoldre el parlant en cada intercanvi comunicatiu concret, que 
és on troba les pistes per fer-ho.

En aquest sentit, i com veurem tot seguit, la tipologia de textos de no-ficció 
Tipotext21 esdevé una eina capaç d’integrar els gèneres en un marc ampli i dinàmic, 
on la seva variabilitat troba justificació. 

3. Tipus de text: la tipologia Tipotext

El primer que podem dir d’aquesta tipologia és que presenta uns tipus textuals que 
parteixen del punt de vista de l’emissor i que estan associats a uns determinats con-
textos d’ús. Una altra característica important és que, com a abstracció, ens ofereix 
una visió panoràmica dels textos i de les situacions, cosa que permet observar-los 
com un contínuum. 

A grans trets, la tipologia consta de tres tipus descrits lingüísticament se-
gons les marques de modalització que l’emissor deixa en el text, les quals configuren 
tres classes de modalització (intuïtiva, eclèctica i obligada), que, alhora, s’associen 
als tres tipus de contextos esmentats anteriorment: intercanvi individual, intercanvi 
social i intercanvi institucionalitzat. Els tipus textuals es descriuen mitjançant el 
feix de característiques que han de reunir els textos per ser prototípics d’un tipus: 
característiques extratextuals, com ara l’intercanvi o el mode de producció; caracte-
rístiques textuals, com ara els patrons discursius22 o les funcions comunicatives, i les 
característiques lingüístiques,23 com ara els adjectius axiològics o els verbs modals. 
En aquesta presentació succinta no entrarem en la descripció de les variables, per tal 
com ja consten en el Tipotext.24

Es podria dir que la tipologia Tipotext és una brúixola que al nord té el context, 
perquè els textos s’hi poden classificar d’entrada a partir de la variable extratextual 
intercanvi comunicatiu: els prototípics i els que no ho són. Els textos que reuneixen 
el conjunt de trets propi d’un tipus són considerats prototípics; els que, tot i reunir 
algunes de les principals característiques d’un tipus en tenen algunes que són prò-
pies d’altres tipus, es consideren no prototípics. A efectes pràctics, tots els textos es 
classifiquen d’entrada segons el tipus d’intercanvi i després es comprova si són ca-
racterístics o no. És a dir, Tipotext permet classificar els textos que es troben en les 
zones ben delimitades i els que es troben en zones limítrofes, de manera que no hi ha 

21 Per a la descripció completa d’aquesta tipologia vg. Tipotext. Una tipologia de textos de no-ficció 
(2003) i, de manera succinta, Artigas (2007: 22-32). 

22 Vg. la descripció dels patrons discursius en el cap. III, punts 2.3 i 2.4.

23 Vg. l’índex de trets de modalització en relació amb les funcions textuals a Tipotext (280-316). 

24 Vg. el quadre resum de la tipologia a Tipotext (46-47). Per a la descripció de les variables esmentades 
i també les paralingüístiques, podeu veure la segona part de Tipotext (95-275). 
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textos que siguin considerats una excepció. Per aquests motius dèiem que la variable 
extratextual intercanvi comunicatiu esdevé la variable definidora de la tipologia i que 
els textos classificats esdevenen un contínuum. 

Quadre 3. Tipologia textual de textos de no-ficció Tipotext

Tipus I
Intercanvi individual

Tipus II
Intercanvi social

Tipus III
Intercanvi institucionalitzat

No
prototípics

Textos
prototípics

No
prototípics

Textos
prototípics

No
prototípics

Textos
prototípics

No
prototípics

Quant als trets lingüístics, es parteix de la base que els textos presenten un 
seguit de marques de modalització que són indicadores del punt de vista i de l’actitud 
de l’emissor envers l’enunciat, l’interlocutor, l’intercanvi en curs i el món en general. 
Aquestes marques, que constitueixen els procediments de modalització dels enunci-
ats, reflecteixen en un alt grau el caràcter mental i social de la comunicació i estan en 
sintonia amb el caràcter dels intercanvis comunicatius. En el nostre estudi, definim 
quatre procediments de modalització, entre els quals són fonamentals els dos que apa-
reixen en tots els textos: el posicionament discursiu del parlant i la tria o priorització 
d’elements lingüístics.25

Així, la modalització és vista aquí, des d’un punt de vista lingüístic i pragmàtic, 
com un conjunt de procediments que modelen els textos, que els donen personalitat 
o que els en lleven. 

El punt de vista pragmàtic abasta elements lingüístics, com ara alguns casos 
de dixi exofòrica, no compresos en una definició lingüística estricta de modalització. 
Ara bé, el paper rellevant que la dixi personal té en el posicionament del parlant evi-
dencia que la dixi exofòrica té un paper en la modalització, atès que, de la inscripció 
de l’emissor i del receptor en el text o de la no-inscripció, depèn en gran mesura la 
personalització o despersonalització del text.26 A part, hi ha el fet que la dixi social 
aporta informació sobre el tracte que l’emissor ofereix al receptor.

És evident que no tots els elements de modalització que concorren en un text 
produeixen el mateix efecte: un verb modal repercuteix sobretot en el significat del 
verb que precedeix (poden venir); un adverbi perifèric repercuteix en el de l’oració 
que precedeix (dissortadament, ja no en fabriquen), les formes de tractament personal 
(vostès, senyors diputats…) contribueixen a construir la imatge del destinatari i reper-
cuteixen en les relacions entre els interlocutors, etc. Tanmateix, tots aquests elements 
significatius són metacomunicatius, modalitzadors, i de caràcter complementari.

Com dèiem, doncs, les diferències lingüístiques entre els tipus de Tipotext es-
tan determinades per les marques de modalització. Així, cada tipus textual, que com 
hem dit està associat a un tipus d’intercanvi, es caracteritza per un conjunt determinat 
de marques que constitueixen una classe de modalització:

25 Vg. el desenvolupament de posicionament discursiu al cap. IV, punt 3 i el de tria o priorització 
d’elements lingüístics al cap. III, punts 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 i 1.2.1. La repetició emfàtica i la transgressió, els 
altres dos procediments, no es donen en tots els textos. Vg., a Tipotext, la definició dels procediments 
(«Glossari», 62-63), la descripció (138-275) i l’Índex de trets de modalització (281-316).

26 Ens basem en la investigació textual que vam realitzar per elaborar la tipologia Tipotext (2003).
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• Tipus I, d’intercanvi individual: modalització intuïtiva

• Tipus II, d’intercanvi social: modalització eclèctica 

• Tipus III, d’intercanvi institucionalitzat: modalització obligada

Vegeu al quadre 2 un resum de les classes de modalització (columna central) 
en relació amb el paper prototípic de l’emissor en cada intercanvi i amb els trets de 
modalització.27 

Quadre 4. Paper de l’emissor en l’intercanvi i en la modalització

Intercanvi comunicatiu Classes de modalització Trets modalitzadors

Individual
Quan l’emissor actua a títol 
personal, de manera espontà-
nia i sense exercir un rol social 
públic. Es dona de persona a 
persona en situacions comu-
nicatives no regulades per cap 
normativa social o lingüística 
explícita.

Modalització intuïtiva
Respon a la interpretació lliure 
que l’emissor fa de l’intercanvi 
comunicatiu en què participa i 
reflecteix característiques psi-
cològiques, culturals  
i socials personals.

Posicionament
– Presència de l’emissor  

i del receptor patent
– Modalitats oracionals vàries, 

sobretot per transmetre es-
tats d’ànim, emocions, senti-
ments…

Tria o priorització
– Substantius que denoten 

opinió o valoració
– Adjectius apreciatius
– Operadors modals apreciatius
– Lèxic expressiu: renecs, 

argot, invocacions, interjec-
cions…

Social
Quan l’emissor actua d’acord 
amb el rol social que exerceix 
(com a membre d’un col·lectiu 
o no) o condicionat pel mode 
de producció. Es dona en situa-
cions comunicatives regulades 
per una normativa social o lin-
güística, generalment implícita.

Modalització eclèctica
Respon a una selecció lingüísti-
ca estratègica que fa l’emissor 
segons la complexitat d’inte-
ressos dels participants en la 
comunicació i dels rols socials 
que han de desenvolupar.

Posicionament
– Presència de l’emissor  

i del receptor difuminada.
– Modalitats oracionals vàries 

destinades a intercanviar 
béns i serveis

Tria o priorització
– Substantius que denoten 

opinió
– Adjectius qualificatius,  

que afegeixen precisió
– Operadors modals lògics  

i apreciatius
– Lèxic convencional  

i estandarditzat

Institucionalitzat
Quan l’actuació de l’emissor 
o productor està determinada 
pel fet de produir-se en el marc 
d’una institució pública o en 
representació seva. Es dona 
en situacions comunicatives 
estrictament regulades per 
normes socials o lingüístiques 
o bé per totes dues alhora.

Modalització obligada
Respon al compliment d’un 
conjunt de normes i valors 
preestablerts per a determina-
des situacions comunicatives 
que obliguen l’emissor a dis-
tanciar-se del text i dels inter-
locutors.

Posicionament
– Presència de l’emissor i del 

receptor latent
– Modalitats oracionals, sobre-

tot en usos característics, 
destinades a intercanviar 
informació o béns i serveis

Tria o priorització
– Substantius que denoten 

ideologia
– Operadors modals lògics
– Lèxic especialitzat, protocol-

lari

Tipotext: 83-84 

27 Vg. l’Índex de trets de modalització a Tipotext (281-316). 



33
El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua

En resum, la tipologia Tipotext considera que els elements bàsics i més signi-
ficatius a l’hora d’establir diferències entre els textos són: 

• des del punt de vista del context (pragmàtic), l’intercanvi comunicatiu, se-
gons que sigui de naturalesa individual, social o institucionalitzada, com 
a element decisiu de la configuració textual.

• des del punt de vista del text (lingüístic), els procediments de modalització, 
com a procediments que tradueixen les operacions psicològiques que es 
posen en joc en la comunicació verbal. 

Acabem l’apartat amb una breu semblança dels textos que solen aparèixer en 
cada un dels tres tipus textuals.

Quadre 5. Fesomia dels textos de no-ficció segons l’empremta de la modalització

Tipus I: Intercanvi individual, modalització intuïtiva

El denominador comú d’aquests textos és que estan tenyits per la subjectivitat de l’emissor; és a dir, 
sovint s’hi barregen fets, opinions i sentiments. Solen reflectir relacions afectives o de coneixença entre 
els interlocutors i sovint mostren clarament la presència de l’emissor i del receptor. Es tracta de textos 
molt personalitzats, tant des del punt de vista de l’emissor com envers el destinatari, que tendeixen a 
satisfer necessitats vitals i afectives. Mostren predomini del patró expressiu.

Tipus II: Intercanvi social, modalització eclèctica

El denominador comú d’aquests textos és que presenten els fets i les opinions amb una certa voluntat 
d’imparcialitat, però d’una manera personal. És a dir, sovint el parlant es responsabilitza del que diu o 
se’n desvincula, o bé fa constar que la informació procedeix d’altri, amb la voluntat de mostrar-se ob-
jectiu. Es tracta de textos dirigits a la consecució de finalitats específiques del món laboral, associatiu, 
cultural, etc., en els quals la presència de l’emissor i del receptor sovint es difumina segons els rols 
socials que desenvolupen. Mostren predomini del patró argumentatiu.

Tipus III: Intercanvi institucionalitzat, modalització obligada

El comú denominador d’aquests textos és la imparcialitat i la despersonalització, de manera que la 
presència de l’emissor i del receptor esdevenen latents en la majoria dels casos i les relacions personals 
es redueixen al mínim; el paper de l’emissor esdevé merament institucional. Es tracta de textos desper-
sonalitzats en què prevalen el propòsit i la ideologia de la institució representada i en què els que els 
han produït sovint tenen un paper anònim. Mostren predomini dels patrons descriptiu, narratiu, directiu.

Extret d’Artigas (2007: 29)

4. Gèneres i tipus textuals: un exemple

Com a colofó d’aquest apartat i de l’anterior, comentarem tres textos a fi de mostrar 
que gèneres i tipologia poden esdevenir complementaris en la didàctica del text. 

Per poder partir d’una base homogènia de comparació, hem triat el gènere car-
ta, que és dels pocs que es donen en tots tres tipus d’intercanvi; també hem procurat 
que fossin textos representatius del seu tipus textual, és a dir, que fossin prototípics. 
Alhora, hem escollit textos d’emissors experts, a fi que les diferències entre les cartes 
no fossin motivades per la perícia dels escriptors sinó pel tipus d’intercanvi.
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Text 1 (carta per correu electrònic)

Estimat Gonçal,

Estic desolat. Fins ara, quan he sortit del Congrés, no he sabut el que esteu passant pel teu avi. 
Però, com pot ser que una persona es perdi així com així? No ho entenc! En principi, ell estava 
bé, oi? Doncs, si tenia coneixement, com es pot perdre? Suposo que heu posat en peu de guerra 
Mossos, Policia i Guàrdia Urbana. Jo des de tan lluny em sento totalment impotent per ajudar-vos. 
Voldria ser a Barcelona amb tu i acompanyar-te a regirar el món, o el que fes falta. Penso molt en 
la teva mare, deu estar destrossada, pobra dona, com tots vosaltres, és clar, pensant què li pot 
estar passant, on pot ser… I tants dies! Pobre avi! Una bellíssima persona, com ell…

Només se m’acut el meu oncle Xavier, que treballa a les Duanes; potser ell podria moure alguna 
cosa al port de Barcelona, o fins i tot a altres ports de la Mediterrània. Posa-t’hi en contacte, jo ja 
n’hi hauré parlat aquesta mateixa nit.

Digue’m com van les investigacions i si puc fer alguna cosa, sobretot.

Us estimem,

Raquel i Jordi

Text 2 (carta per correu electrònic)

Senyor Jaume Ics, president d’ACIS,

Com potser ja sap, un grup d’amics del barri d’Horta ens hem proposat sol·licitar la Creu de Sant 
Jordi per al pintor Josep Serra Llimona.

Ens adrecem a vostè per demanar-li si, en nom d’ACIS, es vol adherir a aquesta sol·licitud, que 
serà signada, en nom de la Coordinadora d’Entitats d’Horta, per la senyora Roser Vallhonesta, 
presidenta. Si gosem demanar-li-ho és perquè sabem el bon record que el Pep ha deixat en aquesta 
entitat, que va presidir generosament al llarg de deu anys.

Per facilitar-li el tràmit, en cas d’acceptar el favor que li demanem, adjuntem un model de carta 
d’adhesió, que vostè pot adoptar o modificar al seu gust. Un cop signada aquesta carta, si no es 
pogués enviar per correu electrònic, algú de nosaltres passaria a recollir-la.

Li agraïm per endavant la seva atenció i quedem a l’espera de la seves notícies.

Ben cordialment,
Rosalia Planasdemunt
(adreça, telèfon i correu electrònic)
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Text 3 (carta per correu postal)

FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Oficina Administrativa d’Operacions

3 de maig de 2010
C. Salses, 23-25, bxs.

08032 Barcelona

Sra. X,

En compliment de la vostra sol·licitud i d’acord amb les condicions d’utilització dels carnets de pen-
sionista de FGC, us adjuntem el carnet de PENSIONISTA B, que us correspon, estès al vostre nom.

Us saludem ben cordialment,

Encarna Pujante i Gargallo
Àrea d’Informació Operativa

Antoni Sedó, s/n 08191 Rubí
Tel. 93 205 15 15
www.fgc.cat

Sense entrar en aspectes lingüístics, essent que ara ens centrem en el context, 
constatarem succintament algunes de les diferències que assenyalen les cartes com 
a prototípiques del seu tipus textual. 

Text 1. Gènere: Carta

Tipus I (Intercanvi individual, modalització intuïtiva)

• Denota una relació amical o familiar: manifesta sentiments, intencions, 
estat d’ànim…

• Tracta d’aspectes personals. El desenvolupament discursiu respon al dictat 
dels sentiments, de l’estat d’ànim.

• Reflecteix un posicionament espontani, obert, i una actitud solidària envers 
els problemes del destinatari. 

• És un text personal i personalitzat. Es parla de tu.

• L’estructura de la carta és força convencional pel fet que l’emissor domina el 
format. Val a dir que en el tipus textual I, que comprèn les cartes informals, 
és on es podrien trobar cartes sense l’estructura típica. 

Text 2. Gènere: Carta

Tipus II (Intercanvi social, modalització eclèctica)

• L’emissor estableix una relació cortesa amb el receptor.

• Tracta d’aspectes que atenyen una tercera persona, per a la qual demana 
una adhesió. 

• La informació es presenta organitzada i delimitada en paràgrafs, cosa que 
revela una certa planificació. 
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• L’emissor mostra una actitud favorable a la petició de la Creu i un posicio-
nament eclèctic, respectuós envers les decisions que el receptor prengui.

• Hi ha un tracte personal, encara que sigui distant. Es parla de vostè.

• L’estructura de la carta és convencional.

Text 3. Gènere: Carta

Tipus III (Intercanvi institucionalitzat, modalització obligada)

• L’emissor mostra un tracte cortès, estereotipat.

• No estableix cap mena de relació personal amb el receptor. 

• La informació és burocràtica, del tot succinta.

• Reflecteix un posicionament obligat. Es parla de vós.

• No es percep cap actitud per part de l’emissor. 

• L’estructura de la carta és imposada.

• Des del punt de vista personal, l’emissor no té marge de maniobra. I és 
gairebé segur que qui l’ha escrit no és qui la signa. 

Hem vist que a partir d’uns mateixos formats, pel sol fet d’haver classificat les 
cartes segons els tipus textuals a què pertanyen, ja ens queden situades en contextos 
diferenciats que ens ajuden a interpretar-les. D’altra banda, el posicionament i l’actitud 
del parlant reflectits en el text, és a dir, la modalització (intuïtiva, eclèctica o obliga-
da), ens ajuda a veure si el text s’adequa o no al context. Imaginem-nos una expressió 
com «Records al vostre home» a la carta del Tipus III, o una salutació de comiat com 
«Atentament» a la del Tipus I; és segur que d’entrada qualsevol receptor les trobaria 
inadequades, perquè, senzillament, al cap té models que diuen el contrari. 

En efecte, es poden estudiar les característiques formals del gènere d’un text 
i dels aspectes lingüístics propis del tipus textual a què s’adscriu i, d’aquesta manera, 
és possible fer-se una idea de com l’emissor sol gestionar i modelar la comunicació en 
aquella situació determinada. 

Així, a l’estudi dels gèneres, que tants treballs i models28 ha proporcionat a 
l’ensenyament, s’hi afegeix aquesta eina, la tipologia textual Tipotext, que permet con-
textualitzar cada text segons l’intercanvi concret en què es produeix i caracteritzar-lo 
segons el tipus de modalització que s’hi associa. A tall d’exemple, vegeu classificats 
alguns gèneres orals i escrits com a tipus de la tipologia Tipotext.29 

28 Referències (vg. bibliografia): 
 - Parla.cat [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 - Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell intermedi [en línia].
 - Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell suficiència [en línia].
 - Argumenta [en línia]. Universitats de Catalunya.
 - Autoaprenentatge de llenguatge jurídic [en línia]. 
 - Programes de llengua catalana per a l’ensenyament d’adults [en línia].
 - Programacions de llengua catalana per a l’ensenyament d’adults [en línia].

29 Extret del corpus textual analitzat que va permetre la formulació de la tipologia. Vg. Tipotext (90-91).
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Quadre 6. Gèneres de no-ficció, orals i escrits, segons la tipologia Tipotext

Tipus I Tipus II Tipus III

Intercanvi individual 
Modalització intuïtiva

Intercanvi social 
Modalització eclèctica

Intercanvi institucionalitzat 
Modalització obligada

O
R

A
L

– Conversa telefònica amical  
– Conversa amb nens

– Diàleg mercantil  
– Conversa mèdica 
– Tertúlia radiofònica 
– Entrevista

– Declaració judicial 
– Veredicte 

ES
C

R
IT

 

– Xat entre adolescents 
– Carta amical  
– Felicitació nadalenca familiar 
– Diari personal  
– Nota familiar 
– Missatge al mòbil

– Carta comercial 
– Carta al director 
– Article d’opinió 
– Editorial  
– Nota de feina 
– Blog 
– Missatge al mòbil

– Acta  
– Normativa  
– Llei 
– Decret 
– Informe tècnic 
– Contracte  
– Invitació institucional

5. Processos de recepció i producció del text

Els processos de producció i recepció formen part del context mental de la comuni-
cació. Quan els parlants en el pre-text estan creant un text, formen part del context; 
igualment, quan l’interpreten, són part del context que recreen mentalment, inde-
pendentment que, com a destinataris o receptors universals, ja estiguin a la ment de 
l’emissor. La planificació, la retroalimentació, la interpretació, etc., tant si es produeixen 
de manera conscient com de manera inconscient, afecten, determinen o influencien 
la forma i el contingut del missatge. 

5.1. Procés de recepció 

Ordenem el procés en els tres plans establerts: a) comprensió i interpretació, b) ava-
luació, c) emmagatzematge.

a) Comprensió i interpretació del text
Afecta de ple el context textual. És evident que per entendre un text cal com-

prendre el significat de les paraules i de les oracions, però això no és suficient; per 
saber què transmet cal interpretar quin sentit tenen en el seu cotext i el seu context 
concret; per ex.: tio no vol dir oncle en les converses col·loquials entre joves; l’oració Em 
menjaria un sant pels peus pot funcionar com una simple declaració de gana (declara-
tiva), com un desig (desiderativa) o com una exhortació a ser convidat (exhortativa); 
en cap cas, però, l’oració té un sentit literal. 

Per tant, no és suficient comprendre el significat d’una paraula o què diu una 
oració; cal interpretar el sentit que adquireixen en cada comunicació concreta; cal inter-
pretar si el que arriba és una informació, una declaració d’intencions, un desig, un retret, 
un suggeriment… Com diu Núñez Ladevéze, «Els textos es comprenen per si mateixos, 
però s’interpreten en relació amb una perspectiva o punt de referència més ampli».30 

30 Núñez Ladévez (1991: 65-76) aprofundeix en la diferència entre comprendre i interpretar; interpretar 
inclou comprendre.
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Reconstruir el context que ha originat o origina un text permet interpretar-ne 
el missatge. És important copsar el posicionament i l’actitud de l’emissor, els rols comu-
nicatius que estableix, la imatge que dona de si mateix i dels destinataris, els propòsits 
comunicatius… En la interpretació és tan important comprendre què es diu que com 
es diu.

b) Avaluació
Bastarà fer adonar els alumnes que el receptor, en rebre el missatge, percep 

alhora el que se li diu i la manera com se li diu i, com que té interioritzat un model de 
com són les coses —o de com haurien de ser—, en fa una interpretació subjectiva, per 
molt «objectiva» que sembli. De fet, fa una avaluació del text en el seu context, més o 
menys positiva o negativa, que influirà en les seves actuacions posteriors. 

c) Emmagatzematge
Correspon a la darrera part del procés i té a veure amb la informació que es 

guarda a la ment del receptor. La síntesi que s’hi emmagatzema conté la informació 
rebuda, l’impacte emocional produït i el judici de valor sobre el missatge i sobre l’emis-
sor; és a dir, el que es guarda a la memòria és la interpretació subjectiva del missatge, 
la qual cosa no és exactament el missatge de l’emissor. Pel que fa a la informació, Cas-
tellà (1992) destaca que solament es processa la que es pot relacionar amb conceptes 
ja emmagatzemats i que el receptor la modifica per poder-la connectar millor amb el 
que coneix. I afegeix que la gent escolta només el que vol sentir.31 

Convé remarcar que som emissors perquè primer som receptors, fins i tot en el 
cas que la nostra actuació verbal no parteixi de la d’altri. Actuem verbalment perquè 
captem senyals i els interpretem, tant se val que siguin senyals lingüístics com no 
lingüístics. 

Quadre 7. Procés de recepció textual

Comprensió  
i interpretació  
del text

– El receptor capta el que per ell és rellevant. 
– Aspectes rellevants:  
  • Tipus d’intercanvi comunicatiu en què se situa la comunicació 
  • Què diu el text, de manera explícita o implícita  
  • Com es designa la realitat: quin tipus de lèxic s’hi utilitza, quins patrons  
  discursius presenta 
  • Què es pretén: propòsit de l’emissor i/o finalitat del text 
  • Posicionament adoptat per l’emissor, rol (objectiu/subjectiu) 
  • Rol que l’emissor atorga al receptor 
  • D’altres 

Avaluació 

– El text és adequat al tipus d’intercanvi en què es produeix? 
– Les relacions que l’emissor estableix amb l’interlocutor són adequades? 
– L’emissor ofereix una imatge determinada de si mateix i del receptor?  
  És massa distant, exaltat, s’excedeix?…  
– La informació que dona és poca, excessiva, desordenada, massa específica,  
  nul·la?… És verídica, versemblant, enganyosa, falsa?…

Emmagatzematge 
de la informació

– Síntesi del contingut informatiu, validesa del missatge, imatge de l’emissor,  
  empatia produïda, sentiments produïts, predisposició al manteniment  
  de relacions, motivació per a la resposta…

31 Beaugrande i Dressler (1981), glossats per Castellà (1992: 151-152).
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5.2. Procés de producció

La producció parteix de la interpretació prèvia que l’emissor fa de l’intercanvi que vol 
realitzar, del qual té en compte sobretot el que per ell és rellevant. S’inicia en el pre-
text amb la planificació, segueix amb l’acte de parlar o escriure, la textualització, i es 
completa amb la revisió del text i la restauració, si s’escau. Al llarg d’aquest procés, 
però, l’emissor no deixarà mai d’interpretar, sobretot si el procés s’acompleix en totes 
tres fases (cas en què la interpretació serà contínua). 

a) Planificació
Convé situar-se en el tipus d’intercanvi concret en què es treballa: considerar 

si es tracta d’un intercanvi individual on es té un marge de llibertat ampli per parlar o 
escriure; si és en un intercanvi social, on es podrà jugar amb una sèrie de convencions, 
o bé si es tracta d’un intercanvi institucionalitzat on molt sovint les convencions es 
converteixen en imposicions. Així, les preguntes pràctiques que hom es fa en planificar 
el text (què dic, a qui ho dic, com ho dic, on ho dic, quan ho dic, a través de què ho dic…) 
s’emmarquen en el tipus d’intercanvi de què es tracti. 

És el moment de decidir el posicionament discursiu que s’adoptarà i l’actitud 
que es mostrarà, d’acord amb la interpretació que s’ha fet del context i dels rols comu-
nicatius que s’han d’adoptar. 

b) Textualització
És on s’actualitzen els elements lingüístics, s’executa la planificació i es posen 

en joc els coneixements i les habilitats de l’emissor.
Pel que fa a l’organització textual, cal atenir-se a les convencions del gènere 

discursiu de què es tracti i conèixer els patrons discursius prototípics (descriptiu, nar-
ratiu, directiu, argumentatiu i expressiu), per poder triar els més adients i adaptar-los 
al missatge. D’altra banda, a part de tenir una idea general dels textos característics de 
cada tipus d’intercanvi, convindria conèixer la modalització pròpia de cada intercanvi, 
ni que sigui a grans trets, per poder construir un posicionament discursiu adequat i 
per fer la tria i la priorització més convenients dels elements lingüístics. 

c) Avaluació i retroalimentació
En aquesta part del procés, que pot ser posterior o simultània a l’elaboració 

del text, es materialitzen els dubtes de l’emissor sobre la bondat i l’eficàcia del text que 
està construint, sigui oral o bé escrit. S’haurà d’efectuar la correcció d’errors sintàctics, 
morfològics, ortogràfics, gràfics, etc., de pronúncia, del to i de la intensitat de la veu… 
S’haurà de comprovar també si es mostra una actitud massa bel·ligerant, submisa, poc 
cortesa, etc., si s’ha adoptat un posicionament massa obert, poc eclèctic, encarcarat… 
(i, en conseqüència, fer la rectificació de paraules o expressions, la reformulació d’ora-
cions, etc.). I s’hauran de formular incisos explicatius en adonar-se que no s’ha entès 
el que es diu (oral) o que no s’entendrà (escrit).
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Quadre 8. Procés de producció textual

Pre-text: 
Planificació

Intercanvi comunicatiu: Individual, social, institucionalitzat 
• Propòsit comunicatiu  
• Paper de l’emissor i del receptor 
• Varietat de la llengua 
• Canal i mode de producció 
• Tema: General o específic 
• Gènere textual 
• Patró discursiu 
• Ordre de les idees

(Què dic, a qui ho dic, com ho dic, on ho dic, quan ho dic, a través de què ho dic, 
en quina varietat ho dic…)

Textualització

És on es fa efectiu el que s’ha decidit a la planificació.

Adequació  
• Posicionament (objectiu/subjectiu) 
• Ancoratge del text al context

Coherència 
• Organització del contingut textual: Patrons discursius i progressió del tema

Cohesió 
• Mecanismes de cohesió textual

Revisió, ava-
luació, restau-
ració

Pot ser simultània o posterior a la textualització.

– Retroalimentació: Anomalies o errors en la quantitat i la qualitat de la informació, 
en l’ordre de les idees; desajustos en l’adequació, en la cohesió (sintaxi), en la 
designació de la realitat, etc. 

– Correccions fonètiques, d’entonació, ritme, d’intensitat, etc. en l’oral 
– Correccions ortogràfiques i tipogràfiques en l’escrit

6. Punt de vista didàctic 

La qüestió important és saber quina repercussió té per a la didàctica del text la noció 
de context que anem perfilant al llarg del capítol. Com s’aplica i com s’integra en el 
bagatge dels professors, ja que en cap cas no es parteix de zero. 

Com s’ha de situar l’aprenent en aquest tema? Què convé que entengui d’uns 
processos que com a parlant d’una llengua ja desenvolupa? En tot cas, com que l’apre-
nentatge significatiu passa forçosament per l’experiència, reconèixer i sistematitzar 
habilitats que ja té el motivarà a desenvolupar-ne de noves. 

6.1. Quant als aprenents

Convé que els aprenents obtinguin una visió comunicativa de la llengua que els per-
meti situar-se en l’intercanvi comunicatiu, tant en parlar i escriure com en llegir i 
escoltar. Més concretament que retinguin:

• Que un text es produeix per mitjà d’un procés mental progressiu que el va 
materialitzant, aconduint, perfeccionant, un procés en què es van selec-
cionant les paraules i generant les oracions i els recursos més idonis per 
transmetre allò que convé dir i per transmetre-ho de la manera millor per 
tal d’aconseguir el propòsit comunicatiu. 
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• Que aquest procés es va retroalimentant a partir de nous senyals que es 
van captant i interpretant contínuament. 

• Que les paraules i les oracions adquireixen un sentit precís en el context en 
què són produïdes i interpretades, és a dir, que poden funcionar de diverses 
maneres i voler dir coses diferents segons les circumstàncies.

• Que, en produir un text, l’emissor parteix de la captació prèvia del context, 
és a dir, primer és receptor. 

• Que, en produir un text, s’ha de ser conscient que es forma part del context 
i que per això el domini de la llengua, els coneixements, les actituds i les 
intencions del qui parla hi quedaran reflectits. 

• Que és important controlar el procés de producció textual per poder reflec-
tir en el text la imatge que es vol donar d’un mateix i de l’interlocutor, a fi 
d’aconseguir els propòsits comunicatius.

• Que, en interpretar un text com a receptor, s’ha de reconstruir mentalment 
el context que l’ha originat i que la reconstrucció, que és subjectiva, també 
forma part del context.

• Que convé controlar el procés de recepció per poder copsar els significats 
implícits, la imatge que ven l’emissor i les intencions que són subjacents 
en el missatge. 

• Que, com a parlants d’una o de més llengües, ja són hàbils en captar contex-
tos, que ja en tenen experiència, i que simplement els cal ser-ne conscients.

• Que els elements del context (físics, psicològics, socials, etc.) influeixen en 
l’intercanvi comunicatiu: en el contingut i la forma del text i en el tipus de 
relacions que s’estableixen entre els interlocutors. 

6.2. Quant als professors

Avantatges que pot tenir aquesta proposta per treballar el text en el context:

• El fet d’emmarcar el treball textual en el context dels intercanvis procura 
sistematització en l’elaboració de les activitats, com també criteris per a la 
correcció. Dins d’aquest marc, hi ha nous arguments per explicar a l’alumne 
per què el seu text és inadequat o incorrecte.

• El fet de considerar els gèneres segons el tipus textual a què pertanyen 
(Tipologia Tipotext) facilita un cert aprofundiment en l’estudi dels textos. 
També procura sistematització; es poden agrupar els gèneres que són pro-
pis del Tipus III (intercanvi institucionalitzat) i estudiar-ne els elements 
comuns que, en definitiva, derivaran del rol obligat que desenvolupen els 
emissors, o bé es poden comparar els gèneres que apareixen en tots tres 
tipus (intercanvi individual, social i institucionalitzat) i observar-ne les 
diferències, causades sobretot pel diferent posicionament de l’emissor, etc.32 

• En mans dels professors, la tipologia Tipotext és una eina metodològica que 
permet relacionar continguts i habilitats.33

32 A Tipotext hi ha un CD que conté 107 textos orals i escrits classificats segons la tipologia. 

33 Tipotext (65-91) conté un apartat d’orientacions per a l’aplicació de la tipologia.
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• També ofereix una visió global de com se sol parlar i escriure segons les 
situacions, la qual cosa pot ajudar a sistematitzar la informació que ja es 
té sobre els textos i els contextos.

• La tipologia forneix una base de continguts textuals que es pot anar intro-
duint en la planificació de sessions i cursos, a mesura que sigui possible i 
es cregui convenient. 

• Aquests coneixements sobre el context es complementen amb els que ja 
s’apliquen en l’ensenyament del text com a unitat de significació i comu-
nicació. 
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Capítol III 
Representació del món  

i coherència

Un text és un univers de paraules  
on les paraules, com les estrelles, no ballen soles 

1. Representació i coherència

Una de les propietats principals de la llengua és representar verbalment les idees 
que els humans ens fem de la realitat, el que en sentit ampli s’anomena funcions de 
representació. 

La representació verbal és subjectiva i arbitrària. Com defensa Van Dijk (1994: 
74), es tracta d’una reconstrucció que respon a un model mental o cognitiu, el qual té 
a veure amb l’experiència, els valors, les actituds, els coneixements, etc., de l’individu, 
però també amb els del grup o grups socials a què pertany. Per tant, el model, alhora, 
és individual o personal (història privada, infantesa) i col·lectiu (sociocultural, de per-
tinença a un grup social…). Possiblement no hi haurà un únic grup, ja que les persones 
solen pertànyer a més d’un.

Així, el model mental és una representació que serveix de contrast en cada 
nova experiència comunicativa i la condiciona, alhora que s’actualitza constantment. 
I, com hem dit (vg. cap. I, 1.2), el model actua d’interfície entre la realitat i la seva re-
presentació en el discurs; si la reconstrucció verbal de la realitat resulta coherent és 
perquè hi ha un model coherent al darrere. De la mateixa manera que els parlants es 
fan una representació mental del context de la comunicació, se la fan del món que els 
envolta. 

Aquest és un dels motius pels quals sovint hi ha discrepàncies entre els re-
ceptors d’un text sobre la informació que conté o entre emissor i receptor. Vegem-ne 
un exemple. En el text següent podem observar una visió institucional del sector 
agroalimentari, que possiblement no és compartida pels receptors implicats.
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Text 1

Nou pla d’ajudes per al sector agroalimentari i pesquer

El sector agroalimentari és el primer de les economies

de Catalunya, Espanya i Europa

L’agricultura, la ramaderia i la pesca suposen més del 17% del PIB de Catalunya i donen feina a 
220.000 persones. El futur és prometedor. D’una banda, perquè els aliments de qualitat són bàsics 
en el nostre dia a dia i Catalunya és un país de referència en la dieta mediterrània i la producció 
d’aliments de primer nivell. D’altra banda, hi ha un potencial exportador molt important, perquè la 
demanda mundial d’aliments augmenta un 15 % cada any. Tot i les bones previsions, l’agricultura 
i la ramaderia han estat perjudicades per la crisi, per la caiguda en picat dels preus en origen i 
l’encariment dels costos de producció. Per tal de donar suport al sector, la Generalitat ha apro-
vat un pla de xoc, consensuat amb els representants sectorials, amb 25 mesures que suposen, 
entre altres accions, posar a disposició dels productors 270 M eur. en crèdits i avals per superar 
la situació actual. Totes les mesures ja estan en marxa, excepte les que depenen de l’aprovació 
de la Unió Europea.

Info Catalunya. Informació d’interès ciutadà. Núm.23. Generalitat de Catalunya, juny de 2010.

D’entrada, davant de la realitat reflectida en aquesta informació, trobem que el 
text entra en contradicció amb si mateix. A la primera part es presenta una informació 
positiva sobre el sector i, a la segona, es dona una informació de la qual es dedueix 
que les coses van tan malament que s’han de prendre mesures extraordinàries. Això 
fa que estiguem alerta i ens fem preguntes com és ara:

• Realment el sector agroalimentari és el primer de les economies de Catalu-
nya, Espanya i Europa? Són comparables aquests tres territoris?

• Hi ha un potencial exportador molt important, però la competència en 
aquest sector no és cada dia més gran?

• Si el futur del sector és tan prometedor, com és que es fa un pla de xoc?

• Que hi ha mesures que depenen de l’aprovació de la Unió Europea, vol dir 
que estan pendents de subvencions i que, si no arriben, els crèdits i els avals 
promesos tampoc no arribaran? 

• Etc.

Dir que el futur d’aquest sector és prometedor és un eufemisme. Dir que l’agri-
cultura i la ramaderia han estat perjudicades per un fet conjuntural i no reconèixer que 
hi ha un problema de fons que ve de molt abans, és presentar una visó esbiaixada de la 
realitat. Per això les referències a la realitat són poc creïbles, sobretot per als afectats, 
que coneixen els fets de primera mà. Si la realitat que els presenten és diferent de la 
que coneixen, tot i que el text contingui dades objectives, percebran el text com un 
frau. Entre emissor i receptor hi ha d’haver un contingut recognoscible. 

Quan parlem de representació de la realitat i de coherència textual, en part ens 
referim a qüestions com aquestes. Un text pot reflectir un món imaginari i ser coherent, 
i fins i tot dir mentides i mostrar coherència, però no pot crear confusió i contradicció 
sense danyar-ne la coherència. La coherència té a veure amb la representació de la 
realitat en la mesura que la fa intel·ligible i creïble. 

La reconstrucció de la realitat que es plasma en el text de no-ficció ha de ser 
coherent amb la realitat; els receptors han de poder reconèixer el món reflectit com 
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a real, i no ho podran fer si el contingut del text no és creïble o és contradictori; hi ha 
d’haver un equilibri entre el contingut que proposa l’emissor i el que pot acceptar el 
receptor. Bernárdez34 dona una visió dinàmica de la coherència textual en conside-
rar-la un fenomen d’autoregulació; diu també que la coherència depèn de l’equilibri 
de diversos sistemes referencials que s’estableix en el procés de comunicació entre 
emissor i receptor, com podrem anar comprovant. 

La representació de la realitat serà coherent sempre que emissor i receptor 
comparteixin part del seu coneixement enciclopèdic. La complicitat cognitiva és ne-
cessària perquè el receptor pugui reconstruir la realitat textual que se li presenta. 

La coherència textual s’esdevé per mitjà de les relacions pragmàtiques que 
hem comentat, i també per mitjà de relacions semàntiques intratextuals.35 A parer 
nostre, la coherència del text 1 pateix un xic per totes dues causes: la primera, com 
acabem de comentar, pel que diu sobre el sector i pel que no diu, que el fa poc creïble 
per als receptors; la segona, que podem anomenar coherència interna o de contingut, 
es deu als motius següents:

• Hi ha una contradicció interna entre la primera part del text i la segona –la 
qual cosa no vol dir que el text estigui mal cohesionat.

• Des d’un punt de vista semàntic, en el subtítol, «El sector agroalimentari 
és el primer de les economies de Catalunya, Espanya i Europa», es fa una 
generalització semànticament poc fina. El fet que el sector agroalimentari 
sigui el primer depèn de la importància relativa dels altres sectors (tecno-
lògic, científic, serveis, comunicacions…), segurament amb un pes diferent 
en tots tres territoris; també influeix en la imprecisió el fet que se situen 
en un pla d’igualtat tres territoris desiguals, ja que en realitat estan en un 
pla d’inclusió.

• Quant al títol, que inclou el tema de la pesca, trobem que no se’n parla en 
el text, cosa que seria motiu d’incoherència si no fos que se’n parla en un 
altre text que hi ha a la part contigua de la pàgina del fullet informatiu 
—que no hem presentat—, sota del mateix encapçalament. No hi ha, doncs, 
incoherència en aquest sentit. 

Altres vegades, la coherència falla per la manca d’identificació del qui parla i 
del qui escolta, cas que té a veure amb el posicionament de l’emissor. Ho veurem en el 
text 2, resultat de la reducció d’un poema de Joan Maragall, aparegut en un recordatori 
necrològic. Observarem que el centre díctic es perd cap al final, perquè no se sap a 
qui parla el poeta i, de retruc, el seu jo es desdibuixa: el tu subjacent a «No vulla Déu 
donar-te-les» i «i ai! sol em deixaries» del final no es pot identificar, perquè no hi ha 
la referència explícita, mancança que afecta la comprensió del poema. A la vegada, 
trobem a faltar una correspondència entre la forma verbal del vers «Mes jo li responia» 
i la del vers inicial «Si Déu, un jorn, volia». Comproveu-ho, si us plau, en el text 2 tal 
com apareix al recordatori:

34 Bernárdez (1995a i 1995b). 

35 Calsamiglia i Tusón (1999: 221) distingeixen coherència pragmàtica, glossant Bernández (1996), i 
coherència de contingut, segons Van Dijk (1977, 1978, 1980). Núñex Ladevéze (1993) dedica el capítol 9 
a la coherència gramatical, el 10 a la coherència lineal i el 12 a la coherència del paràgraf.
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Text 2

—Si Déu, un jorn, volia
donar-me blanques ales,
perquè com au ditxosa
pogués volar per l’aire:
Que coses que veuria
a un entorn i a l’altre!
Ciutats grans i boniques,
pobles de quatre cases,
soletats espaioses,
planúries conresades,
valls fondes i rialleres,
altíssimes muntanyes,
i mar, i cel i núvols
i llum, i espai ample…—
Mes jo li responia:
—No vulla Déu donar-te-les,
volaries de pressa
vers el cel, que és ta pàtria,
i ai! sol em deixaries,
en eixa vall de llàgrimes.—

Joan Maragall. Obres completes. Barcelona: Sala Parés Llibreria, 1929, volum I, p. 224.

Com intuíem, a les fonts hem trobat l’explicació d’aquesta incoherència: algú 
havia tret el títol i els primers quatre versos del poema, alhora que la data (15 de se-
tembre 1880), segurament per motius d’espai. L’omissió és aquesta:

Àngel, no volis
La dolça prenda meva,
el cel de ma esperança,
entre sospirs em deia
em sa veu encisant-me:

Reconstruïm el poema. Respirem. Ara veiem que es tracta d’un diàleg ima-
ginari entre el poeta i la seva estimada, on les formes verbals són coherents i el jo 
poètic i el tu queden perfectament identificats; un exemple on coherència i cohesió 
van aparellades.

La coherència interna està relacionada amb la macroestructura del text, el que, 
grosso modo, identifiquem com a tema del text. Els resums i les síntesis textuals corren 
el risc de patir pèrdua del sentit del text si no es tenen en compte les macroproposici-
ons que conté el text i la seva relació amb les microproposicions36 —hi tornarem més 
endavant. L’autor del resum del text 2 ha violat la macroestructura del text, i això no 
solament ha danyat el centre díctic sinó fins i tot el significat global del text.

Per arrodonir aquesta visió general, es podria dir que la coherència és la pro-
pietat textual que fa d’equilibri entre el món i la seva representació en el text, amb el 
benentès que emissor i receptor són els plats de la balança.

El conjunt de funcions que du a terme la llengua per representar, diguem-ne, 
la realitat s’actualitza mitjançant la gramàtica. És a dir, amb un conjunt limitat de 
categories i combinacions sistemàtiques d’aquestes categories, el món és representat 

36 Vg. Van Dijk (1992: 53-78). 
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en el text per l’emissor i interpretat pel destinatari o per qualsevol altre parlant de 
la llengua. La gramàtica que tenim interioritzada ens permet codificar i descodificar 
textos, perquè la gramàtica no té com a límit l’oració, sinó que abasta l’actualització de 
tot el sistema lingüístic en el text; altrament, comprendríem les paraules i les frases, 
però no podríem descodificar la significació global del text. 

Hi ha lleis per construir paraules i oracions i hi ha estructures i/o patrons per 
construir seqüències d’oracions, que també segueixen determinades lleis. Per això 
podem reflectir en el text tota mena d’objectes de la realitat: des d’objectes concrets a 
objectes molt més complexos, com ara un paisatge, una història, el funcionament d’un 
giny, la justificació d’una guerra o la vivència d’una emoció. Mitjançant procediments 
diversos, la gramàtica codifica totes les formes de representació.

Tot seguit ens ocuparem de les funcions referencials en dos aspectes que 
creiem crucials per al desenvolupament de les habilitats comunicatives: la designació 
d’objectes i la conceptualització d’objectes complexos. Tant en una actualització com 
en l’altra, les funcions referencials s’acompleixen per mitjà de la referència, exofòrica 
i endofòrica. 

Quadre 1. Representació del món en el discurs

Designació d’objectes Noms, adjectius, verbs, adverbis

Conceptualització d’objectes complexos Oracions
Patrons discursius

1.1. Referència exofòrica

Com representem el món en el discurs? I quina mena de món: real, imaginari? Quina 
parcel·la del món decidim representar i amb quina finalitat? 

La representació és sens dubte un dels eixos fonamentals de la llengua, sub-
jacent en tots els textos; sempre que es parla o s’escriu, es diu alguna cosa del món, 
encara que no es tingui el propòsit d’informar. Com sabem, la representació es realitza 
mitjançant la funció referencial, però val a dir que la seva manifestació és complexa, 
atès que el que està representat conté el punt de vista del representador. 

Partint d’aquest rerefons, la funció referencial exofòrica s’entén com la facultat 
de la llengua de referir-se al món (persones, objectes, fenòmens, accions, fets, experi-
ències, estats, etc.) i fer-lo conèixer (Tipotext: 115).

Tot i que la funció referencial és exofòrica per naturalesa, té altres manifes-
tacions dintre del text, atès que la representació de la realitat es produeix mitjançant 
el conjunt de procediments de referència disponibles en la llengua: 

• referència exofòrica, díctica i no díctica

• referència endofòrica, díctica i no díctica

En aquest apartat ens referim a la referència exofòrica no díctica. 
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1.1.1. Referència i modalització: el procediment de tria o priorització

Els mots lèxics serveixen per referir-se als objectes de la realitat: noms, adjectius, 
verbs i adverbis són el material semàntic fonamental de la llengua. Segons la tria de 
la paraula, l’objecte serà simplement anomenat o, a la vegada, serà enaltit, rebaixat o 
blasmat. Mare, mama, marona, marassa… són paraules de la llengua que els parlants 
fan servir per referir-se a la dona que els ha donat la vida; si algú s’hi refereix amb 
la paraula madrastra li atribueix significat de mala mare. Alhora, segons les paraules 
que seleccioni, l’emissor donarà una determinada imatge d’ell mateix. Si diu marona 
quedarà com una persona afectuosa, si diu mamà pot fer pensar que vol distingir-se 
o que es considera una persona distingida. Segons com l’emissor apliqui el vocabulari 
passarà desapercebut com a tal o hi quedarà reflectit d’alguna manera. D’aquí parteix 
l’eterna qüestió entre la pretesa objectivitat i la subjectivitat del llenguatge. 

Això ens porta a considerar la importància de la modalització en la represen-
tació del món, perquè una de les qüestions que ajuda a comprendre és com funcionen 
els processos que realitza el parlant per controlar l’objectivitat i la subjectivitat del 
discurs, ja que el discurs està ple de punts de vista, apreciacions, valoracions, creen-
ces, etc. En parlar de tipus textuals i modalització al capítol anterior (cap. II, 3), hem 
avançat que un dels procediments fonamentals de modalització és la tria o priorització 
d’elements lingüístics.37 Es tracta del procediment de modalització pel qual l’emissor 
projecta una determinada percepció del món i una actitud valorativa, i construeix el 
significat i el sentit del text mitjançant la selecció i/o la priorització d’uns determinats 
elements i recursos lingüístics.

Aquest procediment de modalització està estretament relacionat amb la fun-
ció referencial, perquè el primer pas per referir-se al món es fa mitjançant la selecció 
dels mots i dels recursos lingüístics. Dins del text, es prioritzen uns continguts per 
sobre d’uns altres, ja sigui a nivell oracional38 o textual. Alhora que s’organitzen els 
continguts, se situen en un determinat ordre a fi de conduir l’atenció del receptor cap 
a determinades informacions. Tria i priorització estan lligades estretament: tota tria 
comporta priorització, tota priorització comporta tria. Ara bé, la tria pròpiament dita 
opera en el nivell paradigmàtic; la priorització, en el sintagmàtic. 

1.1.1.1. Sentit recte, sentit figurat

D’altra banda, convé recordar que les paraules no sempre es fan servir amb el seu 
sentit recte; sovint són usades en sentit figurat i tenen efectes metacomunicatius, ja 
que comporten implicacions actitudinals. Es diu que Una notícia és una bomba, que 
El director del Departament té el cap quadrat o que Els mitjans de comunicació actuals 
són un safareig. En el fons d’aquestes designacions hi ha el fenomen de l’analogia, pel 
qual el significat convencional d’una paraula per referir-se a un determinat objecte 
s’aplica a altres objectes. Això no comporta cap problema quan el receptor capta la 
comparació latent que hi ha sota la proposta de trasllat, però, si la comparació latent 
és massa estrambòtica i el receptor no la capta, es produeix una incoherència. 

37 Vg. la descripció d’aquesta variable a Tipotext: 194-214.

38 Vg. la priorització d’elements significatius dins l’oració a Tipotext: 298 i 299. A 1.3 d’aquest capítol, 
vg. la priorització en l’oració i en el text. 
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Vegem alguns dels recursos que comporten implicacions actitudinals, extrets 
de Tipotext: 297. 

• Ironia: Expressions que volen dir el contrari del que afirmen i que s’entenen 
gràcies als coneixements compartits pels interlocutors. 

• Expressions amb sentit figurat: Són frases fetes lexicalitzades (adagis, pro-
verbis, comparacions tòpiques…) o de nova factura.

• Tautologies: Un dia és un dia.

• Paradoxes: Els Cases tenen sis fills únics.

• Hipèrboles: Ens han matat ben matats; Ens pixàvem de riure.

• Metàfores: És una rata de biblioteca; El que remena les cireres.

• Metonímies: M’he perdut tres Polonies. 

• Personificació: En Pere és la bondat baixada del Cel.

• Sinècdoques (part pel tot): Va, modalitzarem una estona més fins a les vuit.

• Dobles actualitzacions: Sigues viu.

• Moralitats: Tal faràs, tal trobaràs.

• Connotacions: Expressions que revelen valors culturals, ètics, polítics, reli-
giosos (Els partits verds no tenen en el Parlament Europeu el pes que caldria).

• Extrapolacions: Al·legories, paràboles. Es tracta d’uns recursos literaris amb 
finalitats didàctiques i il·lustratives que remeten a situacions o imatges 
ideals. 

• Canvis de tema per mantenir o cridar l’atenció: Ara que hi penso, ha guanyat 
el Barça?

Aquest gran conjunt de recursos, la major part estudiats a bastament per la 
teoria literària, afecta la llengua en general39 i té un pes important en l’expressivitat 
discursiva, alhora que és un mitjà per transmetre actituds o ideologia, sovint de mane-
ra indirecta i amb procediments retòrics. A tall d’il·lustració, comparem les definicions 
següents: 

Text 3

radiador m Aparell que presenta una gran superfície de radiació, emprat per a escalfar l’aire cir-
cumdant fent circular pel seu interior vapor, aigua calenta, etc. o bé per a refredar una substància 
calenta que hi ha al seu interior o hi circula.

Gran Diccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia Catalana).

Text 4

—Per si no ho sabies, un radiador és una cosa que irradia escalfor en una habitació i que funciona 
mitjançant electricitat, aigua calenta o oli calent, i això és el que em compraré ara mateix per 
escalfar l’estudi i no passar més fred. D’acord?

—No dic res, no dic, res, compra’t el que vulguis.

39 En l’anàlisi textual efectuada sobre un corpus de 107 textos de no-ficció, el nombre més alt d’ocur-
rències d’implicacions actitudinals es va trobar en els textos de tipus I (textos d’intercanvi individu-
alitzat i modalització intuïtiva). D’aquí es dedueix que aquests trets es troben sobretot en els textos 
amb funció psíquica i interlocutiva, predominants en el tipus textual I, però també presents en el 
tipus II. (Tipotext: 201-202).
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Text 5

[Foto on apareix una càlida situació familiar i un radiador]

Això no és un radiador. És un generador de tardes de diumenge que et fan sentir d’allò més bé.

gas Natural Fenosa

Avui (26 novembre 2010).

En la primera definició, les paraules s’usen en sentit recte. És tracta d’una 
definició lingüística vàlida per a tots els radiadors, i també per a tots els parlants que 
vulguin consultar-la; la finalitat de les definicions d’un diccionari és informar. El text 
té funció referencial.

La segona és una definició textual, feta amb finalitats personals i per a un 
interlocutor concret. És menys precisa que l’anterior, en part perquè utilitza com a des-
criptor la proforma cosa, enlloc de l’hiperònim aparell o generador. Les paraules s’usen 
en sentit recte, però la definició forma part d’un desafiament, d’un acte bel·ligerant de 
l’emissor que s’ha d’entendre en el cotext i en el context. Aquí el més important no és 
informar sobre què és un radiador, sinó informar que es vol comprar sigui com sigui. 
Les funcions psíquica i interlocutiva passen per damunt de la referencial. 

La tercera és una definició textual feta amb finalitats comercials: vendre un 
producte. Per fer-ho s’utilitzen diferents recursos de modalització. Primer, la negació 
(a la foto surt un radiador) això no és un radiador. En segon lloc, una metàfora, per la 
qual el radiador deixa de generar calor i genera tardes de diumenge que et fan sentir 
d’allò més bé. Els significats es transporten a fi que els receptors captin la mena de 
benestar sublim que obtindran amb la compra del producte. Aquí la definició assoleix 
funció conativa i poeticoretòrica.

En general, podem dir que les tries que comporten implicacions actitudinals 
s’associen a les funcions més marcades: psíquica, interlocutiva i conativa; i és en 
aquest sentit que parlem de tria marcada o no marcada. D’altra banda, com passa al 
text 3, quan un text té en exclusiva funció referencial (no marcada) i serveix única-
ment per donar informació, no s’hi solen trobar altres implicacions. Els textos es fan 
per acomplir propòsits i els propòsits afecten les funcions.

La importància que hem donat al llenguatge figurat pot fer pensar que la mo-
dalització lligada a la funció referencial és pròpia dels textos espontanis produïts en 
relacions familiars; però, de fet, es pot produir tant si les paraules són usades en sentit 
recte [1] com si són usades en sentit figurat [2] i en tota mena de textos. Com passa en 
els exemples següents, que tots dos mostren una valoració argumentada, tot i que les 
imatges de [2] tenen major força expressiva i contundència. 

[1] És una edificació ben construïda i la trobo molt interessant des del punt de vista de la sos-
tenibilitat.

[2] Aquest edifici és com un forat energètic: malbarata energia per un tub. 

1.1.1.2. Varietat i registre

Hi ha un altre aspecte de la modalització lligat a les funcions referencials que mereix 
ser comentat, perquè afecta l’adequació del text al context. Té a veure amb la tria de 
la varietat lingüística o del registre, que pot arribar a afegir un plus de significació 
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pel fet de reflectir aspectes culturals o idiosincràtics de l’emissor. En aquest sentit, 
tenim en compte:

• L’opció d’una varietat per a tot el text: Es pot decidir parlar en una deter-
minada varietat, geogràfica, generacional o estàndard, que pot resultar 
xocant per a l’auditori.

• La tria puntual de paraules o expressions en una altra varietat que l’esco-
llida o que serveix de marc de la comunicació, cosa que a vegades, inten-
cionadament o no, contribueix a ridiculitzar o caracteritzar persones o 
objectes (ex.: La meva sogra sempre em deia: —Nena, sobretot la cunya, que 
estigui ben neta…) o a retratar el qui parla (ex.: L’assemblea va anar seguint 
l’ordre del dia fins que el representant de l’ICOSA va dir que n’estava fins 
als nassos, de tant de protocol i tanta mandanga… Llavors es va produir un 
aldarull que va provocar la fi de la reunió).

En la situació formal que reflecteix el segon exemple, la tria de l’expressió 
estar fins als nassos i de la paraula mandanga, pròpies d’un registre col·loquial, va 
resultar inadequada i va contribuir al trencament de la comunicació. Així, la tria de 
la varietat o el registre, segons la situació, poden resultar marcades i tenir efectes 
metacomunicatius. 

Hem vist que la selecció dels elements lingüístics respon a un model mental 
que actua d’interfície entre la realitat i el discurs. També que les formes amb què ens 
referim als objectes del món no sempre es limiten a reflectir l’objecte, sinó que també 
poden reflectir actituds o punts de vista i, per tant, poden tenir efectes secundaris. 
Ara bé, recordem que la tria es produeix en un intercanvi concret, i és sota els con-
dicionaments d’aquest intercanvi que l’emissor selecciona les paraules que creu més 
convenients, i que el receptor les interpreta. El model influent és l’experiència i els 
coneixements que hi ha darrere de la tria. 

1.1.2. Designació dels objectes de la realitat: la tria dels mots

Com hem avançat al capítol I, 1.1, la designació dels objectes de la realitat, siguin coses, 
persones, animals, fets, accions, qualitats, maneres de fer, etc., és arbitrària, perquè el 
significat no és inherent als objectes sinó que els és atribuït per qui parla —i, en una 
altra mesura, per qui escolta. Així, la designació es produeix en atribuir el significat 
encunyat en una paraula a un objecte. 

1.1.2.1. Sintagma nominal 

Val a dir que la designació sovint es produeix amb l’amalgama de mots lèxics i grama-
ticals i constitueix una referència exofòrica40. Ho exemplifiquem a partir d’una sèrie 
de sintagmes nominals referits a un mateix objecte, segons circumstàncies vàries. 

[3] Cadira Lluís XV
La teva cadireta preferida
Una cadira poc còmoda
El moble perfecte
Aquesta andròmina que vaig heretar de l’àvia

40 Per al tractament de la referència, vg. Rigau, G. Gramàtica del discurs. Bellaterra: 1981, cap. 4. 
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Així, la representació d’un objecte sovint s’efectua amb un conjunt de paraules 
travat per la concordança, el sintagma, que constitueix un primer nivell d’actualització 
del significat del nucli.

Quadre 2. Sintagmes nominals

Especificadors Nucli Complements 

[sense] 
la teva 
una 
el  
aquesta 

cadira 
cadireta 
cadira 
moble 
andròmina 

Lluís XV 
preferida 
poc còmoda 
perfecte 
que vaig heretar de l’àvia

Des del punt de vista semàntic, totes les categories que graviten en l’òrbita 
del nom estan al servei de la designació de l’objecte i s’hi acorden en gènere i nombre. 
La tria del substantiu és realment significativa, però també ho és la dels especifica-
dors i la dels complements. Per exemple, els adjectius apreciatius afegeixen un plus 
d’informació subjectiva en ser indicadors del punt de vista o l’actitud de l’emissor 
envers l’objecte (cadira preferida, perfecta, poc còmoda), informació que, usualment, 
no transmeten els classificadors (cadira Lluís XV, de fusta, d’oficina…).41 Per tant, és 
l’expressió referencial en la seva totalitat el que configura el significat que atribuïm a 
un objecte, com a amalgama dels significats de tots els seus components. Notem que 
el darrer exemple és un cas de referència exofòrica díctica, a diferència dels quatre 
primers que exemplifiquen la referència exofòrica no díctica. 

Quant a la referència a objectes de la realitat amb sintagmes nominals que 
comporten valoració o punt de vista per part de l’emissor, esmentem les formes se-
güents (Tipotext: 205):

• Noms o sintagmes nominals que denoten opinió, apreciació o estats aní-
mics: bandarra, somiador, tirà, lladre, professionalitat, bestiesa, problema…

• Qualificadors del nom, siguin adjectius o frases adjectives apreciatives: 
agradable, just, feixista, lògic, transcendental, inoportú, convenient, que fa 
el que li passa pel cap…

• Especificadors del nom que comporten algun tipus de valoració, com poden 
ser alguns sintagmes quantitatius o indefinits apreciatius (Tinc certs dubtes, 
Quins alumnes!, La vida són quatre dies), demostratius sense valor díctic i 
amb to valoratiu (El tio aquest) o articles davant de noms propis amb un sig-
nificat altre que el referencial (Al Camp Nou vam veure un Lleida magnífic).

• Sufixos aspectius, siguin augmentatius, diminutius, despectius, etc.: ma-
rassa, homenet, bonàs, aviadet.

• Escurçaments de paraules que impliquen valoració: profe, poli, dire.

• Creació de paraules o expressions: olor de cafetera.

• El·lipsis pragmàtiques: La cuina val cent nou (mil); olor (de) cafetera.

• Mots comodí que designen objectes de la realitat amb paraules o expres-
sions sense significat propi: dallonses, i tal i qual.

• Hiperònims que designen objectes de la realitat amb voluntat de no ano-
menar-los concretament: Diuen que té el mal. 

41 Ens basem en la diferenciació dels adjectius de Cuenca (2003: 113-115).
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1.1.2.2. Sintagma verbal

Pel que fa al sintagma verbal, des del punt de vista de la designació passa el mateix que 
amb el nom. En aquest cas, però, el verb queda travat amb el sintagma nominal que 
fa de subjecte; la concordança s’estableix solament en un dels morfemes de derivació 
del verb: el nombre. 

Vegem uns exemples de sintagmes verbals referits a una mateixa acció: 

[4a] La soprano va fer un solo regular; Va cantar el solo força bé.
[4b] Va brodar el solo; Va excel·lir en el solo; Va espifiar el solo.

Evidentment les opcions de [4a] són menys marcades que les de [4b]. Tot i que 
porten complements que donen idea de com es va realitzar l’acció (regular; força bé), 
les formes verbals són neutres (va fer, va cantar). En canvi, a [4b] les formes verbals 
(brodar en sentit figurat, excel·lir i espifiar) ja indiquen apreciació o judici i, en aquest 
sentit, no demanen complements valoratius. 

Es fa evident que la tria del lèxic denota l’actitud del parlant envers l’objecte 
representat, perquè un mateix objecte (en aquest cas una acció verbal) pot ser repre-
sentat amb formes lèxiques distintes que denoten visions diferents de la realitat. 

Pel que fa a la referència a accions i estats amb connotacions valoratives, pot 
tenir efectes locutius, il·locutius o perlocutius. Vegem-ne distintes formes:42

a) Verbs o perífrasis verbals que designen sentiments, estats d’ànim, emo-
cions… Són modalitzadors per naturalesa i sovintegen en els textos amb 
patró expressiu: 

• avorrir, alegrar, exultar, fruir, felicitar, anhelar, desitjar, frisar, glatir, sofrir, 
patir, témer, estimar, odiar, detestar, penedir-se, ofendre…

• estar trist, confós, delerós, desesperat, esperançat, ensopit, ofès, adolorit, 
afeixugat…

• anar esverat, esperitat, cansat, de bòlit…

b) Verbs que designen accions mentals i que alhora comporten intencions, 
punts de vista o actituds. Sovintegen en textos amb patró argumentatiu, 
on l’esforç per racionalitzar el contingut textual condueix a esmentar ac-
cions intel·lectuals. Això no vol dir que sempre siguin utilitzats amb doble 
intenció i tinguin caràcter modalitzador (ex.: Creu que vindran a les sis); 
com sempre, dependrà del context que ho siguin o no:

• creure, pensar, rumiar, imaginar, ostentar, exhibir, decidir, confondre’s, 
exagerar, oblidar, millorar, excel·lir, sucumbir, atribuir, intentar, esforçar-se, 
destacar, jutjar…

• guiar, orientar, facilitar, educar, alliçonar, corregir, compartir, atendre, de-
satendre, estimular, incidir, imposar…

• lloar, honorar, enaltir, encimbellar, preuar, premiar, sobrevalorar, intimidar, 
insultar, reprendre, retreure, avergonyir, denigrar, blasmar, ridiculitzar, 
ferir, afeixugar, amargar, atabalar, enredar, enganyar, menystenir, acar-
nissar-se…

42 Alguns exemples són extrets de Tipotext: 207.
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c) Verbs o perífrasis verbals que designen accions mentals i són utilitzats per 
referir-se a actes de parla o altres, quan s’usen amb segones intencions. Són 
modalitzadors quan atribueixen intencions, valors o punts de vista, sobre-
tot, a altres emissors (ex.: I va defensar que «la lengua castellana nunca 
había sido impuesta»):

• anunciar, etzibar, engaltar, amenaçar, aconsellar, insinuar, concloure, men-
tir, evitar dir…

• afirmar, opinar, admetre, sostenir, defensar, negar, dubtar, argumentar, 
observar…

• equiparar, comparar, contraposar, dividir, multiplicar, restar… 

d) Verbs performatius, pels quals, en complir-se determinades condicions, 
l’acte de parla es converteix en un fet (ex.: Us declaro marit i muller): 

• condecorar, declarar, excomunicar, prometre, jurar…

e) Verbs utilitzats en sentit figurat, que arrosseguen un plus de subjectivitat 
(ex.: Estic fart d’insistir en la defensa dels animals): 

• afartar, atiar, disparar, esperonar, escombrar, fer a miques, plorar, saltar 
d’alegria…

Quant als adverbis o sintagmes adverbials que afecten el verb, l’adjectiu o 
altres adverbis, en el si de l’oració, n’hi ha també d’axiològics: bé, malament, massa, 
gasivament, meravellosament, odiosament, com a molt… 

D’altra banda, els adverbis en situació perifèrica tenen funció modalitzadora 
pel fet que són representatius de punts de vista, creences, sentiments, valors, etc. que 
es projecten en tota l’oració (ex.: Segurament, van sortir tard i després van fer veure 
que era per culpa del trànsit; No van saber actuar a temps, dissortadament).43 

1.1.2.3. Domini del vocabulari

D’altra banda, la tria comporta l’establiment de relacions pragmàtiques entre les pa-
raules, amb independència que comparteixin trets semàntics, com passa en el cas dels 
sinònims o dels mots que tenen una mateixa arrel o desinència. Les relacions pragmà-
tiques s’estableixen entre paraules que designen objectes que es troben en un mateix 
àmbit físic, social, intel·lectual, cultural, etc. Un text amb paraules com ara secretari, 
acta, interventor, sessió anterior, assemblea, membre honorari, aprovació o quotes d’as-
sociats indica el coneixement d’una realitat concreta: una reunió assembleària.44 Per 
això, la confluència de paraules d’un mateix àmbit d’ús en un text contribueix també 
a una representació coherent de la realitat. 

Si bé és veritat que la tria dels mots denota el domini del vocabulari, general 
o d’especialitat, també denota el coneixement del món que té el parlant. No tothom 
pot parlar de física quàntica o d’aliments transgènics, com tampoc de la vida íntima 
d’una persona a qui no es coneix prou bé. Cal conèixer l’objecte de què es parla per 
poder-lo designar amb el mot que el representa millor, el més precís, el que resulta més 
clar per al receptor, sobretot en textos d’una certa complexitat i d’un cert compromís. 

43 Vg. López i Morant (2002).

44 Vg. Cabré i Artigas (1989: I i II).
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I, amb això, tornem a la idea que defensàvem al principi del capítol, que un text ha de 
ser coherent amb la realitat.

En efecte, la tria del vocabulari, a part de comportar valoració, punt de vista, 
etc., comporta precisió, claredat i adequació. Vegem les oracions de [5], que, referides 
a un mateix fet, evidencien graus diferents no solament de precisió sinó també d’au-
toritat en la matèria per part de qui parla. I no cal dir que no totes serien adequades 
en un mateix tipus d’intercanvi. 

[5a] Fa molta rasca per ser al maig.
[5b] Fa un temps fresc pel temps que som.
[5c] Fa una temperatura freda per l’època que som.
[5d] Hi ha una climatologia baixa en relació amb les constants del mes d’abril de l’any passat a 

les nostres latituds.

Així doncs, el domini del vocabulari comporta: el coneixement de l’existència 
dels objectes, el coneixement dels mots de la llengua, i el fet d’aplicar-los adequada-
ment. No es tracta solament de conèixer paraules, com més millor, sinó també de saber 
seleccionar-les acuradament per designar els objectes segons el context i els propòsits 
de la comunicació, a fi de controlar:

• l’objectivitat i la subjectivitat

• la precisió i la claredat

• l’adequació al context

• la imatge del qui parla o escriu

• l’estil de la comunicació 

Per això, el domini del llenguatge i de la comunicació no s’aconseguirà sen-
se controlar la selecció dels mots lèxics, amb el cabal d’implicacions, connotacions i 
efectes que arrosseguen.

1.1.3. Referència i intertextualitat

Hi ha uns procediments de referència exofòrica que mereixen atenció especial: les 
operacions intertextuals, enteses com a referències a objectes verbals, les quals contri-
bueixen a la construcció del significat textual. L’emissor es refereix a frases, fragments 
de textos, o textos, d’altres persones que li són útils per reflectir una determinada 
visió de la realitat i alhora produir certs efectes comunicatius: credibilitat, prestigi, 
ostentació, justificació, ridiculització, amenitat, didactisme, imparcialitat… D’aquesta 
manera, el discurs d’altri passa a formar part del discurs propi. 

Alguns autors tracten aquest procediment com la suma de diferents veus 
que intervenen en un text, en el que s’anomena polifonia enunciativa.45 Val la pena 
destacar, però, que hi ha una jerarquia en les diferents veus que concorren en un 
text. Un emissor hegemònic actualitza veus d’altri en un text propi i els emissors 
citats solament ho són d’uns textos que ara passen a formar part d’un nou propòsit 
comunicatiu. 

45 Vg. Calsamiglia i Tusón (1999: 148-150).
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Aquestes operacions intertextuals comporten un tipus de decisions per part 
de l’emissor que poden ser també motiu de coherència o incoherència, segons com es 
resolguin. Vegeu casos presentats a Tipotext: 197.

• Les citacions directes, que reprodueixen literalment un text. (Ex.: Segons 
la primera màxima de Protàgores, «no existeix res».)

• Anticipacions en estil directe d’un text que es dirà. (Ex.: Jo l’aniré a veure i 
li diré: «Mira’t aquests pressupostos i digue’m què et sembla».)

• Les citacions indirectes, que fan la paràfrasi d’un altre text. (Ex.: El ministre 
diu que no s’apujarà la benzina…; Va ser la policia qui va dir que podíem 
estripar el certificat…)

• Incrustacions, que consisteixen en la inclusió d’un discurs en un altre. (Ex.: 
Ens n’informa el nostre corresponsal a Damasc: «L’ambient aquí a Damasc 
és de gran eufòria…»). 

• Glosses, per exemple, explicacions marginals o notes a peu de pàgina d’un 
discurs aliè. (Ex.: Nota de l’editor: En la primera redacció Riba deia aurèola.)

• Citacions bibliogràfiques o fonts documentals. (Ex.: Vegeu E. Benveniste, 
op. cit. p. 218.)

Aquestes operacions estableixen lligams forts amb el context, un context que 
pel fet de ser verbal no és menys important sinó tot el contrari. Així, estableixen 
connexions entre textos diversos amb finalitats pragmàtiques i amplien o acoten el 
coneixement dels temes que es desenvolupen en el text.46 

Un apunt pel que fa a les citacions, directes o indirectes. Si el verb amb què 
sovint s’introdueixen no està ben triat, es pot produir una inadequació o una incohe-
rència. Posarem uns exemples, que van de la fórmula més neutra a la més marcada: 

[6a] Va dir / Va comunicar, que no pactaria amb la dreta de cap manera.
[6b] Va afirmar / Va advertir / Va suggerir / Va etzibar / Va amenaçar / Va fer veure que no 

pactaria amb la dreta de cap manera...
[6c] Va negar / Va rebutjar / Va descartar que tingués intenció de pactar amb la dreta.

Com veiem, la tria dels verbs dicendi o d’altres amb funció similar, pot arribar 
a ser molt marcada, en el sentit que es realitza segons el punt de vista de l’emissor que 
fa la citació. L’emissor citat sempre podria dir que no va advertir, amenaçar o etzibar, 
sinó que simplement ho va dir. 

1.1.4. Referència exofòrica díctica

Quant a la referència exofòrica díctica, com que ja ens hi referirem profusament en el 
capítol IV, solament apuntem que es tracta d’una forma de referència ostensiva que 
es realitza mitjançant els mots díctics. Aquests efectuen l’ancoratge del text al context 
i, tot i que no tenen ple significat lèxic, incorporen una certa informació al missatge: 
proximitat o llunyania respecte del qui parla: aquest, aquell, aquí, allà; estatus social: 
vostè, vós, tu; els interlocutors: jo, tu; etc. I, segons el context, poden denotar també 
actituds o prejudicis quan no són usats de manera característica, sinó com a senyal 
valoratiu (ex.: La coordinadora aquesta m’està cansant). En aquests casos solen ser 
altament modalitzadors.

46 Vg. recursos d’intertextualitat a Tipotext: 294.
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1.2. Referència endofòrica

Hem vist que, en anomenar els objectes de la realitat, establim relacions entre les pa-
raules i la realitat (referència exofòrica); ara tractarem de les relacions entre paraules 
d’un mateix text (referència endofòrica) i veurem que tant la referència exofòrica com 
l’endofòrica són necessàries per conformar les xarxes temàtiques al llarg del text.

Quadre 3. Funcions i elements lingüístics de representació de la realitat (1)

Designació  
d’objectes  
de la realitat

Referència exofòrica
 • Noms i adjectius, verbs i adverbis (Referència exofòrica no díctica)
 • Pronoms demostratius (Referència exofòrica díctica)

Referència endofòrica

– Gramatical: 
 • Pronoms febles, forts, interrogatius, relatius, etc.
 • Demostratius quan fan referència a algun element de dintre el text

– Semàntica: 
 • Entre paraules (lèxica): sinònims, antònims, hiperònims-hipònims, cohipò-

nims o mots i expressions que actuen com a tals (no díctics)
 • Entre oracions, seqüències d’oracions o parts del text (relacions d’inclusió, 

d’equivalència, de contrast, etc.)

– Pragmàtiques:
 • Entre paraules, pel fet de pertànyer a un mateix àmbit d’ús

Per mitjà de la referència endofòrica s’estableixen relacions semàntiques i 
pragmàtiques dintre d’un mateix text, ja sigui entre paraules o oracions, ja sigui entre 
seqüències d’oracions o blocs informatius del text. Aquest tipus de relacions internes 
estableixen coherència interna i cohesió.

Quan les relacions endofòriques no estan ben establertes —ho reconeixem 
ràpidament quan el contingut textual no lliga—, es produeix una incoherència, que 
pot tenir a veure amb la cohesió o no. Les falles poden venir per causes pragmàtiques 
o semàntiques. 

1.2.1. Coherència i cohesió

Hi ha un vessant de la coherència interna, o de contingut, que està relacionat estre-
tament amb la cohesió, que és la forma de coherència més superficial i formal del 
text.47 La cohesió i la coherència interna, que són fruit de les relacions entre elements 
significatius del text, parteixen d’una primera referència exofòrica que es reprèn tan-
tes vegades com sigui convenient per fer progressar el tema o els subtemes del text. 
Amb aquesta represa significativa s’estableixen les coreferències per les quals es va 
actualitzant el significat del primer esment.

[7] La Sira s’esforçava a escriure bé, però la pobra noia no en tenia ni idea. La mestra la mirava 
i amb la mirada li exigia resultats. 

47 Aquí solament tractem d’alguns aspectes de la cohesió en relació amb la coherència. Per a la cohesió, 
vg. capítol V 2.1, 2.2 i 2.3. 
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Notem que el primer esment, la Sira, és reprès per la pobra noia i pels pronoms 
la i li, successivament. Els correferents la Sira i la pobra noia es perceben coherents 
amb una mateixa realitat i entre ells, perquè comparteixen uns trets semàntics, ni que 
siguin mínims: femení i singular.

Si falla la referència explícita es produeix un buit significatiu, perquè les no-
ves coreferències es fan en fals. Això provoca una incoherència com la que hem vist 
en el resum defectuós del text 2, en què la manca d’un referent exofòric dificulta la 
comprensió global del text. Al seu torn, si les coreferències no s’estableixen prou bé i 
falla la concordança, s’espatlla la cadena sintagmàtica. El sistema referencial exofòric 
i el sistema referencial endofòric es complementen i no funcionen independentment 
l’un de l’altre, sinó que ho fan al complet. 

Així com les represes gramaticals mantenen la informació al llarg del text 
mentre sigui necessari per a la comprensió, les represes amb elements lèxics aporten 
nova informació sobre l’objecte esmentat i ajuden a caracteritzar-lo. Sovint generen 
relacions de sinonímia textual que permeten ampliar i precisar la informació. És un 
recurs molt emprat en la descripció de persones o coses. Observem a [8] com les tres 
referències a una mateixa persona contribueixen a caracteritzar-la:

[8] L’oncle es va posar dret. Era un individu alt i fort, de mirada dura, inexpugnable. En Roger, 
en canvi, va restar clavat a la cadira. A hores d’ara, aquell home que li feia de pare encara li 
feia por. 

Notem que l’oncle, un individu… i aquell home… es relacionen no solament 
perquè comparteixen trets semàntics o tinguin un mateix referent a la realitat, sinó 
també perquè formen part d’una mateixa cadena significativa, en la qual s’actualitzen. 
D’aquesta manera un individu… i aquell home… passen a dependre de l’oncle, la primera 
referència exofòrica explícita, encara que també són referències exofòriques explícites. 
Les distintes aportacions significatives se sumen a la primera.

1.2.1.1. Nivells d’actualització i coherència 

En efecte, les paraules s’actualitzen significativament de maneres diverses i a dife-
rents nivells —cotext, text, context— i comporten graus successius d’actualització del 
significat. Així, com hem dit en altres papers, el text és el resultat de la potencialitat 
del sistema i la concreció de l’ús. El procés d’actualització contribueix a la construcció 
del significat i el sentit del text.48 Vegem-ho en els exemples següents:

[9] Taula quadrada; Cap quadrat 
[10] Fa Economia a la UOC; Sense economia no s’arriba fi de mes (llengua oral).
[11] La qüestió és perdre el temps, passar l’estona: mirar la televisió quan ha d’estudiar, berenar 

mentre fa els deures, encantar-se mirant una mosca quan ha de parar la taula… és a dir, ro-
mancejar, romancejar i romancejar!

Noteu que, a [9], en cadascun dels dos exemples s’actualitza una de les possi-
bles accepcions de la paraula en el sintagma, el seu cotext. L’adjectiu quadrat aplicat 
a taula és un classificador i no vol dir el mateix que aplicat a cap, on té sentit figurat i 
esdevé apreciatiu, és a dir modalitzador. 

48 Vg. Artigas (1995).
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A [10], economia s’actualitza en el context lingüístic de l’oració; en el primer 
exemple, es refereix als estudis d’economia, ho sabem perquè és alguna cosa que passa 
a la UOC; al segon, es fa referència a l’estalvi familiar, la qual cosa es dedueix també 
pel cotext, ja que arribar a fi de mes és una qüestió domèstica. 

Per contra, a [11] es matisa el significat de perdre el temps mitjançant diferents 
procediments textuals: primerament, amb una expressió que actua com a sinònima, 
passar l’estona; després, amb tres paràfrasis textuals que informen del que significa 
en aquest text perdre el temps, que són: mirar la televisió quan ha d’estudiar, berenar 
mentre fa els deures i encantar-se mirant una mosca quan ha de parar la taula, i, fi-
nalment, l’enumeració de totes tres accions provoca l’aparició d’una altra paràfrasi, 
aquesta vegada introduïda per un nexe i amb voluntat de síntesi (és a dir, romancejar, 
romancejar i romancejar!). 

És evident que la seqüència travada d’oracions d’[11] permet actualitzar el 
significat d’un sintagma en un grau molt més elevat que el que es produeix dintre del 
mateix sintagma o d’una oració. I és que, de fet, les oracions d’un text, cohesionades 
amb una finalitat comunicativa, assoleixen sentits que per separat no podrien assolir 
(Hernanz i Brucart, 1987: 53). Així, mitjançant el lèxic actualitzat en el text les oraci-
ons adquireixen lligams, semàntics i pragmàtics, que contribueixen a la cohesió i a la 
coherència textuals (juntament amb els lligams gramaticals). 

En la representació de la realitat en el text, doncs, una vegada esmentat un ob-
jecte, o introduït un tema, hi ha l’oportunitat de modificar-lo, d’ampliar-lo, expandir-lo, 
negar-lo… mitjançant referències successives, ja sigui amb mots gramaticals o lèxics, 
ja sigui mitjançant procediments textuals, com paràfrasis, repeticions emfàtiques, 
subordinacions, etc., que veurem tot seguit. Amb els diferents recursos s’estableixen 
les referències internes que permeten afinar el significat que es vol donar a l’objecte 
esmentat, mantenir la informació i evitar repeticions monòtones.

En efecte, la cohesió i la coherència interna són fruit de les relacions entre 
elements significatius del text i parteixen d’una primera referència exofòrica que es 
reprèn tantes vegades com sigui convenient.

1.2.2. Relacions semàntiques intratextuals 

Les relacions semàntiques són a la base del teixit textual: relacions d’igualtat, de 
contrast, d’inclusió, s’actualitzen per un seguit d’operacions intratextuals que són a 
la base de la construcció del significat i del sentit del text. A diferència de les d’inter-
textualitat, les operacions d’intratextualitat estableixen relacions entre elements del 
mateix text; són, per tant, relacions endofòriques que el parlant estableix per construir, 
delimitar i precisar el contingut del text. La coherència interna del text s’estableix 
quan els membres en relació, lluny de presentar contradicció o ambigüitat, faciliten 
el desenvolupament dels temes del text i la seva intel·leció. 

Operacions intratextuals49 

a) Paràfrasis discursives, enteses com a equivalències textuals que s’intro-
dueixen per aconseguir més claredat o precisió. Segons els casos, porten 

49 Extret de Tipotext: 199-200.
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introduccions com és a dir, vull dir, en resum, que significa, etc. (ex.: Els 
romans, o sia, els habitants de l’Imperi Romà). Comprenen:

• aclariments

• aposicions

• definicions textuals

• resums integrats en el text

• alguns títols 

• traduccions de mots o de petits fragments que han estat dits o escrits en 
una altra llengua

b) Comparacions i paral·lelismes, amb què s’estableixen tota mena de relacions 
de semblança (ex.: més que, com, igual que, talment, semblantment).

c) Contrastos, oposicions, contraposicions, és a dir, formes textuals de carac-
terització dels objectes mitjançant la confrontació. Són projeccions textuals 
del fenomen de l’antonímia (ex.: El primer volum estava molt ben editat, 
mentre que el segon tenia un munt d’errades).

d) Inclusions, amb què es projecten discursivament les relacions d’hiperoní-
mia-hiponímia: 

• introduccions

• resums, síntesis

• títols

e) Explicacions, considerades com a procediments de relació entre parts de 
l’enunciat (ex.: Els joves estudiants, en concret els universitaris…; El tècnic 
que tenia la competència, que era un incompetent…). Considerem els casos 
següents:

• exemples

• concrecions i puntualitzacions

• digressions amb efectes de contrast, d’inclusió o d’acumulació informativa 

f) Remissions al discurs o a parts del discurs amb elements díctics o amb 
expressions referencials (ex.: Com he explicat abans; El primer punt; A la 
segona part d’aquesta exposició…).

g) Autorectificacions (ex.: Dic mentida…; Més ben dit…; Perdó, m’estic equivo-
cant…).

h) Relacions sumatives (ex.: i a més; igualment; més encara…).

i) Enumeracions, amb marcadors o sense (ex.: llengües romàniques: català, 
occità, italià, romanès, etc.; 1r, 2n, 3r; últim).

Entre les operacions intratextuals, destaquen per la seva importància les rela-
cions d’inclusió, les d’equivalència i les de contrast. Les d’equivalència i les de contrast 
participen del fenomen de l’analogia, pel qual s’estableix o es perfila un significat en 
relació amb un altre; l’equivalència participa en la construcció del text mitjançant 
relacions de semblança (sinonímia), el contrast ho fa per mitjà de l’establiment d’opo-
sició (antonímia). Al seu torn, les relacions d’inclusió comporten significats compartits 
i significats diferenciats alhora. 
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1.2.2.1. Relacions d’equivalència

A l’apartat 1.1.1.1 hem utilitzat tres defincions (textos 3, 4 i 5) per parlar de sentit recte 
i sentit figurat i hem observat que, en el nivell textual, podem definir un concepte 
qualsevol segons la intenció que ens mou; és a dir, que un mateix concepte pot ser 
equiparat a diferents significats. La definició és l’exponent més clar de les relacions 
d’equivalència, perquè s’hi produeix l’equiparació d’un concepte amb el seu significat; 
constitueix, per tant, un enunciat bimembre altament cohesionat, tant si es tracta 
d’una definició lingüística com d’una definició textual. 

També constitueix un enunciat bimembre la paràfrasi discursiva50 d’una part 
del text i la part parafrasejada, perquè les paràfrasis, en general, són equivalències tex-
tuals que tenen la funció d’especificar o precisar el significat d’una paraula, expressió 
o frase, amb la finalitat que, per a aquella determinada situació, s’entengui exactament 
el que l’emissor vol que s’entengui. Com que tenen finalitats similars a les definicions 
textuals, a vegades no es veu bé el límit entre una definió textual o una paràfrasi tex-
tual. Tanmateix, les paràfrasis discursives poden anar introduïdes per un nexe i les 
definicions no hi van. I, d’altra banda, comparades amb els sinònims, que estableixen 
una relació d’equivalència entre paraules d’un mateix text, comporten un nivell d’ac-
tualització del significat molt més alt, com veurem en els breus fragments següents.51 

[12] El nom en llatí era Leptospermum (Myrtaceae) rubinette. Es tractava d’una planta d’aproxi-
madament deu centímetres d’alçada, amb fulles menudes que recordaven el bruc i una flor 
blanca de cinc pètals que feien ben bé dos centímetres.

Noteu que a la primera oració s’equipara nom en llatí al nom científic de la 
planta, mitjançant una construcció atributiva52; la paràfrasi que ve a continuació, 
introduïda per es tracta de, que aclareix com era la planta, estableix una nova equi-
valència; finalment, hi ha una altra equiparació, la comparació de fulles menudes amb 
bruc. Altres exemples: 

[13] Els havia vist jugant a bàdminton al jardí: (ells) quatre paios rossos i atlètics, amb pantalons 
curts i sense camisa.

[14] El que portava pitjor era la humiliació que havia patit. S’ho havia jugat tot i havia perdut 
davant d’una mena de mafiós vestit d’Armani. Un yuppie amb un advocat famós que l’havia 
escarnit durant tot el judici.

A [13] hi ha una nova equivalència: (ells) = quatre paios rossos i atlètics, amb 
pantalons curts i sense camisa. I, a la primera oració de [14], de nou hi ha una cons-
trucció atributiva que situa en relació d’igualtat el significat del subjecte amb el de 
l’atribut; tot seguit, formant part de les dues oracions compostes següents, trobem dues 
maneres de referir-se a la mateixa persona, amb les quals Un yuppie amb un advocat 
famós que l’havia escarnit durant tot el judici esdevé la identificació d’una mena de 
mafiós vestit d’Armani, una altra equivalència. 

50 Vg. Cabré (1995).

51 Extrets de Stieg Larsson. Els homes que no estimaven les dones. Barcelona: Columna Edicions SA, 
2008, p. 8, 16 i 23 respectivament.

52 Vg. a 2.2.1 les construccions verbals amb verbs atributius i predicatius.
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Vegem ara una magna paràfrasi amb què, des de l’emoció, Joan Solà explica 
què és emoció.53 

[15] Què és emoció (fragment)
 aleshores llegeixes dos fulls i tot el palau s’aixeca sense fer soroll i aplaudir aplaudir i tu 

allà al mig què em passa què els passa què passa i tota la infància i l’adolescència els pares 
i germans la dona i les filles la universitat i les muntanyes no et vénen al cap no no t’hi 
poden venir perquè les cames i els genolls no ho resistirien i sents una goteta calenta que 
et sobreïx dels ulls i un altre blom aquí al cor perquè això és emoció

Al final, noteu la utilització del díctic això que s’equipara a la paràfrasi, la qual, 
al seu torn, s’equipara a emoció.

Com hem pogut observar, les relacions d’equivalència són en el moll de l’os 
del teixit textual, mitjançant recursos lèxicals, gramaticals o textuals; amb tots es 
manifesta la cohesió i la coherència. Per raons òbvies, no hem pogut dedicar-los a 
tots igual atenció. Hem destacat les definicions i les paràfrasis, perquè considerem 
que són operacions intratextuals crucials per a la construcció del text i, en con-
seqüència, de gran rendiment didàctic per al desenvolupament de les habilitats 
comunicatives. 

1.2.2.2. Relacions de contrast

Quant al contrast, els procediments amb què pot manifestar-se són també múltiples. 
Cuenca (1995) assenyala la importància de les relacions de contrast: «…el contrast és 
una de les relacions semàntiques i pragmàtiques fonamentals per crear coherència 
textual». I desglossa els diferents nivells lingüístics en què es manifesta: «El contrast, 
entès en un sentit molt general, es manifesta en els diferents nivells d’anàlisi (fonolò-
gic, lèxic, morfològic, sintàctic, semàntic i pragmàtic)».54 En aquest sentit, destaquem 
contrastos de diferent ordre: 

a) Lèxics (antonímia entre paraules o expressions) (ex.: És un amor que sembla 
odi)

b) Gramaticals: 

• frases interordinades amb conjuncions que manifesten contraposició (ex.: 
No m’agrada en Jordi sinó en Pau; T’ho deixo si m’ho tornes aviat)

• frases coordinades amb conjuncions disjuntives (ex.: Menjaré peres o po-
mes)

c) Prosòdics, com ara l’elevació del to de la veu en una part del discurs per 
minimitzar-ne una altra.

d) Discursius:

• canvi d’ordre dels constituents del discurs

• descripció paral·lela de dos objectes diferenciant-los l’un de l’altre a fi de 
definir-los millor

53 Joan Solà, «Què és emoció». Avui [suplement de Cultura] (20 juny 2009).

54 Vg. la descripció de cada un dels nivells a Cuenca (1995). 
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El fragment de l’exemple següent exemplifica el darrer cas. 

[16]  De L’home que estimava les dones55

 Es pot pensar que el llibertí venecià en sortirà malparat, però res més lluny de la realitat. 
«Apareix un Casanova molt dolç i afectuós —explica De Fusco, director i ànima d’aquest 
projecte—. No és un llibertí clàssic com el Don Joan espanyol, personatge barroc amb un 
domini del tànatos sobre l’eros, que destrueix les dones que estima. Casanova les estima 
veritablement i, després de seduir-les, no se’n despreocupa».

Observem que, a part de la descripció contraposada dels dos personatges, a la 
primera frase l’emissor ja presenta un contrast implícit: no en sortirà mal parat sinó 
ben parat. Notem també que es val d’un dels procediments d’intertextualitat: la citació 
directa o reproducció literal.

Llegim ara uns fragments de Josep Pla:56 

[17] La seva puresa és tal que sempre que em trobo a sa Conca entro en un estat dubitatiu: veig 
aquest racó com la quinta essència del Mediterrani, com un esquema mental de sorra, mar 
sol i pins; altres vegades se m’ocorre de pensar que aquest podria ser un lloc excel·lent per 
a menjar-hi un bon arròs de congre i llagostins sota les seves ombres clares, per a passar 
després a l’exercici de les passions de l’amor, que aquí es perfumaria amb aquesta mescla 
torbadora de fruits del mar i de sorra salada i pinassa.

 Els seus muntanyosos marges altius —puix que la vall és molt tancada— són, els del vessant 
sud, molt esbaldregats i d’una línia trencada i accidentada. En canvi, les Gavarres, que 
formen el seu vessant nord, cauen bondadosament i dolçament sobre el pla.

Al primer fragment observem que l’autor presenta una percepció dual del 
paisatge de sa Conca, que contraposa: ara com una abstracció espiritual, ara com un 
lloc concret i propici a gaudis gastronòmics i passionals. Al segon fragment, es posa 
en relleu el contrast entre els vessants sud i nord de certes muntanyes per mitjà de 
paraules de significat contraposat (expressions antònimes): esbaldregats, línia trencada 
i accidentada en contra de bondadosament, dolçament. 

1.2.2.3. Relacions d’inclusió

En les relacions d’inclusió, d’una banda, els elements implicats tenen una sèrie de 
trets semàntics comuns, però, de l’altra, en tenen de diferencials. Si comparem els 
trets diferencials, els d’un element són més específics que els de l’altre, de manera 
que hi queden inclosos, com en la relació home-xicot-nen, en la qual els elements com-
parteixen els trets humà i mascle però difereixen respecte a la maduresa d’edat. Més 
exemples: llegum-cigró, patacada-caiguda, bateria de cuina-cassola.

Tant si les relacions d’inclusió es produeixen en un nivell local com si es pro-
dueixen en un nivell global, els seus elements es connecten pel significat.57 Van Dijk 
(1998: 43-57) destaca la relació entre microproposicions i macropoposicions, la qual 
cosa té a veure amb la macroestructura (semàntica) del text. Una macropoposició 
engloba, com a mínim, les micropoposions més significatives del text; per exemple, 
un paràgraf inicial, un resum final i, fins i tot, un títol poden sintetitzar el contingut 

55 Bernat Salvà, Avui (15 juliol 2009), p. 36.

56 Josep Pla, La Costa Brava. Barcelona: Destino, 1978. 

57 Atès que la relació entre paraules està força estudiada, ens centrarem en el nivell global.
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del text. Aquestes síntesis ajuden a la comprensió del text i són motiu de cohesió i de 
coherència. Contràriament, com hem vist al text 2, l’omissió del títol Àngel, no volis 
contribuïa a la incomprensió i a la incoherència del text. 

Comprovarem ara en el text 6, que comentarem pas a pas, algunes facetes de 
la relació d’inclusió i la seva connexió amb la cohesió i coherència. 

Text 6

Avuitoca…
Presumptes fans

És prou coneguda l’anècdota que quan la rabassuda reina Victòria d’Anglaterra va llegir, anys 
després de la seva publicació, Alícia al país de les meravelles i Alícia a través de l’espill, de Lewis 
Carroll (1832-1898), i va ordenar que li portessin tots els llibres d’aquell autor, li van dur dos títols 
de matemàtiques: El joc de la lògica i Euclides i els seus rivals moderns. 

Potser no ho és tant la protagonitzada pel poeta i assagista francès Paul Valéry (1871-1945) quan, 
en una festa d’alta societat, una dona rica li va plantar al davant el seu llibret d’autògrafs i li va 
engaltar: «Senyor Valéry, perdoni’m perquè encara no he llegit cap dels seus llibres, però tot i això 
escrigui’m qualsevol cosa, que em farà molt contenta». El poeta va acceptar la petició i li va anotar 
(no sabem si rimada) la llista dels seus títols publicats, amb el preu al costat.

Si en comptes de Valéry, la petició l’hagués fet a la poeta xilena Gabriela Mistral, li hauria omplert 
la llibreta només amb la firma, perquè el seu nom era Lucila de María del Perpetuo Socorro Go-
doy Alcayaga, a qui, per cert, la directora de l’escola on anava de petita li va diagnosticar retard 
mental. Un bon estímul, tenint en compte que va ser autodidacta i que el 1945 va ser la primera 
llatinoamericana a guanyar el Nobel de literatura.

Lluís Llort. Avui (4 novembre 2010).

a) De què va el text? No va d’un sol tema, sinó que n’hi ha quatre, les quatre 
anècdotes.

b) Quina relació hi ha entre les anècdotes? La segona es relaciona amb la 
primera pel pronom la, que es refereix a la paraula anècdota, i per ho, que 
es refereix al fet que sigui més o menys coneguda, comparació que també 
contribueix a la cohesió. Per aquests lligams, els lectors sabem que en el 
segon paràgraf ens explicaran una nova anècdota i, a més, intuïm que el 
text va d’anècdotes; ens anticipem perquè hem captat que l’emissor segueix 
un criteri. 

c) La tercera es relaciona amb la segona perquè l’autor imagina la dona rica, 
presumpta fan de Paul Valéry, en la situació de demanar un autògraf a 
una altra persona famosa. Es tracta d’una anècdota inventada al voltant 
del nom oficial de Gabriela Mistral, que a l’autor li serveix per introduir la 
quarta. Tercera i quarta estan relacionades perquè tenen com a referent 
comú la mateixa persona.

d) La quarta i última anècdota penja de la tercera per mitjà del connector 
textual, per cert (cohesió), que fa que se’ns presenti l’anècdota més xocant 
d’una manera casual, com qui no vol la cosa. Se’ns confirma el criteri.

e) Què fa l’autor per donar unitat al text? De quin recurs es val perquè els frag-
ments de món que ell presenta tinguin un sentit global? Doncs hi posa un 
títol que, més o menys, tingui un significat que ho englobi tot. Presumptes 
fans ens indica que no es tracta ben bé de fans, perquè presumptes rebaixa 
el significat de fans; és un adjectiu apreciatiu (modalitzador) que indica que 
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l’emissor considera que podrien ser-ho, o que no tots ho són. De fet, el títol 
és una macropoposició que engloba les tres primeres anècdotes, que van 
de fans, però la quarta no hi va, en tot cas va de famosos. El que la posa 
sota el paraigua de fans és que està cohesionada amb la tercera, que sí que 
hi va. I és possible que el per cert que la introdueix serveixi a l’autor per 
significar I encara que no vingui a tomb…

f) Ens podríem preguntar si algun altre títol hi aniria més bé o més malament; 
escriure i parlar són habilitats creatives i sempre es pot fer de manera dife-
rent. Per orientar el lector sobre què llegirà, s’hauria de buscar un concepte 
que fos comú denominador de les proposicions que conté el text. D’entrada, 
sembla que un títol possible podria girar a l’entorn d’anècdota o de famosos. 
I, perquè fos coherent, s’hauria de procurar que cridés l’atenció del lector 
cap a la lectura i que, després no el defraudés.58 

Hem vist que l’autor ha donat unitat a un text que tenia quatre temes pel fet 
de posar-hi un títol que actua d’hipersignificat. És, doncs, una macroproposició que ha 
contribuït a donar coherència i cohesió al text mitjançant l’establiment de relacions 
semàntiques d’inclusió. 

1.3. Coherència i gestió de la informació: la priorització 

La coherència té també a veure amb l’organització i la gestió de la informació; vol 
dir que el fet de prioritzar uns continguts per sobre d’uns altres és substancial en la 
configuració textual, tant si es produeix en l’estructuració del text com si es produeix 
en la de l’oració o les seqüències d’oracions. Recordem que el procediment de tria o 
priorització és aquell pel qual el parlant opta per uns significats o per uns altres i els 
situa en una determinada posició en l’oració i en el text, a fi de donar-los importància 
o minimitzar-los. 

La priorització de significats en el si de l’oració comporta sobretot el domini 
de la sintaxi, és a dir, d’habilitats lingüístiques. La sintaxi procura al parlant els me-
canismes per prioritzar els significats que desitja destacar i minimitzar. A diferència 
del text, l’oració és un constructe tancat, que es regeix per lleis estrictes que, si bé el 
parlant en alguns casos pot esquivar, mai no pot modificar. 

Pel que fa al text, la priorització consisteix a presentar el discurs en un deter-
minat ordre o estructura a fi de fer prevaler uns elements per damunt dels altres o bé 
a situar determinats elements de manera estratègica, al final o al principi, en funció 
dels interessos comunicatius. Això és una qüestió creativa, en què el parlant disposa 
d’un marge d’actuació força ampli que comporta la pràctica d’habilitats comunicatives.

1.3.1. Priorització dels significats dins l’oració 

La priorització de significats en el si de l’oració es resol de manera sistemàtica, ja que 
la gramàtica forneix recursos per destacar unes informacions per damunt de les altres. 
Vegem-ne alguns que procedeixen de l’anàlisi del corpus del Tipotext: 298.59

58 Zayas (2004), sobre la titulació de textos periodístics. 

59 Podeu veure’n més dades a les pàgines 203-204.
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a) Recursos sintàctics que tenen com a efecte remarcar uns determinats ele-
ments significatius de la frase per damunt d’uns altres. Solen comportar 
canvis d’ordre, que afecten l’entonació i la grafia. Un dels elements és pres 
com a punt de partida. Són els següents:

• Tematització a l’esquerra i tematització a la dreta, amb la presència del 
clític, o bé tematitzacions que són represa del tema o ramificació d’un hiper-
tema, amb un cert èmfasi, encara que no portin clític. Poden portar també 
el reforç de recursos prosòdics, que es poden marcar gràficament (ex.: De 
pomes, n’hi haurà poques aquest any).

• Passivització per prioritzar l’objecte o el subjecte (ex.: La reunió fou presi-
dida pel director general).

• Focalització amb desplaçament o sense. Sol anar acompanyada d’una marca 
de prosòdia en l’oral o gràfica en l’escrit (ex.: Al teatre, hauries d’anar; Pitjor 
soc jo que envio felicitacions passat els Reis).

• Focalització amb construcció emfàtica iniciada amb el verb ser (ex.: És el 
Jordi qui m’ho va dir). 

• Canvi d’ordre d’un adjectiu qualificatiu o d’un adverbi (ex.: Un fantàstic 
element; Una trista tarda; Que molt n’està contenta). 

b) Estructures gramaticals bimembres construïdes amb enllaços correlatius. 
Es tracta de recursos sintàctics que tenen com a efecte destacar dos ele-
ments de la informació tot contrastant-los per oposició, per comparació 
o per diferenciació. Sovint el primer d’aquests elements és donat com a 
pressuposat.

• Relacions adversatives (ex.: No tan sols és evident que……sinó que….; No 
perquè…..sinó perquè). 

• Relacions comparatives i distintives (ex.: No tant per això com per allò; És 
tan interessant com…; Una cosa és fer quaranta hores i l’altra és donar-li 
tot aquest material…). 

• Copulativa negativa (ex.: Ni era al seu domicili, ni era a l’escola). 

c) Priorització o minimització d’elements dins l’oració amb un recurs prosòdic 
o gràfic:

• Intensificació de connectors a fi de remarcar les relacions lògiques entre 
diferents parts del discurs (ex.: S’augmenta la paginació per complir amb 
els subscriptors).

• Intensificació d’elements preposicionals que indiquen temporalitat, situació, 
acompanyament, manera, mitjà, etc. (ex.: No, sobretot sense; Tres cullerades 
després de sopar; Vols el cafè amb llet?).

• Minimització (desfocalització) de paraules o de segments que corresponen 
a informació coneguda o marginal. Frases o expressions dites amb to de 
veu més baix i amb més velocitat d’elocució; a l’escrit poden anar entre 
parèntesis.

1.3.2. Tema i rema

Des d’un punt de vista global, un requisit indispensable per aconseguir un text cohe-
rent és que la informació que conté es presenti de manera progressiva i ordenada. Sigui 
quin sigui l’ordre adoptat, una informació complexa no evoluciona si no és a partir 
d’una sèrie de condicionaments: 
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• un element donat com a conegut, sigui del text o del context

• entrades de nova informació, sense buits perdedors entre elles ni repeti-
cions innecessàries que aturin el procés

• un ordre lògic o intel·ligible

• un tancament, que pot venir, simplement, d’un canvi de tema

Això palesa que en un text hi ha d’haver informació nova, però que no tot pot 
ser-ho; hi ha d’haver una informació de partença, compartida pels interlocutors. El 
relleu de la informació coneguda / informació nova és el que, en general, s’anomena 
amb la dicotomia tema/rema. En parla Bellès (1991: 37-54), que caracteritza el tema 

Com a element, o conjunt d’elements, que serveix de punt de partida d’un missatge, allò que en 
l’acte d’enunciació d’un missatge pertany al camp de la consciència; és l’element conegut, o com 
prefereixen dir alguns, és l’element donat. El tema es constitueix pels elements dependents del 
context. Aquests elements no fan progressar la informació, sinó que la informació progressa a 
partir d’ells

i també el rema

El rema és l’element, o conjunt d’elements, que en un missatge s’aporta com a nou a partir d’altres 
o com a desenvolupament d’altres; és cada pas nou que es fa en el procés informatiu; constitu-
eix l’element, o conjunt d’elements, més deslligat dels elements situacionals del missatge. Els 
elements remàtics són els que realment fan avançar la informació. 

Val a dir que no es tracta que l’emissor hagi de ser conscient de quina és exacta-
ment la informació que coneix o desconeix el receptor. Això sovint seria impossible de 
discernir; l’emissor solament fa una aproximació: dona unes informacions com a sabu-
des i unes altres com a noves. El dinamisme informatiu que s’encadena amb el relleu de 
tema i rema és una aposta de l’emissor que el receptor accepta com a tal. Per exemple:

[18] La generació del baby boom (tema) ara tenen uns quaranta anys (rema).

A [18] l’emissor dona per sabut què és la generació del baby boom i dona com 
a nou que els d’aquesta generació tenen quaranta anys. Podria ser que per a alguns 
receptors el tema no fos conegut i tota l’oració fos un rema, i podria ser que per a d’al-
tres, el rema no fos una informació nova. Com més a prop estigui l’aposta de l’emissor 
del que vol saber realment el receptor, més interessant resultarà la informació.

[19a] La directora del centre dirigeix el centre. 
[19b] La directora del centre dirigeix el centre força bé.
[19c] La directora del centre és doctora per la Universitat d’Oxford.

En el que podem considerar rema de [19a], la informació és redundant, no n’hi 
ha de nova i, sense un context que ens digui el contrari, sembla que no pot interessar 
a ningú; en el de [19b], la informació nova es basa en dades subjectives (força bé); en 
el de [19c], es basa en dades objectives (doctora per la Universitat d’Oxford). Quina 
informació pot resultar més interessant? Cada emissor posa com a informació nova 
el que creu que ha de ser d’interès per al receptor i, com a punt de partença, l’entitat 
significativa de què vol partir. 

[20] —El cap de trons d’en Bernat Ballester em va venir a demanar diners…
 —I què, n’hi vas deixar?
 —Ni boig…
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Notem que en aquest cas l’emissor anomena l’objecte del qual es parteix tal 
com vol que sigui vist, per tal de justificar la resposta negativa. 

D’altra banda, en el relleu de la informació hi ha el recurs de l’alternança dels 
determinants: la determinació/indeterminació dels sintagmes nominals. En general, 
s’utilitza l’article determinat per al primer esment (tema) i l’indeterminat per als se-
güents (rema).60 

[21a] La directora del centre és doctora per la Universitat d’Oxford; és una gran directora.
[21b] En Bernat Ballester pot ser un cap de trons, però és un paio molt legal. 

Com es pot observar, l’alternança article determinat - article indeterminat és 
un recurs de cohesió del tema amb el rema.

Ara bé, el més important de la relació entre tema i rema és que l’engranatge 
informatiu no es limita al si de l’oració, sinó que s’articula al llarg del text. Les oraci-
ons successives d’un text són onades que generen informació contínuament, a fi de 
desenvolupar el tema i els subtemes del text; les oracions són les baules d’una cadena. 
L’encadenament tema-rema al llarg del text es produeix mitjançant diferents formes 
d’articulació de la informació; però, sigui quina sigui l’escollida, sempre ha de progres-
sar de manera equilibrada. Hi ha diferents vies de construir la progressió temàtica; 
entre d’altres, les més divulgades són la progressió de tema lineal, la progressió de tema 
constant, la progressió de tema derivat i la progressió de tema expandit o ramificat .61 

Com més ben estructurada està la informació, més identificable és per al re-
ceptor. Un tema o un rema no poden suportar més que una quantitat raonable d’ítems, 
altrament la recepció se’n ressentiria. És el que passa en el fragment que presentem en 
cursiva al text 7, que parla profusament de l’euro però sense prioritzar la informació 
adequadament. 

Text 7

Aquest any s’ha celebrat també el Dia d’Europa, en un entorn d’un cert pessimisme perquè en 
els últims temps veiem com algunes de les cooperacions reforçades a les quals havíem arribat a 
la UE pateixen:
– La llibertat de persones [...].
– L’euro, que fins ara havien adoptat 17 dels 27 estats membres de la UE, que veuen les dificultats 

que la seva adopció està suposant per als països fràgils tals com Grècia, Irlanda, Portugal i fins i 
tot Espanya, que no aconsegueixen millorar la productivitat i que estan embolicats en situacions 
de dèficit extern que els obliga a adoptar polítiques restrictives que no els ajudaran a generar 
prou rendes per fer front al servei del deute extern públic i privat que han anat acumulant i que 
ara han d’afrontar amb l’ajuda dels garrepes països excedentaris de la UE i de l’FMI, ara en 
transició com a conseqüència de les acusacions de caràcter sexual que pesen sobre l’esquena 
del fins ara seu director gerent i potencial candidat socialista a l’elecció presidencial contra 
Sarkozy, Dominique Strauss-Khan.

– Una política exterior i de defensa comuna que […].

Avui (1 maig 2011).

60 Vg. Marí (1991).

61 Sobre les quatres formes de progressió temàtica, vg. Calsamiglia i Tusón (1999: 240-245) i Bellès 
(1991: 37-54), que hi aporta un enfocament didàctic.
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El fragment destacat és el més complicat d’un llarg text de temàtica especi-
alitzada, en el qual l’emissor no ha controlat la progressió de la informació i per això 
costa de comprendre i, encara més, d’interpretar. Si algú s’hi vol entretenir, veurà que, 
des del punt de vista gramatical, es tracta d’un sintagma nominal del qual pengen 
complements, dels quals pengen més complements, dels quals, al seu torn, en pengen 
d’altres, etc. Evidentment, el problema no ve de l’estructura general del text, que re-
coneixem correcta com a progressió temàtica amb tema derivat. El problema està en 
l’estructuració del paràgraf, però no és una qüestió solament de sintaxi sinó de gestió 
de la informació. Hi ha una informació desbordant que no aporta res de nou, ja que, 
malgrat tanta informació, el lector espera en va el rema del tema que li proposen: l’euro. 

Es fa evident que la informació s’ha de prioritzar i, per tant, jerarquitzar d’una 
manera intel·ligible. El text següent ens permetrà veure l’encadenament de tema i rema 
en una progressió de tema constant.

Text 8

A propòsit de la teràpia Gestalt

La teràpia Gestalt és la teràpia que permet prendre consciència d’un mateix. Terapeuta i autoa-
prenent treballen en el que està passant en aquell moment, ara i aquí, el present. A cada sessió 
es crea un territori per on es camina una estona, l’un al costat de l’altre, fent present allò que és 
ocult. Un espai on un i altre són presents en l’experiència de la trobada, on solament pel fet de dir 
les coses pel seu nom, sense enganys ni floritures, ja es produeix una reparació.

Aquesta teràpia, doncs, és una teràpia d’alliberament, perquè permet donar veu a diferents per-
sonatges que portem a dins; els que acceptem i els que neguem. Ens permet fer presents els 
conflictes que hi ha entre ells i crear un espai per tal que dialoguin i es puguin integrar.

Però, sobretot, la Gestalt és la teràpia d’acceptar-se un mateix. Acceptar les pròpies limitacions 
i carències, les parts de nosaltres que no ens agraden. Acceptar que ho som tot, no només una 
part. Que hi ha coses que en algun moment ens van fallar i que això ha condicionat la relació que 
tenim amb els altres. En definitiva, ens ajuda a acceptar que som el que som. Això ens portarà 
automàticament a acceptar també com són els altres.

Els beneficis [de la teràpia Gestalt] són clars: hi ha una millora de l’autoestima, del sentit de la 
responsabilitat, de la capacitat de donar i rebre, de la confiança en un mateix, de la compassió. En 
afluixar les lluites internes disposem de més energia i ens sentim més animats i amb més recursos. 
Quan estem bé interiorment, estem bé amb els altres… I això ens fa ser més lliures.

Web de Lluís Colomer (text manipulat).

Vist globalment, trobem que cada un dels paràgrafs amplia la informació del 
tema principal, la teràpia Gestalt, és a dir, cada paràgraf és un rema del tema principal, 
una informació que l’autor dona com a nova. Cada paràgraf, doncs, que s’inicia amb el 
mateix tema, encara que sigui amb paraules diferents, esdevé un subtema del tema 
principal, i a cada subtema es torna a organitzar la informació en informació coneguda 
- informació nova, cosa que, al seu torn, genera altres ramificacions, si convé.

Alhora, cada subtema és un univers significatiu dins d’un univers més gran, 
al qual contribueix. Observem, si no, el text: en el primer paràgraf s’informa del que 
terapeuta i autoaprenent fan a cada sessió; en el segon, es parla dels diferents per-
sonatges que la persona porta a dins; en el tercer, de l’acceptació d’un mateix, i, en el 
quart, dels beneficis de la teràpia. Fins aquí és molt clar.

Ara bé, amb una visió més local la cosa es complica. Fixem-nos, per exemple, 
en el subtema del primer paràgraf. Trobem que terapeuta i autoaprenent formen part 
del rema respecte del tema principal, la teràpia Gestalt, perquè informen d’una cosa 
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que no sabíem: hi ha uns agents de la teràpia, etc.; alhora, però, es converteixen en 
tema de la primera frase. El mateix passa en la frase que ve a continuació, que s’inicia 
amb A cada sessió, que és tema respecte al que es dirà de la sessió però, considerada 
en relació amb el tema del paràgraf, és rema, perquè ens diu alguna cosa nova sobre 
la teràpia Gestalt: com funcionen les sessions. Després, la sessió es reprèn amb els sin-
tagmes un territori, un espai i el pronom on, que, clarament, esdevenen tema, perquè 
ja són coneguts. Així, en cada subtema hi torna a haver un tema principal i temes i 
remes que es poden considerar en relació amb el de més amunt i amb el de més avall, 
alhora que, com a subtemes dels subtemes, es podrien ramificar indefinidament. 

Atesa la complexitat d’aquesta qüestió, i de cara al desenvolupament de les 
habilitats comunicatives, més que perdre’s en els embullats camins de l’anàlisi temà-
tica és preferible guiar-se per unes idees bàsiques:

• les paraules lèxiques s’alternen en el papers de tema i rema; els pronoms 
endofòrics sempre fan de tema, essent que doblen un referent ja esmentat 
i, per tant, conegut;

• en el text hi ha d’haver informació coneguda i informació nova;

• els elements donats com a coneguts (tema) han de ser suficientment co-
neguts pel receptor a fi de servir de punt de partida per comprendre la 
informació nova (rema); 

• la informació, sigui coneguda o nova, s’ha de jerarquitzar i dosificar;

• la informació que es preveu que sigui clau per a la interpretació o per sus-
citar interès s’ha de prioritzar;

• la coherència es basa, en una gran mesura, en la complicitat de coneixe-
ments entre emissor i receptor. 

1.4. Qüestions d’incoherència

Una manera pràctica de reconèixer la coherència pot ser veure-la en negatiu. És una 
visió que vosaltres, lectors professors, ja teniu, fruit de la correcció de textos dels 
alumnes. Amb tot, ens aventurarem a fer una sèrie de consideracions sobre la inco-
herència: enumerarem algunes qüestions d’ordre pragmàtic que tenen a veure amb 
aspectes que hem exposat al llarg d’aquest capítol. 

Quines pràctiques van en contra de la coherència textual? Segurament les que 
van en contra dels interessos o les necessitats del receptor per a la bona comprensió 
i interpretació del text: repeticions abusives, tautologies, contradiccions, excursos 
perdedors, creació de falses expectatives… 

a) Creació de falses expectatives

• S’inicia l’enumeració d’un tot que després no es respecta (ex.: Hi ha quatre 
característiques que convé remarcar: la primera és que….; la segona abasta 
la part més important de…, i la tercera comprèn els aspectes no inclosos 
en les anteriors). 

• S’anticipa un contingut i no s’hi dona resposta (ex.: Més endavant parlaré 
dels problemes que ha suscitat aquesta teoria… [i no se’n parla més]). O, 
a l’inrevés, es dona com a dita una cosa que no s’ha dit (ex.: Com hem dit 
abans… [i no s’hi havia fet referència]).

• El títol és enganyador respecte al contingut textual.
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• Hi ha contradiccions en el contingut textual. 

• No hi ha un criteri estable en les formes del tractament del destinatari 
(vostè/vós, tu/vostè) o en les formes de representació de l’emissor.

• En textos escrits, manca de criteris estables en qüestions tipogràfiques, 
gràfiques, ortogràfiques… 

b) Qüestions d’organització textual

• No es prioritza la informació, la qual cosa altera l’ordre lògic de presentació 
dels continguts. Convé no parlar de segons què si abans no s’ha introduït. 

• En registres formals, es fa un canvi sobtat de l’estructura previsible del 
discurs.

• Qüestions de protocol: ordre de presentació de persones, de treballs, docu-
ments, diapositives…

c) Imprecisions, obvietats, trampes, amb què es menysté el receptor

• S’introdueixen continguts no adients al tema (excursos perdedors o inne-
cessaris) que fan perdre el fil discursiu. 

• S’abusa de la quantitat d’informació que s’ofereix.

• S’abusa d’informació coneguda.

• Es dona una informació que no es correspon amb la realitat.

• Es fan comparacions que no tenen una base homogènia de comparació.

• No es fan les definicions o els aclariments de conceptes que són necessaris 
per al desenvolupament del contingut.

• Es presenta un contingut obvi o absurd, com ara De quin color és el cavall 
blanc de sant Jaume?

• Es fan ironies sobre coses o situacions que el receptor no pot captar perquè 
no les coneix (no són de la seva cultura o no estan al seu abast). 

• Etc. 

Així, doncs, gran part de les mancances de coherència interna tenen a veure 
amb les decisions textuals que pren l’emissor, amb el fet que ell mateix no segueix 
uns criteris que ha establert a priori, ja sigui de manera explícita o implícita —és a 
dir, es contradiu a si mateix. Val la pena insistir que aquesta qüestió pragmàtica té a 
veure amb el coneixement compartit pels interlocutors, així com amb les estratègies 
d’anticipació que el receptor posa en joc en llegir o escoltar. El més normal és que el 
receptor es deixi guiar per l’emissor al llarg del discurs; ara bé, si l’emissor no el guia 
o ho fa malament, el receptor se sent frustrat i percep el text com a incoherent.

1.5. Recapitulació

Per acabar aquest apartat sobre Representació i coherència, volem subratllar el caràcter 
acumulatiu, extensiu i dinàmic del significat textual. Per sobre de la cohesió gramatical 
i lèxica, plana la cohesió semàntica i pragmàtica, i no són independents les unes de 
les altres. Sovint, quan falla la cohesió gramatical s’ocasiona un problema semàntic i 
falla la coherència: pronoms que no concorden amb l’antecedent, conjuncions que no 
responen a la relació que hi ha d’haver entre les oracions, connectors discursius ina-
dequats… Però també falla la coherència quan hom es refereix a la realitat de manera 
imprecisa o ambigua, amb desconeixença o falsedat, quan es contradiu a si mateix, o 
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quan es produeix un buit significatiu per manca d’un referent exofòric imprescindible 
per a la comprensió de les coreferències que s’estableixen posteriorment. 

Per tant, per bé que el parlant troba les paraules fetes, l’aplicació de les pa-
raules és un acte creatiu que es produeix discursivament. La significació s’actualitza 
a diferents nivells (sintagma, oració, text, context) i depèn del bagatge lingüístic del 
parlant, dels propòsits comunicatius i de les limitacions que imposa el context. L’uni-
vers discursiu és una creació del parlant, el qual hi reflecteix una visió determinada 
de la realitat. 

2. Conceptualització de realitats complexes  
i organització textual

Hem vist la representació d’un objecte concret mitjançant l’actualització discursiva 
dels mots lèxics i gramaticals i com aquesta representació es consolida textualment, 
pel fet que el significat de la primera designació es va perfilant, ampliant, limitant o 
subjectivant al llarg del text amb la incorporació de successives aportacions signifi-
catives.

Més enllà de la representació d’objectes simples, la funció referencial té la 
facultat de representar realitats més complexes, per exemple estats, situacions, fets, 
esdeveniments, elucubracions, processos… D’aquesta manera podem representar una 
teoria científica (descriure-la), què li va passar a un periodista que va caure en des-
gràcia (narrar la seva història), com s’arriba al mas Pujol (donar instruccions per ar-
ribar-hi), per què no confiem en alguns polítics (argumentar-ho) o com ens sentim de 
malament si ens ignoren (expressar sentiments i emocions).

La conceptualització de realitats complexes com les que acabem d’esmen-
tar comprèn el procediment de designació i, a més, l’actualització d’estructures com 
l’oració o les seqüències d’oracions organitzades segons uns determinats patrons 
discursius.

Quadre 4. Funcions i elements lingüístics de representació de la realitat (2)

Conceptualització  
de la realitat  
i organització textual 

• Oració gramatical: declarativa, interrogativa, imperativa, exhortativa,  
exclamativa

• Patró discursiu: descriptiu, narratiu, directiu, argumentatiu, expressiu

2.1. L’oració com a representació d’estats, fets, esdeveniments, processos, 
emocions

L’oració, mitjançant les diverses modalitats, abasta tot tipus de representacions, des 
de les que són pretesament objectives fins a les més subjectives, essent que l’oració 
és l’estructura lingüística que esdevé cruïlla dels significats referencials, actitudinals, 
intencionals, socials… que es vehiculen en la comunicació verbal.

Bally (1965) va definir l’oració com la suma d’un modus i d’un dictum. El modus 
es compon dels elements o indicis que denoten l’actitud de l’emissor, la intencionalitat, 
els rols comunicatius, el punt de vista… En definitiva, el conjunt de significats psicolò-
gics i socials que arrossega el llenguatge; tant és així que el mateix Bally considera que 
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el modus és «l’ànima de l’oració». El dictum, a grans trets, comprèn la informació que es 
transmet, el contingut proposicional. En la pràctica docent, se sol dir que, en l’oració, 
el dictum és el que es diu, i el modus, la manera com es diu. La definició de Bally ens 
interessa, perquè té en compte el fet que la comunicació humana no solament consta 
de paraules entrellaçades sistemàticament, sinó que, a més, les paraules s’entrellacen 
per la voluntat d’un emissor i per a uns fins concrets. 

Des d’aquest punt de vista, es veu clarament la importància de l’oració: és una 
interfície on es connecten els significats lingüístics i els pragmàtics, les unitats sim-
ples (paraules) i les compostes (sintagmes), els aspectes formals i els funcionals. Pel 
seu abast, és com un text en essència, ja que conté gran part del potencial discursiu. 
Text i oració responen a un acte creatiu del parlant, perquè tots dos són de naturalesa 
lingüística i pragmàtica. De fet, la competència comunicativa del parlant s’inicia a la 
infantesa amb la construcció d’oracions que resolen les primeres necessitats de la 
persona (Mam, vull mam!; Tinc pipí…). Com afirmen Hernanz i Brucart (1987: 48): 

Conèixer una llengua implica saber construir oracions. Les oracions no es troben tancades en 
manuals o en diccionaris. Comporten un acte constant de creació62 individual, a la vegada que 
actuen com a eix vertebrador de les unitats lingüístiques. En l’oració es condensa i organitza 
tot el coneixement que el parlant té de la seva llengua. Tal com diu la fórmula llatina, nihil est 
in lingua quod non prius fuerit in oratione.

Una oració neix condicionada pel seu creador; respon a la voluntat d’aconse-
guir alguna cosa amb l’enunciat: renyar, avergonyir, preguntar, obtenir… I també a la 
voluntat de referir-se a alguna cosa que s’esdevé al món. En el primer cas parlem del 
valor funcional de l’oració; en el segon, del valor referencial. 

La funcionalitat d’una oració es fa evident quan el receptor és capaç d’interpre-
tar no solament què li diuen sinó també si el renyen, l’informen, el manen, etc., perquè 
a través de les diferents modalitats de l’oració es configura un sistema de codificació 
i descodificació dels significats referencials i intencionals.63 

Quant al significat referencial, que és el que ara ens ocupa, com diu Halliday 
(1985: 101), té a veure amb l’estat del món, real o imaginari, en la mesura que vol ser 
transmès. La sintaxi oracional posa en relació un subjecte amb una acció o una qua-
litat, ho situa tot en un temps, en un lloc, en unes circumstàncies i sota un punt de 
vista propi o aliè. És el que l’autor anomena representació de processos: 

Dir que una oració representa un procés significa que la nostra més profunda concepció de la 
realitat és que aquesta consisteix en un «tripijoc»: tripijoc de fer, d’esdevenir, de sentir, de ser… I 
que tots aquests afers són classificats en el sistema semàntic de la llengua, i expressats a través 
de la gramàtica de l’oració. En aquest sentit, l’oració reflecteix l’aspecte referencial del significat 
mitjançant el sistema de transitivitat. La transitivitat especifica els diferents tipus de processos 
que són recollits en el llenguatge i les estructures per les quals són expressats. 

L’oració, per tant, representa algun tipus de procés, real o imaginari, que segons 
la intenció comunicativa pot tenir especificitat pròpia. Les oracions es materialitzen 

62 En negreta a l’original. Segons nota dels autors, la paraula creació no s’ha d’entendre aquí en el seu 
sentit retòric o literari, sinó com un terme tècnic que es refereix a la posada en pràctica del conjunt 
de regles que el parlant ha interioritzat al llarg del seu aprenentatge lingüístic. 

63 Vg. l’estudi de la variable modalitat oracional a Tipotext: 165-193. Comprèn la descripció de les mo-
dalitats oracionals en usos característics i no característics. 
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mitjançant un nombre finit de modalitats que configuren la seva especificitat. No hi 
ha manera de reconèixer una oració o de formular-la que no sigui en alguna de les 
seves modalitats, i les modalitats comporten processos. Uns exemples poden ser la 
modalitat declarativa com a procés descriptiu (Els pocs supervivents del terratrèmol 
són els que vivien a l’altiplà) o la imperativa com a procés inductiu (Feu el que s’hagi 
de fer i feu-ho de pressa).

2.2. Modalitats oracionals: usos característics

Així, entenem que la modalitat de l’oració és una forma gramatical associada a un 
determinat patró melòdic que l’emissor dona a l’oració segons els condicionaments 
de la comunicació i que constitueix l’empremta de la intenció comunicativa (Tipotext: 
59). I aquesta forma gramatical està donada pel mode verbal i pel valor semàntic del 
verb, el qual, al seu torn, condiciona la naturalesa del subjecte. 

Cadascuna de les modalitats de l’oració, en el seu ús característic, s’especia-
litza en un tipus de representació i funció. A grans trets, veurem les cinc modalitats 
que es tenen en compte en el nostre estudi: declarativa, interrogativa, imperativa, 
desiderativa/exhortativa i exclamativa.

a) Declarativa: Funció referencial

• La seva especificitat és referir-se al món per donar-lo a conèixer.

• S’expressa en mode indicatiu i condicional.

b) Interrogativa: Funció conativa (de dir) i funció referencial

• La seva especificitat és la demanda d’informació.

• S’expressa en mode indicatiu i condicional.

c) Imperativa: Funció conativa (de fer)

• La seva especificitat és donar i demanar béns i serveis.

• S’expressa en mode imperatiu i subjuntiu.

d) Desiderativa: Funció psíquica; Exhortativa: funció psíquica i conativa 

• La seva especificitat és manifestar un desig de l’emissor o persuadir altri 
de fer una acció, ja sigui verbal o no verbal.

• S’expressen en mode condicional, subjuntiu, indicatiu (present o futur) i 
imperatiu.

e) Exclamativa: Funció psíquica

• La seva especificitat és manifestar reaccions emocionals de l’emissor.

• S’expressa en mode condicional, subjuntiu, indicatiu (en present o futur) o 
imperatiu, amb entonació emfàtica i intensitat articulatòria en l’oral, que 
en l’escrit es plasma amb elements gràfics.

Per bé que cadascuna de les modalitats es refereix a alguna cosa del món, la 
declarativa, per la seva naturalesa, és la que està especialitzada en la transmissió 



75
El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua

d’informació; per això, pràcticament es troba en tots els textos.64 Ens estendrem un xic 
en la modalitat declarativa i també ho farem amb la interrogativa, que hi està estre-
tament lligada. De fet, l’intercanvi d’informació, de manera característica, es realitza 
amb aquestes dues modalitats oracionals: la interrogativa per demanar informació i 
la declarativa per informar.

2.2.1. Modalitat declarativa

Des del punt de vista gramatical, i partint de la idea que el verb és l’eix cen-
tral de l’oració, seguint Cuenca (2003: 150-167) admetem que la forma gramatical de 
la modalitat oracional declarativa està condicionada pels dos grans tipus de verb 
que posem sota l’etiqueta d’atributius i predicatius65 —els verbs auxiliars i operadors 
acompanyen un verb nuclear que pot ser predicatiu o atributiu. Els atributius, com el 
seu nom indica, atribueixen valor al subjecte, dit d’una altra manera, fan funció de 
còpula entre el subjecte i l’atribut; els predicatius constitueixen una classe de significat 
ple, oberta i primàriament nuclear (són independents) que poden arrossegar predicat 
propi. La funció característica de la modalitat declarativa, sigui amb verb atributiu o 
predicatiu, és la referencial. 

Quadre 5. Construccions verbals 

Verbs atributius
• Predicat no verbal
• Construccions amb atribut
• Verbs d’estat

Verbs auxiliars i operadors

Verbs predicatius
• Predicat verbal
• Construccions transitives i intransitives 
• Verbs d’acció: física, mental, verbal, sensorial…

Aquests dos grans tipus de construccions verbals responen, a grans trets, a 
diferents conceptualitzacions: les construccions atributives reflecteixen què són les 
coses i com són; les predicatives, l’esdevenir de les coses. Les primeres expressen una 
realitat estàtica, les segones, dinàmica; tanmateix, no hem de pensar que hi ha una 
línia divisòria tallant entre unes i altres. La modalitat declarativa en la seva funció 
característica, que és transmetre informació, s’actualitza en totes dues construccions.

Pel que fa a la modalitat declarativa amb verb atributiu,66 és pròpia de defi-
nicions i descripcions. La definició ens diu què és un concepte o un objecte, la seva 
essència, i en denota l’existència; la descripció ens diu com és una cosa, les caracterís-
tiques que té, la composició, la ubicació, les parts constitutives… Tant és així que, en 
textos amb patró descriptiu, les definicions i les descripcions sovint es complementen 
i fins i tot es barregen, perquè utilitzen verbs molt propers semànticament. Per això, al 

64 En l’estudi Tipotext, i en relació amb el grau de presència de les diferents modalitats en els tres tipus 
textuals, trobem com a primera regularitat que les declaratives característiques (funció referencial) 
tenen el major nombre d’ocurrències en cada un dels tres tipus, amb un valor mitjà de gairebé el 40 % 
respecte al nombre total d’oracions. (Tipotext: 173) 

65 Sobre l’atribució, vg. Ramos (2002); sobre la predicació, vg. Rosselló (2002). 

66 Sobre els enunciats copulatius, vg. Riegel (1987). 
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costat dels verbs atributius (ser i estar) o semiatributius (els que poden ser substituïts 
per ser i estar) trobem el verb tenir i anàlegs, aptes per a funcions similars, com les 
formes més cultes o més específiques: restar, romandre, concernir, contenir, pertànyer, 
dependre, constituir, consistir, comprendre… Així com verbs amb complements de règim 
verbal: constar de, consistir en…

[22a] L’alcalde actual no és del poble.
[22b] La rosa és una flor de la família de les crucíferes.
[22c] El dossier consta de quatre apartats.
[22d] L’acusat va restar immòbil.
[22e] Tot el concert va consistir en obres de Bach.
[22f] La cadira té quatre potes i respatller.
[22g] La llibreria del centre cívic ja conté més de mil volums.
[22h] El problema concerneix les dues parts litigants.
[22i] El Monestir de Les Avellanes pertany a La Noguera.

Quant a la modalitat declarativa amb verbs predicatius, s’observa que és pròpia 
de narracions i explicacions. Prototípicament es manifesta amb verbs d’acció, sigui 
física, mental, verbal, sensorial…, tant en construccions transitives com intransitives. 

[23a] L’actor va sortir d’escena pel pati de butaques i va desaparèixer pel fons del passadís 
central.

[23b] Vaig pensar que si els concedíem el favor ens ho agrairien; després ja vaig comprendre 
que no.

[23c] Els coordinadors comunicaran la resolució dels grups.
[23d] En arribar al cim, es va sentir l’aire gelat a les orelles i va veure com el seu poble s’havia 

fet petit…
[23e] De fet, camino massa poc.

Val a dir que entre els predicatius hi ha verbs que, si bé sintàcticament es 
comporten com a tals, semànticament s’alineen amb els verbs de valor estàtic, com 
els d’acció mental [23b] o sensorial [23d]. O sigui, que no tots els verbs inclosos en els 
predicatius tenen el valor d’una acció dinàmica. Com reconeix Marí (1988), «al costat 
dels verbs pròpiament atributius n’hi ha d’altres d’usats amb valor estàtic, els quals 
es caracteritzen per la seva resistència a l’aspecte verbal progressiu (idea de procés)».

Així, en la comunicació, prototípicament, les oracions declaratives construïdes 
amb verbs atributius, o amb d’altres usats amb valor estàtic, serveixen per atribuir 
qualitats o característiques al subjecte i expressen un valor estàtic; les oracions decla-
ratives construïdes amb verbs predicatius serveixen per descriure accions i expressen 
un valor dinàmic. 

Les generalitzacions que acabem de fer es corresponen amb les modalitats de-
claratives en ús característic, que és donar informació,67 on actualitzen, en exclusiva, la 
seva funció específica, la referencial [24]. (Vegeu la nota per als exemples [24] i [25].)68 

[24] Passarem a la descripció de dues edicions barcelonines, l’una de 1589 i l’altra de 1591. La 
primera d’ambdues és un plec que coneixem gràcies a un exemplar de L’Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona [B/1589-8 (op.)1]. Té dos folis no numerats, sense signatures ni reclams.

67 Per a l’habilitat de saber donar informació, vg. Bellès (1999). 

68 Fragment extret [24] d’Helena Rovira Cerdà; Joan Mahiques Climent. «En bon punt i en hora bona», 
p. 254). L’exemple [25] està extret de Caterina Riba Sanmartí. «Maria-Mercè Marçal: tradició/traducció/
creació», p. 476. Ambdós a Estudis Romànics. Institut d’Estudis Catalans: 2005, volum XXXVII.
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Amb tot, a causa de la intencionalitat del missatge, sovint la funció referen-
cial no és exclusiva o es troba minimitzada per altres funcions, perquè el parlant, en 
donar informació (que tanmateix creu objectiva), troba convenient esmentar certes 
circumstàncies, introduir subordinacions, aposicions, adjectivació, etc., per tal de fer 
el relat més creïble, interessant, colpidor, didàctic, etc. Els recursos que modalitzen el 
text l’enriqueixen i n’eleven el nivell literari [25].

[25] Marzal va tenir notícia de l’existència d’Akhmàtova a través de Monika Zgustova, en el 
pati d’un restaurant del barri de Gràcia en què les dues amigues s’havien trobat per di-
nar plegades. Entre altres temes, abordaren la literatura russa i Zgustova esmentà Anna 
Akhmàtova i Marina Tvetàieva, dos noms que prendrien per a Marzal una dimensió in-
sospitada, dues escriptores a qui consagraria estudis, a qui traduiria i que deixarien una 
empremta important en la seva obra poètica. 

D’altra banda, com que la informació sempre té a veure amb la falsedat o 
la certesa dels fets i amb el grau d’implicació de l’emissor respecte a allò que diu, la 
modalitat declarativa es manifesta amb una gran varietat de matisos, segons el grau 
d’implicació de l’emissor en la informació. Així, pot expressar objectivació, en 1a, 2a o 
3a persona [26a]; desvinculació [26b], o responsabilització [26c].69

[26a] Soc la Maria Antònia Castro; Portes la butxaca descosida; París és la capital de la moda.
[26b] Diuen que París és la capital de la moda.
[26c] …i jo afirmo que actualment París ja no és la capital de la moda .

A les declaratives s’hi afegeixen operadors modals, ja siguin lògics o axiològics, 
que afegeixen aspectes subjectius a la informació. Tot i que en parlarem més endavant, 
vegem ara unes frases d’exemple en què la implicació personal modela la informació, 
és a dir, la modalitza.

[27a] Em sap greu (axiològic) que m’hagi passat per alt… 
[27b] Sortosament (axiològic), el Patronat s’ha mostrat favorable a la nostra proposta.
[27c] És possible que (lògic) el Patronat es pronunciï a favor nostre. 
[27d] Certament (lògic), el llibre és una meravella (axiològic).

Així, els operadors modals modelen la informació que presenten les declara-
tives amb tan gran riquesa de matisos que poden arribar a fer-la més o menys creïble, 
precisa, interessant, suggestiva…, sovint a costa d’emmascarar la funció referencial.70

Comentarem alguns aspectes de les modalitats declaratives atributives a par-
tir del primer fragment del text del programa de mà de l’obra teatral La mort d’Ivan 
Ilitx, escrit pel seu director, Oriol Broggi. 

69 En els usos característics els factors determinants són els rols propis de la interacció (el de donant 
i el de demandant); en els usos no característics s’hi sobreposen els rols socials: d’estatus (poder i 
solidaritat) i de tracte (intimitat i coneixença). Vg. a Tipotext (164-177) els usos característics i no ca-
racterístics de la modalitat declarativa al costat de la resta de modalitats. 

70 Al capítol IV parlem de les funcions de les modalitats oracionals en usos característics i no carac-
terístics. 
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Text 9

La mort d’Ivan Ilitx

La mort d’Ivan Ilitx és la crònica de la fi de la vida d’un jutge mediocre i ambiciós que viu atrapat 
en l’ambient mesquí i poc humanitzat que ell mateix ha anat construint al seu voltant.

En realitat, el text de Tolstoi és també moltes altres coses: és un viatge interior a través de les 
vivències d’un home —com podria ser qualsevol de nosaltres— que constata, perplex, que no està 
preparat per assumir la mort que s’acosta de forma inesperada i inexorable.

El text és tan bonic, tan preciós, que no ens en podem estar, d’explicar-lo i de dir-lo als quatre vents. 
Crec que és just l’intent de portar-lo a escena i reprendre’l ara, després d’alguns anys. Deixeu-me 
fer una trampa i manllevar a Thomas Mann el text del pròleg de la seva Muntanya màgica; és ben 
bé el que jo voldria expressar abans de mostrar-vos la nostra obra […].

Oriol Broggi, febrer de 2011

El món a què es refereix Broggi és la dramatització del text de Tolstoi que ell 
mateix ha dut a escena.71 Al llarg dels dos primers paràgrafs, s’hi refereix a través del 
coneixement que té de l’obra i de la seva experiència teatral, alhora que en fa una de-
finició textual: «La mort d’Ivan Ilitx és la crònica de la fi de la vida d’un jutge mediocre 
i ambiciós que viu atrapat en l’ambient mesquí…»; «és també moltes altres coses: és 
un viatge interior a través de les vivències d’un home…»

Notem que el director descriu l’obra segons el seu punt de vista, el d’un home 
que coneix profundament els valors ètics o morals que transmet l’obra. De fet, parla 
de l’obra en la mesura que vol que sigui entesa, perquè no diu si consta d’una part o de 
dues, ni es refereix a l’adaptació feta, ni al llenguatge utilitzat per Tolstoi, sinó que fa 
una tria del que podria dir i es limita a parlar dels valors que Tolstoi posa en joc, que 
és el que ell, el director, vol donar a conèixer. 

Fins aquí Broggi fa el que podríem dir una descripció més o menys objectiva. 
En el tercer paràgraf, però, fa una altra cosa, justifica el fet de posar l’obra en escena: 
«El text és tan bonic, tan preciós, que no ens en podem estar, d’explicar-lo i de dir-lo als 
quatre vents. Crec que és just l’intent de portar-lo a escena i reprendre’l ara, després 
d’alguns anys». A la primer frase, amb una altra atributiva, afirma que el text és bonic 
i preciós, tant, que per força s’ha de difondre; a la segona, amb una introductòria de 
responsabilització («Crec que…»), formula una nova atributiva, «és just l’intent de…», per 
la justificació estètica. Tot seguit es val d’un recurs d’intertextualitat (citació directa): 
introdueix un text de Thomas Mann per fer arribar el seu propi pensament per boca 
de Mann, i, abans d’això, demana permís per fer-ho amb una imperativa «Deixeu-me 
fer…». En definitiva, un paràgraf summament modalitzat, que traspua la fascinació de 
Broggi per l’obra i la seva sensibilitat pels valors ètics i estètics que la literatura i el 
teatre poden aportar a la societat.

Així doncs, si bé els tres paràgrafs estan construïts bàsicament per oracions 
atributives, el que comuniquen els dos primers és ben diferent del que transmet el ter-
cer. El primer i el segon, tot i que no es basen en dades objectives, parlen de l’obra amb 
una certa objectivitat; el tercer, en canvi, és subjectiu. Notem aquesta subjectivitat per 
la tria dels adjectius apreciatius i per la justificació de dur l’obra a escena, però també 

71 La mort d’Ivan Ílitx, de Tolstoi. (Representació a la Biblioteca de Catalunya, febrer 2011, a càrrec de 
la Companyia La Perla i amb direcció d’Oriol Broggi.)
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per la perífrasi amb verb modal «no ens podem estar de…», així com per l’aparició de 
la primera persona camuflada en un plural, en la complicitat amb els receptors de 
«Deixeu-me fer una trampa…»; són trets de modalització que assenyalen que l’autor 
transmet, empatia, sentiments i punt de vista.72 Per tota aquesta riquesa de matisos, 
el text acompleix les funcions: referencial, psíquica i conativa. 

En aquest exemple, doncs, la representació del món es du a terme mitjançant 
diferents recursos que es basteixen sobre l’entramat de declaratives atributives, base 
del teixit descriptiu, com veurem més endavant.

Pel que fa a les construccions predicatives, són pròpies de les narracions, on 
sovint hi ha un predomini de verbs d’acció, tot i que no tots assoleixen el mateix valor 
dinàmic que els d’acció física (ex.: Va saltar la barana pel dret i va caure a terra), com 
hem vist anteriorment. 

De fet, en la representació del que s’esdevé al món, hi ha un predomini de verbs 
d’acció humana, ja sigui física, mental, sensorial, verbal, etc., usats en sentit recte o 
figurat, el significat dels quals sovint es projecta també en el comportament dels és-
sers inanimats (ex.: L’ordinador pensa ràpid; Els peus li canten de mala manera), o en 
d’altres d’animats (ex.: La Tana i el Rex són gossos que parlen). 

Els titulars de les notícies reflecteixen igualment els esdeveniments (ex.: L’As-
semblea renova avui els 75 membres del secretariat, que dissabte que ve triaran el 
successor de Forcadell; El Suprem rebla el clau per imposar el 25% de castellà; El 
Suprem avala el 25% de castellà a l’escola; Cameron obté la «victòria més dolça»; Els 
tres grans líders de l’oposició dimiteixen després de la desfeta; Collboni busca el cos 
a cos amb Trias) 73. 

Les accions verbals són representades per un conjunt molt ampli de verbs: dir, 
comunicar, informar, afirmar, parlar, recitar, enraonar, suplicar, contestar… (ex.: L’admi-
nistrador informa els reunits que es van demanar pressupostos a quatre empreses 
constructores; L’administrador diu mentides, dies enrere va parlar d’una altra manera). 
Els parlants, constantment es refereixen a les accions verbals, pròpies o d’altri, i la 
tria del verb pot arrossegar un plus de significat intencional (ex.: I va etzibar totes les 
mentides que duia preparades). 

Així doncs, en el seu conjunt, els verbs d’acció física, mental, sensorial i ver-
bal, en sentit recte i figurat, són omnipresents en la representació del món, tant si és 
objectiva com si és subjectiva. 

En el text següent es dona a conèixer la vida d’una poetessa, Renée Vivien74, 
l’obra de la qual influí poderosament en la de Maria-Mercè Marçal, que la investigà i 
estudià a fons. Es tracta d’un fragment d’un article construït amb dades objectives i 
des d’un punt de vista objectiu, tal com correspon a la publicació on es presenta, tan-
mateix molt modalitzat, pel fet que reflecteix una vida passional. 

72 Al capítol IV, en parlar del posicionament del parlant, s’ampliaran aquests continguts, així com 
també a l’apartat següent en tractar dels patrons discursius. 

73 Titulars espigolats en els diaris El Punt Avui i Ara.

74 Extret de Caterina Riba Sanmartí. «Maria-Mercè Marçal: tradició / traducció / creació». Estudis 
Romànics. Institut d’Estudis Catalans: 2015, volum XXXVII, p. 472.
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Text 10

Vivien fou una poeta nascuda a Londres que s’instal·là a la gran avinguda de Bois de Boulogne del 
París de fin de siècle, en un ambient cosmopolita i tolerant en el qual hi havia certa permissivitat 
amb les conductes excèntriques i les sexualitats atípiques, i que permeté l’aparició de cercles que 
desafiaven obertament les conductes socials normatives. Vivien, coneguda també com a «Safo 
1900», pertanyia a una comunitat lèsbica de dones formades i independents econòmicament que 
es reunia setmanalment al saló regentat per Natalie Barney, a la rue Jacob. Vivien visqué un amor 
apassionat i destructiu per Barney, més coneguda com l’Amazona, i també se li coneix una relació 
amb la corpulenta baronessa Hélène van Zuylen, i amb la princesa turca Kerimé Tukhan-Pasha, 
amb qui intercanvià més de cent vint cartes. La vida de Vivien fou d’una intensitat abrusadora. 
Després de diverses frustracions amoroses, desgastada per l’alcohol i la insatisfacció constant, 
morí a casa seva d’inanició l’any 1909, quan només tenia trenta-dos anys.

D’entrada, la primera oració ens informa clarament de la naturalesa de Vi-
vien, sobretot pel complement circumstancial de lloc (social) que descriu el context 
en què ella es movia: «en un ambient cosmopolita i tolerant en el qual hi havia certa 
permissivitat amb les conductes excèntriques i les sexualitats atípiques, i que permeté 
l’aparició de cercles que desafiaven obertament les conductes socials normatives». 
Aquí apareix ja un lèxic que emmarca el que es dirà de Vivien. A partir d’aquí i fins al 
final hi ha la narració succinta de la seva vida. 

Des de l’inici i al llarg del text, el relat es conforma amb construccions atri-
butives i predicatives. Les declaratives amb verb atributiu ens indiquen com era la 
persona; verbs com ser, o els fàcilment substituïbles per ser (ex.: pertànyer = ser de; 
tenir = ser de); les declaratives amb verbs predicatius (d’acció humana) ens indiquen 
la vida que portava (ex.: instal·lar-se, reunir-se, viure, intercanviar, morir).

En la nostra opinió, el punt de vista de l’emissor és objectiu, tot i el lèxic marcat 
que hi apareix. De fet, el text té funció referencial, perquè pretén informar, no jutjar 
la conducta de la poeta, tot i que entén morbosa la realitat en què es mou; per la seva 
banda, el lector, simplement, percep que l’estan informant. Per tant, considerem que el 
text és prototípic d’intercanvi social i de modalització eclèctica. Ens fixem en aquests 
aspectes per subratllar que les modalitats declaratives, tant amb verbs atributius 
com predicatius, són les modalitats més aptes per referir-se al món de la manera més 
objectiva possible, sigui quina sigui la naturalesa del món reflectit. 

Aprofundim un xic més en els usos de les declaratives a partir del comentari 
d’un text ben diferent. El text 11 és la descripció d’una experiència humana des d’un 
punt de vista subjectiu, sensitiu, poètic. Fa referència a un procés dinàmic que té 
principi i final i, per tant, en una certa mesura, comporta una seqüència temporal.
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Text 11

Taitxí

A les companyes.

El cos és una onada que es desplega en silenci.
Entre el cel i la terra busca el seu centre;
braços i mans dibuixen els confins de l’aura.
Flueixen els moviments com frases d’un poema,
els peus dansen sentint la terra.
Sona una música fonda, molt fonda, on els ocells canten…
L’espai s’omple de gestos mil·lenaris,
el cor es commou i vivifica. Lentament,
el pensament descansa i floreix la calma.

Observem que el primer vers consta d’una oració en modalitat declarativa 
atributiva que ens informa de què és el cos en l’experiència del taitxí. Aquest enunciat 
constitueix una definició textual, ja que no defineix el taitxí com el podríem trobar 
definit al diccionari, sinó que ho fa com una experiència sensitiva, experiència que 
emmarca el contingut que vindrà després: les sensacions físiques i psíquiques expe-
rimentades en l’exercici del taitxí. 

La resta d’oracions són construccions predicatives i els verbs d’acció (en cursi-
va al text), gairebé tots d’acció humana, siguin en sentit recte o figurat, són verbs que 
podríem trobar en una narració; aquí són al servei de la descripció d’un procés, ens 
diuen com és aquest procés. Concretament, una acció humana progressiva que arriba 
a produir una certa transformació en l’ésser. 

És possible que l’emissor solament hagi pretès expressar subjectivament què 
és per ell el taitxí, tanmateix, en fa una generalització, ja que amb la utilització de 
la 3a persona en cada una de les accions que el detallen es procura distanciament. 
D’altra banda, la modalització lèxica és mínima. O sigui, l’emissor, des d’un punt de 
vista subjectiu, construeix un text al màxim objectiu possible; pretén ser precís en 
la descripció de l’experiència. Tot i així, des de la recepció, notem que al costat de la 
funció referencial hi ha altres funcions comunicatives en joc: la poeticoretòrica i la 
psíquica. El text el situem en un intercanvi comunicatiu individual i de modalització 
eclèctica, per tant, no prototípic. 

Una vegada més, hem observat la complexitat de la modalitat declarativa i el 
seu enorme abast en la comunicació, abast que depèn dels recursos i de les habilitats 
de l’emissor.

I per acabar, volem subratllar que les construccions atributives i predicatives 
tenen en comú la funció referencial i, alhora, tenen especificitat pròpia, a causa de les 
característiques semàntiques del verb. Això fa que actuïn en una complementarietat 
estreta que a voltes arriba a la simbiosi.

2.2.2. Modalitat interrogativa

Pel que fa a la modalitat interrogativa, a més de la funció conativa de dir, que li és 
pròpia, està estretament relacionada amb la funció referencial. La interrogativa posa 
en dubte l’enunciat, el qüestiona; la declarativa, en canvi, l’afirma o el nega:

[28] —És la primera vegada que es registra un cas com aquest?
 —No, no és la primera vegada. Hi ha un precedent l’any 1948.
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L’una i l’altra es complementen en l’intercanvi d’informació. La interrogativa 
serveix per demanar informació; la declarativa, per donar-ne. Ara bé, no estan relaci-
onades solament perquè interactuen, sinó també perquè comparteixen una mateixa 
naturalesa. Quant a la relació entre les demandes d’informació i la funció referencial 
de la llengua, segons Grau,75 

Podem dir que les demandes d’informació tenen una funció referencial almenys per dos motius: 
1) Perquè són l’expressió d’una ignorància o d’un dubte referit al món, al destinatari o al mateix 
emissor. 2) Perquè la demanda d’informació i la resposta a aquesta demanda formen un conjunt 
interrelacionat, un únic enunciat constituït per dues parts que s’influeixen mútuament. 

Així, la interrogativa suma a la seva funció principal —la conativa de dir— la 
funció referencial. 

[29a] —Que ha arribat l’informe del Patronat?
[29b] —Quant són 76 per 19?
[29c] —Oi que la germana petita del Rafel era mudeta?

Quan algú fa preguntes com les dels exemples anteriors, bé és veritat que 
pretén obtenir una resposta verbal (la confirmació d’un fet, la solució d’un problema, 
l’aclariment d’un dubte…), però alhora informa que el Patronat ha d’enviar un informe, 
que algú planteja una multiplicació i que el Rafel tenia una germana més petita que 
probablement era muda. De fet, no deixen de ser pressuposicions i les pressuposicions 
són informacions proposades com a veritables al receptor; és a dir, no deixen de ser 
significats deduïbles del significats que conformen l’enunciat76. Si bé les pressuposi-
cions no són exclusives de les interrogatives, en què la resposta es pot resoldre amb 
un «sí» o un «no» la informació que transmet la pregunta és molt gran (ex.: Diumenge 
votes a les Dominiques, com sempre?). 

D’altra banda, aquest vessant informatiu de la interrogativa culmina en una 
sèrie d’usos que, sense ser els específics, són força comuns. Hi ha interrogatives que, 
indirectament, pretenen donar informació i, a la vegada, captar l’interès del receptor 
(Tipotext, p. 167). 

[30a] Saps que el teu fill surt amb la meva neboda Helena?
[30b] Sr. Vallès, recorda que demà no vindré a la feina perquè tinc la signatura a cal notari?
[30c] Val la pena repetir sempre la mateixa història?
[30d] Interessa a algú tot això? Pregunto.

Observem que a [30a] i [30b] es converteix l’afirmació en pregunta per mitigar 
o justificar el fet que es dona una informació no demanada; en canvi, a [30c] i [30d] es 
fa una pregunta retòrica per negar una afirmació. En casos com aquests és molt clar 
que, a més de la funció conativa de dir, hi ha funció referencial. 

La interrogativa, així com respecte a la funció referencial s’arrenglera amb la 
declarativa, respecte a la funció conativa ho fa amb la imperativa. Una i altra cobrei-
xen el camp de la interacció: en els seus usos característics, la interrogativa té funció 
conativa de dir (ex.: Què t’ha dit el metge?); la imperativa, funció conativa de fer (ex.: 

75 Vg. Grau (1999: 189). I el capítol sencer: Grau (1999: 151-195). 

76 Vegeu la diferència entre pressuposicions i implicacions a Bassols (2001: 119) i també a Bassols 
(1995: 29). 
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Dona’m la mà). En els usos no característics poden intercanviar-se els papers: la inter-
rogativa promou una acció motriu (ex.: Em dones la mà d’una vegada?) i la imperativa, 
una acció verbal (ex.: Explica’m què ha passat mentre jo no hi era). Entre una i altra 
cobreixen un sens fi de matisos comunicatius en la interacció. 

En resum, la declarativa i la interrogativa són modalitats que, característica-
ment, realitzen l’intercanvi d’informació. 

• La declarativa està especialitzada en la representació del món en la mesura 
que un emissor decideix parlar-ne i segons com ell el veu o vol que sigui 
vist pels altres. Amb la informació que donarà, afirmarà o negarà el món 
per ell representat. 

• Quant a la interrogativa, la seva especificitat és demanar informació, alhora 
que pot qüestionar-ne la veracitat, l’oportunitat o l’interès. En tots els seus 
usos promou la interacció personal, fins i tot en les preguntes retòriques, 
on promou el qüestionament del pensament.

Quadre 6. Declarativa i interrogativa: usos característics

Representació del món Tractament de la informació

Declarativa

– Coneixement sobre objectes concrets: 
coses, éssers, fets, esdeveniments, pro-
cessos, actuacions, situacions…

– Coneixement sobre objectes abstractes: 
idees, conceptes, opinions, justificacions, 
punts de vista, sentiments, imaginacions, 
somnis, teories…

Afirmació o negació
• amb «objectivitat»
• amb desvinculació per part  

de l’emissor
• amb responsabilització per 

part de l’emissor

Interrogativa

– Voluntat d’obtenir resposta  
(afirmativa o negativa)

– Voluntat de posar en dubte
– Voluntat de constatació
– Manifestació d’ignorància, dubte, pressu-

posició, incertesa…

Qüestionament

Pel que fa a la resta de modalitats (imperativa, desiderativa/exhortativa i ex-
clamativa), tot i que no estiguin especialitzades en la informació, és evident que també 
tenen valor referencial. 

2.2.3. Modalitat imperativa 

La modalitat imperativa fa referència a les accions que l’emissor vol que facin altres, 
que es facin de determinada manera o que siguin de determinada manera. Per això la 
imperativa resol en una gran mesura l’intercanvi de béns i serveis, essent que acom-
panya tant el fet de donar o oferir com el d’acceptar o rebre.77

[31] —Pren més cafè, Lluïsa.
 —No, gràcies, ja en tinc prou.
 —Doncs tasta aquest limoncello que em van portar d’Itàlia…
 —Vinga, va, posa-me’n una mica…
 —Té, para la tassa. T’agradarà, ja ho veuràs…

77 Montserrat Lloret parla de la llengua en l’intercanvi de béns i serveis i distingeix entre modalitats 
oracionals impositives i corteses a Artigas (coord.) (1999: 203-245).
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A diferència de l’intercanvi d’informació, en què l’objecte intercanviat és la ma-
teixa informació, en l’intercanvi de béns i serveis l’objecte intercanviat no és lingüístic, 
aquí la informació es refereix a l’acció que es vol obtenir o que s’ofereix. En l’exemple 
[31], el que es diu no tindria cap efecte si entre la Lluïsa i el seu amfitrió no hi hagués 
cafè i licor per oferir i acceptar. Per això, en la modalitat declarativa hi ha domini de la 
funció referencial, i en la imperativa, domini de la funció conativa (de fer). Val a dir que 
les accions sol·licitades són virtuals i tant poden voler modificar el present com el futur. 

Tot i això, la modalitat imperativa té usos en què l’acció que es demana no és 
estrictament motriu, sinó que té a veure amb accions mentals lligades a la informació. 
Serveix per incidir en accions cognitives, on realitza també funció referencial [32], 
o en accions verbals, on té funció conativa de dir [33], l’especificitat de la modalitat 
interrogativa: 

[32] —Sàpigues que no tot s’hi val.
  —Pensa que no podràs tornar enrere. 
[33]  —Expliqui amb poques paraules el desembarcament de Normandia.
  —Digues la teva opinió.

Es tracta d’usos que anomenem no característics, perquè la funció conativa 
(de fer) , la seva funció característica, es barreja amb altres, com veurem en el capítol 
IV en parlar de les funcions. 

Sigui com sigui, la imperativa és la modalitat interactiva per excel·lència, per-
què en tots els casos, el subjecte gramatical és el destinatari, el que ha de fer l’acció, 
tant si es tracta d’accions físiques (usos característics), com d’accions cognitives o 
verbals (usos no característics). Amb freqüència el destinatari és una segona persona 
(ex.: Seu aquí), però també pot ser una tercera persona (ex.: Que seguin on puguin; Que 
serveixi la mestressa), cas en què el mode verbal és el subjuntiu; això també es dona 
quan es tracta de la negació de l’acció, que sempre es realitza en mode subjuntiu (ex.: 
No vinguis més tard de les set). 

2.2.4. Modalitat desiderativa/exhortativa 

La modalitat desiderativa/exhortativa expressa una realitat volitiva, generalment, 
emmarcada en un temps ideal, que no es concreta en el present (ex.: M’agradaria tant 
anar a Roma…; Seria meravellós poder-se’n oblidar…). Sovint es refereix a un desig o 
prec de l’emissor, que pot ser realitzable o no. 

Desiderativa i exhortativa són tan properes quant a forma i funció que sovint 
es confonen darrere d’un desig manifest, el qual pot comportar la intenció de per-
suadir l’altre a satisfer-lo o, simplement, a dur a terme alguna altra acció. Serà en el 
context apropiat que la desiderativa actuarà com a exhortativa pròpiament dita (ex.: 
Si tinguessis temps, podries arribar-te a l’estació a recollir els bitllets; Que no torni a 
passar una cosa així…; Per anar bé, s’haurien de poder acabar les correccions avui al 
vespre; Estaria bé que poguéssim saber a qui votem). En aquest sentit, l’exhortativa 
participa de l’intercanvi de béns i serveis; és un exemple de manera cortesa d’induir 
altri a realitzar l’acció. 

Els modes verbals més usuals d’aquestes modalitats són el subjuntiu i el con-
dicional, modes que situen l’acció en un pla de desitjabilitat, irrealitat o obligació, en-
cara que no se n’exclouen l’indicatiu, en present i futur, i l’imperatiu. La desiderativa/
exhortativa sovint té una posició sintàctica de subordinació, i pot portar marcadors 
d’apreciació (tant de bo que…, com, que bé que…). 
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2.2.5. Modalitat exclamativa

Podríem dir que la informació que transmet la modalitat exclamativa se situa en 
el pol oposat a la declarativa, que està especialitzada a donar informació objectiva. 
L’exclamativa, per contra, transmet subjectivitat, ja que juntament amb la informació 
expressa l’estat d’ànim de l’emissor (ex.: Ai, que és bo!; Quina preciositat de discurs!; 
Vaja, que no està per orgues, el senyor!; Mira que fan una fila que és massa!; Mare 
meva, quin desastre!; Si en fa de temps!; És que no els suporto).78

S’expressa en els modes indicatiu, condicional i subjuntiu, amb canvis d’ordre 
i amb entonació emfàtica i intensitat articulatòria en l’oral i senyals d’admiració en 
l’escrit. 

Quadre 7. Imperativa, desiderativa/exhortativa, exclamativa: usos característics

Modalitat Representació del món

Imperativa

• Ordres (Seieu a banda i banda)
• Prohibicions (No toquin res de les taules)
• Oferiments (Agafeu els programes de l’entrada; Té la meva bufanda)
• Demandes (Revisa’m, si et plau, aquest text; Passa’m la sal;  
  Que no enganyin més la gent; Que Déu t’escolti)

Desiderativa/ 
Exhortativa 

• Suggeriments
• Incitacions
• Coaccions
• Precs
• Amenaces
• Desigs

Exclamativa • Estats d’ànim, emocions, sentiments…
• Preferències, gustos, apreciacions…

Per tant, veiem que el valor referencial de les modalitats de l’oració cobreix 
un ventall ampli pel que fa a la naturalesa de la informació, que va des de la informa-
ció neutra que poden presentar les declaratives, aparentment externa i deslligada de 
l’emissor (ex.: La recessió afectarà els col·lectius amb menys recursos), fins a la infor-
mació subjectiva i arbitrària de les exclamatives (ex.: Quina barra, acabarem pagant 
els mateixos de sempre!). 

Tindrem una visió general dels usos de les modalitats oracionals en conèixer 
les funcions que realitzen en la comunicació al capítol IV. 

2.3. Seqüència d’oracions i patrons discursius 

És evident que en el discurs s’estableix una complementarietat de significat entre 
les diverses oracions que conté. Les oracions entrellaçades, formalment i/o semàn-
ticament, contribueixen a la construcció del significat textual; de vegades, resolent 
qüestions puntuals, com pot ser l’abast significatiu d’un concepte; d’altres vegades, 
contribuint al desenvolupament general del tema del text. 

78 Vg. Bellès i Grau (1999). 
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Així, les seqüències s’organitzen segons unes estructures prototípiques a fi 
d’efectuar grans funcions textuals, com ara descriure, narrar, argumentar, etc. Aques-
tes estructures, o superestructures com les anomena Van Dijk (1998: 52-56), procuren 
una certa sistematització en els processos de producció i recepció textuals. En el nos-
tre model, s’entenen com a patrons discursius prototípics que s’articulen en nombre 
de cinc: descriptiu, narratiu, directiu, argumentatiu i expressiu.79 Cadascun d’aquests 
patrons es basa en unes determinades estructures oracionals i s’especialitza a repre-
sentar una parcel·la de la realitat, alhora que contribueix a configurar una determi-
nada forma d’organització textual. Val a dir que no es tracta de cap superestructura 
que se sobreposa a un conjunt d’oracions sinó al contrari: un conjunt d’oracions de 
determinada naturalesa lingüística configura una superestructura recognoscible pels 
parlants, la qual els permet distingir quan els descriuen un objecte, quan els narren 
una història, quan els donen instruccions, quan algú es justifica o quan algú els co-
munica el seu estat d’ànim. 

En efecte, les oracions i les seqüències d’oracions s’articulen en nivells d’or-
ganització textual o superestructures a fi de transmetre amb una certa sistematitza-
ció informacions complexes que, altrament, no es podrien arribar a transmetre. Com 
a exemple, fixem-nos en l’intercanvi d’informació que ve a continuació, text 12, on 
trobem dos patrons entrellaçats que costa destriar. Estaríem d’acord que el possible 
comprador interpreta o, si més no, percep intuïtivament que el venedor a vegades li 
descriu el moble (patró descriptiu) i a vegades li dona raons perquè el compri (patró 
argumentatiu). Comentarem el text amb més detall més endavant.

Text 12

1 —Hola, bon dia. 
2 —Bon dia.
3 —Em podria dir el preu d’aquest moble de l’aparador? 
4 —Vol dir aquest? 
5 —Sí, sí, la taula d’escriure.
6 —Doncs no arriba a sis-cents euros. Hi és en faig, cirerer i noguera, que és el de
7 l’aparador, i lacat, amb tres o quatre colors, que si vol els hi ensenyo. 
8 —No, no, és que l’habitació ja té un armari de fusta. Xapat, eh, però de fusta, i volia
9 que fes joc. I aquesta té els calaixos… que m’han agradat molt… i per la mida…
10 —No m’estranya, perquè és una casa que treballa molt bé i té una línia fantàstica.
11 —Sí, no, ja dic…
12 —Miri, i no és perquè me’l compri, però el moble és maco i bo, això sí. Ara, vostè…
13 És un escriptori de despatx, valent, per fer-lo servir: l’estructura és de fusta massissa,
14 les frontisses no són d’aquelles que al cap de quatre dies es deslloriguen i les portes
15 pengen —són alemanyes, ja l’hi dic tot—, l’acabat, ja ho veu, és perfecte, els cantells roms
16 són una passada. Així mai no s’hi donen cops a les cuixes. I els calaixos tanquen amb clau. 
17 —Sí, sí, ja ho veig…
18 —Ja l’hi dic, és una casa que treballa molt bé. Fa molt temps que hi treballem i mai
19 no hi hem tingut cap problema. I la relació preu-qualitat és boníssima. Avui dia no
20 hi ha ningú que et faci una taula de la categoria d’aquesta, ei!, per aquest preu. 
21 —Prou, prou… Es veu bona…
22 —Bona és poc…
23 —Bé, doncs, sap què? Ja m’ho pensaré. Ara ja l’he vista. I moltes gràcies per la
24 informació.
25 —De res, ja ho sap, vostè s’ho pensa i si es decideix som aquí.

79 Es detallen més endavant. 
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Sabem que la interpretació es basa en el coneixement del context immediat i 
en el del món, però, tot i amb això, si les estructures de les frases en què es produeix 
la descripció fossin idèntiques a les de l’argumentació, la interpretació no seria possi-
ble o, almenys, seria molt difícil. El parlant té associades determinades funcions a les 
modalitats de les oracions i determinades funcions als distints patrons. La gramàtica 
de la llengua fa possible que la codificació i la descodificació de totes i cadascuna de 
les funcions de la llengua en el text siguin sistemàtiques, i el parlant distingeix una 
descripció d’una argumentació, perquè, intuïtivament, distingeix una modalitat ora-
cional d’una altra i les seves respectives funcions. 

Val a dir que el patró és el concepte abstracte amb què designem una forma 
d’empaquetar informació, de manera que no s’ha de confondre amb un text amb un 
patró predominant. No és el mateix una narració que el patró narratiu: un conte o la 
crònica d’un viatge es construeixen predominantment amb el patró narratiu, però 
també amb l’ajuda del descriptiu i potser amb la de l’expressiu o l’argumentatiu, segons 
el rol narratiu que adopti l’emissor. 

Respecte als rols comunicatius, Charaudeau (1992) descriu amb força detall el 
rol del descriptor, el del narrador i el de l’argumentador, en el que ell anomena modes 
d’organització del discurs, i ho fa a partir de la idea que hi ha un tipus determinat d’in-
tervenció i de compromís del subjecte de la comunicació. Diu, per exemple: 

• El descriptor organitza el món de manera taxonòmica (classificació dels 
éssers de l’univers), discontínua (no calen lligams entre els objectes), oberta 
(no calen principi ni fi) i vària. Principalment té el rol d’observador (veu els 
detalls) i de coneixedor (sap identificar, anomenar i classificar els objectes 
i les seves propietats); en definitiva, fa el rol de qui sap mostrar i evocar.

• L’emissor que narra té el rol d’un testimoni que manipula allò que ha passat, 
és a dir, presenta l’experiència (duta a terme per uns actors) en un ordre, 
mitjançant el qual mostra com els éssers es transformen sota els efectes 
dels propis actes. 

• L’argumentador és un subjecte compromès en relació amb una qüestió (con-
vicció) i desenvolupa un raonament per intentar establir una veritat (pròpia 
o universal) i una estratègia de persuasió.

Vegem-ne uns exemples:

Text 13

Paüls dels Ports es troba ubicat al límit nord-occidental de la comarca del Baix Ebre. El terme 
municipal està situat a l’interior del massís dels Ports i limita amb els termes de Benifallet, Xerta i 
Alfara de Carles. El poble es troba a la capçalera del barranc de les Fonts i els carrers i les cases 
s’escalonen a la vessant d’un tossal coronat per les restes de l’antic castell de Paüls i l’església 
parroquial de Santa Maria, d’origen gòtic.
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Text 14

La família materna era de Paüls. La besàvia té ara noranta-dos anys, però és forta com ella sola, i 
encara conserva el sentit de l’humor. Van tenir un sol fill amb l’avi Cisco, que se’ls va morir a vint 
anys, de sobte, d’un atac de cor. Durant la guerra les van passar molt magres i l’avi se n’havia d’anar 
a menar bous per allà on podia i la dona es va haver d’espavilar sola i amb el noi, com va poder. 
Anys després, l’avi va tornar i quan estaven una mica més bé els va passar allò del fill. Quan ho 
explica fa posar els pèls de punta… Però ella, valenta que valenta, riu amb una boca desmantellada 
i, plena de picardia, diu que viu allà amb «lo nòvio».

Text 15

Val la pena passar uns dies de lleure a Paüls, perquè tornes nou. No sé si és a causa dels aires 
sans o que la quietud allibera la ment de la càrrega de tanta informació inútil… El que és cert és 
que, per poc que facis, fas molt exercici. Com que és un poble tan costerut, mai no camines pla, 
et fas un tip de pujar i baixar carrers que, els primers dies, et fan bufar de valent, i no hi ha res 
millor per cremar calories… I a més, la tia és un encant, et rejoveneix només de veure la seva 
joventut de noranta anys…

En aquests fragments, que reflecteixen clarament els tres patrons esmentats, 
notem els rols de què parla Charaudeau: el del descriptor, coneixedor del món; el del 
narrador, testimoni del que ha passat, i el d’argumentador, subjecte compromès amb 
el seu enunciat.

En la mateixa línia, podem esbossar el rol del subjecte directiu, el jo que go-
verna, i el de l’expressiu, el jo sensitiu. 

• L’emissor directiu té un rol de superioritat. És qui demana o dona béns i 
serveis, tant si són desitjables com indesitjables per a l’interlocutor. És el 
rol del qui imposa, ordena, regula, aconsella, del qui indica com s’han de 
fer les coses, quines s’han de fer o quines no. 

• El rol de l’emissor expressiu és un rol de transparència, en el sentit que 
l’espontaneïtat pot sorgir sense la voluntat expressa del parlant. Es tracta 
del rol d’un jo sensible, emocional, anímic, capaç de percebre i manifestar 
l’esperit dels éssers, siguin de la naturalesa que siguin, i capaç de manifes-
tar emocions, sentiments o estats d’ànim.

Vegem uns exemples característics d’aquests dos patrons. 
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Text 16

Hola nois, 

Us envio la ruta per pujar a Paüls des de la sortida de l’autopista que no sigui que us perdeu, que 
és una mica enrevessat. 

Sortiu a la sortida 40 (compte que hi ha una 39 i una 39a!), Tortosa-l’Aldea. Heu de passar cinc 
rotondes i agafar sempre la direcció Tortosa. Després tres rotondes més seguint el rètol Roquetes-
Gandesa. Una altra rotonda per anar cap a Jesús-Gandesa (benzinera), després trobareu una 
bifurcació, agafeu Gandesa-Móra d’Ebre. Ja veureu que aneu paral·lels al canal de l’Ebre. Passeu 
per tres indicadors de Xerta. No heu de sortir fins al tercer, que diu Xerta-Paüls. 

A l’entrada de Paüls, tireu per l’esquerra, cap a l’ermita de Sant Roc (l’altra entrada és per anar 
al centre de la vila). Al començament de la pujada truqueu-nos al mòbil i us esperarem a la porta 
de l’alberg. 

Petons i sort!

Xavier i Marta

Text 17

Manta vegades he somiat tornar a Paüls, però em penso que mentre hi hagi la Neus no hi tornaré 
pas. No podria suportar tornar a dormir sota el mateix sostre, imaginant-me-la tan a prop meu i 
sabent-la tan lluny, intocable… Però me’n moro de ganes… Pujar dalt del tossal, fer rodolar la mi-
rada pel paisatge sense aturador, tancar els ulls i olorar la terra aspriua… Imbuir-me de l’altitud del 
sol i apaivagar els pensaments al fil de l’aire fred del matí, quan sembla que tot podria començar 
de nou, com el dia, com la nostra vida trencada…

Val a dir que els rols que comporten els patrons són rols assenyalats per de-
fecte, com una mena de plantilla estructural donada en triar un patró. De fet, els rols 
comunicatius es configuren mitjançant la suma d’indicadors diversos que marquen les 
pautes d’actuació i d’interpretació textual (presència, no-presència, interpel·lacions, 
enaltiment de la imatge…). (Vegeu cap. IV, 1, sobre les funcions comunicatives.)

Per observar l’efecte dels rols, tornem al text 12 que, com a intercanvi d’infor-
mació, en un principi ens fa pensar que pot tenir funció referencial. Ara bé, el venedor 
no es limita a descriure la taula, sinó que dona raons perquè la hi comprin, amb la qual 
cosa sobreposa el rol de persona compromesa amb el que diu al de mer informador; 
per això el seu discurs sobrepassa la funció referencial. Afegirem nexes en majúscules 
entre les oracions juxtaposades, la majoria descriptives, a fi de comprovar més fàcil-
ment les relacions d’interdependència que hi ha entre elles. 

13 És un escriptori de despatx, valent, per fer-lo servir, PERQUÈ
 • l’estructura és de fusta massissa, 
 • les frontisses no són d’aquelles que al cap de quatre dies es deslloriguen i les portes 
  pengen —PERQUÈ són alemanyes, ja l’hi dic tot—,
 • l’acabat, ja ho veu, és perfecte, 
 • els cantells roms són una passada. Així mai no s’hi donen cops a les cuixes.
  • I els calaixos tanquen amb clau. 

18 Ja l’hi dic, és una casa que treballa molt bé. LA PROVA ÉS QUE
 • Fa molt temps que hi treballem i mai no hi hem tingut cap problema.
 • I la relació preu-qualitat és boníssima. PERQUÈ Avui dia no hi ha ningú que et faci una taula
  de la categoria d’aquesta, ei!, per aquest preu. 
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O sigui, llevat de les línies 6-7, en què el venedor situa l’objecte entre els de la 
seva classe, la descripció del moble es realitza a partir d’un rol persuasiu, amb des-
cripcions plenes de valoracions i judicis de valor a favor dels propis interessos (10 No 
m’estranya, perquè és una casa que treballa molt bé, i té una línia fantàstica; 12 i no és 
perquè me’l compri, però el moble és maco i bo, això sí) i, a més, apareixen esquitxades 
d’interpel·lacions que busquen la complicitat del possible comprador (Miri, Ara vostè…, 
Ja l’hi dic tot, Ja ho veu, Ja li dic, Ja ho sap). 

És a dir, tot i que en el text hi ha un domini d’oracions amb verbs propis de 
la descripció (ser, haver-hi, tenir), les oracions descriptives es presenten entrellaçades 
de manera que les unes constitueixen arguments de les altres. I això és per causa 
del posicionament del parlant, que té uns propòsits comunicatius que no es limiten a 
informar sinó que volen convèncer. Per això el text sobrepassa la funció referencial i 
assoleix també la psíquica en el vessant raonador. 

Seria difícil catalogar aquest text com una argumentació o com una descripció, 
però el que sí que podem dir és que mostra entrellaçats el patró descriptiu i l’argumen-
tatiu, i això és important en la pràctica docent, perquè és el que ajudarà els aprenents 
a desenvolupar les habilitats lingüístiques i comunicatives, que és del que es tracta.

Altres vegades la interrelació de patrons80 en un text no comporta aques-
ta imbricació sinó una complementarietat. És el cas d’una recepta de cuina, en què 
sovint hi ha una part on s’enumeren o es descriuen els aliments que intervenen en 
l’elaboració del plat (patró descriptiu) i una altra part on es donen les instruccions 
per realitzar-lo (patró directiu); o d’algunes lleis, en què hi ha una part on s’imposa un 
comportament (patró directiu) i una part on es descriuen els individus afectats per la 
llei (patró descriptiu). 

A efectes didàctics, els patrons discursius permeten connectar la gramàtica 
amb l’ús, ja que comprenen un doble vessant: d’una banda, tenen caràcter pragmàtic 
(cognitiu) pel que fa a la manera d’abordar i concebre la realitat, la qual cosa té a veure 
amb el paper locutiu que adopta l’emissor; de l’altra, tenen caràcter lingüístic quant a 
les formes amb què es materialitzen. Vegem les característiques que constitueixen la 
base homogènia de comparació dels cinc patrons (Tipotext: 121)81: 

• Són superestructures textuals especialitzades a representar la realitat en 
el text.

• Cadascun es basa en una determinada estructura oracional.

• Són complementaris: el que fa l’un no ho fan els altres.

• No són excloents: un pot ser part integrant d’un altre.

• Es construeixen amb un cos travat d’oracions que desenvolupen una sèrie 
de funcions que els són específiques (per exemple, en el descriptiu, presen-
tar, identificar, definir, classificar, situar, etc.).

• Solen presentar un determinat ordre seqüencial.

80 Vg. a Grau (2010) una seqüència didàctica per treballar la interrelació de patrons: «Teoria i didàctica 
dels patrons discursius». 

81 Quant als criteris metodològics en què ens hem basat per a l’establiment dels patrons, vg. Artigas 
(1999: 46-48). També Artigas (2002: 49-56).
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En resum, els patrons no són estancs, són combinables entre si i s’estenen i se 
sobreposen segons la complexitat del món que es representa i el rol que adopta l’emis-
sor, amb la qual cosa es realitzen alhora diferents funcions comunicatives. 

Val a dir que, per la seva naturalesa, el patró argumentatiu i l’expressiu porten 
la marca de l’emissor, ja que en representen aspectes psicològics, ja siguin de raona-
ment, ja siguin de sentiment. Els textos construïts amb aquests patrons indefectible-
ment tindran marques de modalització, i per això els anomenem patrons marcats. Tot i 
que ambdós tenen funció psíquica, el patró que manifesta més clarament la psicologia 
de l’emissor és l’expressiu (funció psíquica emotiva). L’argumentatiu (funció psíquica 
raonadora) representa la part raonadora de l’individu, les idees, les raons o les creences 
que el mouen a pensar de determinada manera i a defensar la seva opinió, per això, 
tot i la seva funció psíquica, el patró argumentatiu es basa en una informació que es 
vol donar com a objectiva, com es podria donar en els patrons descriptiu, narratiu o 
directiu, que es refereixen a realitats externes a l’emissor. La informació que transmet 
el patró expressiu, en canvi, té a veure amb l’estat emocional de l’emissor respecte 
a qualsevol objecte o esdeveniment del món ja sigui amb referències explícites o de 
manera implícita. Per aquest motiu, és transversal i molt sovint es projecta juntament 
amb els altres patrons. 

El patró descriptiu i el narratiu també són susceptibles d’aparèixer modalitzats, 
però poden conformar textos que no ho siguin. Tot i això, com que per naturalesa no 
porten l’empremta de l’emissor ens hi referim com a no marcats. El patró directiu es 
troba al llindar entre els marcats i els no marcats, perquè si bé no porta l’empremta 
de l’emissor, porta la del destinatari, que quasi sempre és el receptor. 

En la didàctica del text, l’estudi dels patrons, entesos com a superestructures, 
no s’ha de veure com un aspecte separat de la gramàtica sinó tot al contrari: els patrons 
s’han de considerar una interfície en la qual les oracions, que al seu torn són l’eix en 
què s’estructuren les paraules, es relacionen unes amb altres per acomplir funcions 
semàntiques i pragmàtiques en un context determinat. Recordem:

• Les paraules s’entrellacen formant sintagmes i els sintagmes ho fan for-
mant oracions. Les oracions, en les seves diverses modalitats, tenen signi-
ficat referencial (semàntic) i intencional (pragmàtic). 

• Les oracions s’entrellacen en els textos formant seqüències, seguint de-
terminats patrons. Els patrons, alhora que permeten representar realitats 
complexes, contribueixen a l’organització textual. 

• Els patrons poden aparèixer entrellaçats en els textos per acomplir dife-
rents propòsits comunicatius i desenvolupar plenament el tema i els sub-
temes del text.

Admès això, definim els patrons discursius com a formes prototípiques de 
textualització que, simples o combinades, serveixen de motlle a l’emissor per repre-
sentar com és el món, com pretén que sigui, com l’entén i el viu o com vol que el vegin 
els altres.

• Descriptiu: Reflecteix les característiques dels objectes, els processos, els 
estats, les persones. Respon a la qüestió «Què són i com són les coses».

• Narratiu: Reflecteix una història que s’esdevé en fases successives en un 
eix temporal. Respon a la qüestió «Què passa o ha passat».
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• Directiu: Reflecteix la voluntat de conduir altri a adoptar un determinat 
comportament. Respon a la qüestió «Què s’ha de fer».

• Argumentatiu: Reflecteix les raons, creences o 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 qüestió «Què opino i per què 
ho opino.»

• Expressiu: Reflecteix la part afectiva de l’emissor, la seva valoració o apre-
ciació del món. Respon a la qüestió «Què sento».82

Quadre 8. Patrons discursius: característiques generals

Patrons discur-
sius

Conceptualització, 
representació  
de la realitat

Rol de l’emissor Construccions oracionals bàsiques

Descriptiu Estàtica De coneixedor del món, analista, clas-
sificador, taxonomista, ordenador…

– Declarativa amb verbs copulatius  
i semicopulatius, mode indicatiu  
i condicional 

– Interrogatives

Narratiu Dinàmica De cronista, historiador, reporter, testi-
moni, rondallaire… – Declaratives amb verbs predicatius

Directiu Volitiva De director, dictador, guia, conductor, 
conseller, facilitador, orientador

– Imperatives
– Exhortatives

Argumentatiu Mental, racional, 
lògica 

De pensador, raonador, objectivitza-
dor, qui persuadeix, persona compro-
mesa amb el que diu

Declaratives interordinades  
(causals-consecutives;  
condicionals-finals;  
concessives-adversatives)83

Expressiu Emocional, aní-
mica

De persona sensible, sensitiva, afecta-
da, empàtica…

– Exclamatives
– Desideratives
– Exhortatives
– Interrogatives, característiques  

i no característiques
– Declaratives no característiques

2.4. Patrons discursius: síntesi

Tenint en compte que hem publicat diversos treballs sobre els patrons discursius i 
la seva didàctica,83 aquí, a mode de síntesi, solament presentem les característiques 
generals de cadascun dels patrons, en format de fitxa, a fi de facilitar-ne la consulta. 
Les fitxes segueixen el model següent: 

82 Cuenca (2006). 

83 Vg. Artigas (2002) i Artigas (coord.) (2010). 
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Model de fitxa

1. Funció bàsica
2. Subfuncions
3. Textura i modalització
4. Rol de l’emissor
5. Representació de la realitat
5.1. Designació d’objectes de la realitat
5.2. Conceptualització de realitats complexes
5.3. Representació dels participants en la comunicació
6. Estructura i connexió
7. Recursos

2.4.1. Patró descriptiu84

Reflecteix les característiques dels objectes, els processos, els estats, les persones; una 
realitat estàtica. Respon a la qüestió «Què són i com són les coses».

1. Funció bàsica
Referencial (amb diferents finalitats, com ara donar a conèixer, informar, dis-

treure, ensenyar, que condicionaran la presència d’elements de modalització).

2. Subfuncions
Presentar, identificar, designar, denominar, caracteritzar, definir, localitzar, 

situar, detallar, enumerar.

3. Rol de l’emissor descriptor
El descriptor organitza el món de manera taxonòmica (classificació dels éssers 

de l’univers), discontínua (no calen lligams entre els objectes), oberta (no calen principi 
ni fi) i vària. Principalment té el rol d’observador (veu els detalls) i de coneixedor (sap 
identificar, anomenar i classificar els objectes i les seves propietats); en definitiva, fa 
el rol de qui sap mostrar i evocar.

4. Textura i modalització
Basada en la representació d’un món estàtic i donat com a real on, en funció 

d’una pretesa objectivitat, les marques d’emissor i receptor i l’ancoratge explícit a la 
situació comunicativa són prescindibles.

La modalització associada als textos construïts amb aquest patró dependrà 
sobretot del punt de vista i l’actitud de l’emissor envers els objectes referenciats, que, 
en ser donats com a reals, situen l’emissor enfront de la veritat, falsedat, certesa, de 
l’enunciat. Així, el procediment de modalització més usual serà:

• Tria marcada dels elements lingüístics (lèxic axiològic: noms, adjectius, 
verbs, adverbis) i, dintre d’aquesta tria, ús de categories modals epistè-
miques (coneixement; em consta que…) i doxàstiques (creença; crec que…). 

• Priorització d’elements significatius: canvis d’ordre, tematitzacions, foca-
litzacions…

84 Vg. Grau (2003a). Bellès parla de la transmissió d’informació i el patró descriptiu, vg. Artigas (coord.) 
(1999: 128-138). 



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA CRITERIS LINGÜÍSTICS

El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua94

5. Representació de realitats estàtiques

5.1. Designació d’objectes de la realitat
Importància de la tria lèxica pel que fa a la constitució: 

• Del sintagma nominal: Especificadors, nom, adjectius

• De les oracions declaratives atributives: Subjecte, còpula, atribut

5.2. Conceptualització de realitats complexes 
Representació d’estats, fets, comportaments, esdeveniments o qualsevol tipus 

d’accions no dinàmiques.

Modalitats oracionals:

• Declaratives en mode indicatiu o condicional, amb verbs de tipus:
– Esdevenimentals (ex.: Hi ha quatre cadires reservades a la primera fila)
– Copulatius (ex.: El Jordi és el fill gran)
– Semicopulatius (ex.: Tot semblava molt atrotinat)
– D’acció no dinàmica, com restar, romandre, estar-se (ex.: En Joan dorm 

com una marmota), o com els que indiquen constitució, pertinença, abast 
(ex.: El Parlament constitueix el procediment legal per…; El dossier consta 
de quatre parts; La taula té quatre potes; La formació inicial abasta o 
comprèn dos aspectes…) 

• Interrogatives i imperatives per donar informació (ex.: Saps que demà can-
tem a l’Auditori?; Digues la veritat)

Oracions compostes: 

• Coordinades

• Subordinades (subsidiàriament) 
– Substantives (ex.: …i el que està situat al capdamunt arrenca amb dos 

arcs ogivals)
– Adjectives (ex.: …dos arcs ogivals que moren a les columnes de banda i 

banda)
– Adverbials de lloc i de temps que situen l’entitat descrita (ex.: Havien 

estat a casa dels avis quan eren molt petits) i de manera (ex.: Tenen la 
casa com volen).

Val a dir que en la descripció sovint es requereix que els significats de les 
paraules lèxiques siguin expandits, la qual cosa es produeix amb l’ús de la subordina-
ció sintàctica, per aquesta raó, subsidiàriament, en aquest patró hi poden aparèixer 
oracions subordinades.

5.3. Representació dels participants en la comunicació: 
Prescindible.

6. Estructura i connexió 
El patró descriptiu s’estructura sobretot pel procediment de coordinació, pel 

qual es van sumant unes estructures a unes altres. Els connectors i altres formes 
d’enllaç prototípics són additius i acumulatius, per tant, sumatius (vg. cap. V, 3.4.1); 
produeixen un efecte lineal, de continuïtat, efecte que també s’aconsegueix per mitjà 
de juxtaposició (ex.: Plou i fa sol…; Venen car o venen barat, en què quedem?; El noi fa 
Belles Arts, la noia, Economia).
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La connexió sumativa85 és un continu en l’estructura del patró descriptiu, no 
hi ha tall entre l’oració i el text. Es manifesta amb conjuncions, connectors textuals i 
altres enllaços additius,86 com poden ser algunes locucions prepositives (ex.: a banda 
de, en contra de, al costat de…), que expressen diferents matisos. 

Enllaços sumatius: 

• Continuïtat: i; a continuació; a més; doncs bé; així; llavors; aleshores.

• Intensificació: (i) encara més; més encara; a més a més.

• Distribució: ni això, ni allò; d’una banda, de l’altra; d’un costat, de l’altre; al 
seu torn; ja sigui… ja sigui. 

• Digressió: per cert; a propòsit.

• Generalització: en general; generalment.

• Especificació: en concret; especialment; en especial; particularment; en par-
ticular; específicament; fet i fet; de fet.

• Ampliació: en efecte; efectivament; certament; per descomptat.

• Equiparació: de manera semblant; de la mateixa manera/forma; igualment; 
així mateix; paral·lelament.

7. Recursos 
Enumeracions.
Ús de dades objectives o comprovables i de classificacions i denominacions 

reconegudes.

Procediments semàntics:

• D’equivalència (analogia): definició, paràfrasi, comparació, sinonímia, exem-
plificació

• De contrast: antonímia 

• Llenguatge figurat

• Nominalitzacions

• Aposicions

Procediments pragmàtics:

• D’objectivació de l’enunciat (ex.: Es tanca a les vuit)

• De desvinculació de l’enunciat (ex.: Diuen que vindran…)

• De responsabilització de l’enunciat (ex.: En la meva opinió…)

2.4.2. Patró narratiu87

Reflecteix una història que s’esdevé en fases successives en un eix temporal; una 
realitat dinàmica. Respon a la qüestió «Què passa o ha passat».

1. Funció bàsica 
Referencial (amb diferents finalitats, com ara retransmetre, contar, relatar, 

explicar, rememorar, commemorar, testimoniar, distreure…, que condicionen la mo-
dalització).

85 Vg. cap.V, 3.4.1 «La connexió sumativa en l’oració i en el text».

86 Cuenca (2008: 3190) [amb algun exemple afegit].

87 Vg. Bellès (2003). Bellès es refereix a la transmissió d’informació i el patró narratiu a: Artigas (coord.) 
(1999: 128-132).
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2. Subfuncions
Atribuir accions a uns agents, caracteritzar accions, caracteritzar personatges 

mitjançant la seva actuació o la manera de ser, localitzar accions en l’espai, situar 
accions en el temps.

3. Rol de l’emissor narrador
L’emissor que narra té el rol d’un testimoni que manipula allò que ha passat, 

és a dir, presenta l’experiència (duta a terme per uns actors) en un ordre, mitjançant 
el qual mostra com els éssers i les accions evolucionen pels efectes dels propis actes. 

4. Textura i modalització
Basada en la representació d’un món dinàmic que presenta els fets, els es-

deveniments, la història o l’experiència duts a terme per uns actors, en un ordre i 
possiblement amb un desenllaç o punt final. La implicació de l’emissor-narrador en la 
narració serà crucial per a la forma narrativa i per a la modalització.

La modalització dels textos construïts amb aquest patró pot estar determinada 
tant pel paper que l’emissor s’atorgui com a narrador com pel que atorgui al destina-
tari o als personatges de la narració. La tasca d’imatge que realitzarà se supeditarà a 
aquests rols. 

Els procediments de modalització utilitzats poden ser diversos (posicionament 
discursiu, tria o priorització dels elements lingüístics, repetició i transgressió), segons 
el propòsits comunicatius. 

5. Representació de realitats dinàmiques

5.1. Designació d’objectes de la realitat
Importància de la tria lèxica pel que fa a la constitució del sintagma verbal (la 

tria del nucli verbal condiciona també el tipus de subjecte). 

• Verbs predicatius, sobretot d’acció, amb subjecte animat o inanimat: ca-
minar, saltar, volar, bordar, caure, desprendre’s, acompanyar, donar, rebre, 
empaitar, empènyer…

• Verbs d’acció humana: pensar, resoldre, aprofundir, crear, idear, castigar, 
decidir, abordar un tema, assaltar una idea, venir al pensament…

• Verbs esdevenimentals: ocórrer, transcórrer, passar, succeir, esdevenir, ha-
ver-hi… 

• Verbs meteorològics: fer-se fosc, ploure, fer sol, tronar, llampegar…

• Complements del verb: sintagmes adverbials i oracions subordinades ad-
verbials de temps, lloc i manera: tot just, tan bon punt, durant una bona es-
tona, de sobte, de cop i volta, de tant en tant, aleshores, mentrestant, llavors, 
finalment, a hores d’ara, demà al matí, com cada dia, com vostès saben...

5.2. Conceptualització de realitats complexes
Representació d’esdeveniments, fets, accions, processos…

Modalitats oracionals:

• Declaratives amb verbs predicatius i verbs esdevenimentals

• Interrogatives característiques i no característiques

• Declaratives amb verbs atributius per a la caracterització de persones, llocs, 
situacions, escenaris (si s’escau)
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Temps verbals històrics: Passat d’indicatiu (simple i perifràstic), plusquamper-
fet d’indicatiu; imperfet d’indicatiu.

Oracions compostes: 

• Subordinades adverbials de temps, de lloc i de manera

• Subordinades adjectives de relatiu, sobretot especificatives 

5.3. Representació dels participants en la comunicació 
En la plasmació del patró narratiu, tant l’emissor com el receptor poden quedar 

inscrits en el text o no quedar-hi. Això dependrà del punt de vista que l’emissor adopti 
en l’intercanvi de comunicació concret de la narració. 

Punt de vista del narrador: 

• Intern (participa en els fets que narra) 

• Extern (heterodiegètic) 

• Objectiu (no fa valoracions)

• Subjectiu (fa valoracions)

D’altra banda, en plasmar el patró, l’emissor atorgarà al receptor un rol comu-
nicatiu determinat segons les intencions comunicatives, ja siguin de distracció, edu-
catives, o simplement d’informar sobre fets històrics, esdeveniments, processos, etc.

6. Estructura i connexió 
El patró narratiu s’estructura d’acord a un ordre cronològic, segons una deter-

minada trama o successió d’esdeveniments que poden implicar: presentació, desenvo-
lupament, nus, desenllaç, o no. Inserits en aquesta estructura, hi poden haver incisos 
descriptius, directius, argumentatius o expressius, segons ho requereixin les accions, 
els personatges o els escenaris presentats.

Les correlacions de temps i modes verbals en les oracions compostes són cab-
dals per a la connexió i la cohesió d’aquest patró. D’altra banda, hi ha una correlació 
entre els temps propis del patró narratiu i els incisos descriptius, directius, argumen-
tatius o expressius que hi puguin haver. 

Enllaços prototípics:

• Conjuncions temporals, locatives, modals:
– Que indiquen el temps i l’espai de la narració.
– Que indiquen el temps i l’espai de l’intercanvi comunicatiu que s’està 

produint (ancoratge).

• Connectors textuals i altres elements d’enllaç:88

– Reformuladors: Introdueixen generalitzacions, síntesis, especificacions, 
ampliacions, concrecions: en resum; comptat i debatut; en total, a grans 
trets, concretament…

– Exemplificadors: per exemple; com és ara; justament…

7. Recursos
Estil directe i estil indirecte.
Incorporació de seqüències descriptives en la caracterització d’escenaris, si-

tuacions i personatges.

88 Vg. cap. V 3.4.2.3 «Connectors extensius».
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Incorporació de seqüències directives, argumentatives i expressives en la ca-
racterització de personatges.

2.4.3. Patró directiu89 

Reflecteix la voluntat de conduir altri a adoptar un determinat comportament; una 
realitat volitiva. Respon a la qüestió «Què s’ha de fer».

1. Funció bàsica
Conativa de fer (orientada a l’intercanvi: demanar un bé o un servei; oferir, 

donar o imposar un bé o un servei; prohibir una acció, una actuació, una intervenció).

2. Subfuncions
Segons finalitats diverses que en condicionaran la modalització: ordenar, obli-

gar, dirigir, exigir, reclamar, manar, legislar, regular, receptar, instruir, orientar, guiar, 
recomanar, aconsellar, proposar, suggerir, prevenir, evitar, avisar, amenaçar, demanar, 
suplicar, convidar, reservar…, que condicionaran la modalització).

3. Rol de l’emissor directiu
L’emissor directiu té un rol de superioritat. És qui demana o dona béns i serveis, 

tant si són desitjables com indesitjables per a l’interlocutor. És el rol del qui imposa, 
ordena, regula, aconsella, del qui indica qui ha de fer les coses, com s’han de fer, quines 
s’han de fer o quines no. 

4. Textura i modalització 
Basada en marques que manifesten un subjecte volitiu i director, capaç d’orde-

nar, indicar, aconsellar, suplicar o suggerir, accions que ha de realitzar algú o ell mateix.
La modalització inherent a aquest patró serà sobretot deòntica (d’obligació) i 

estarà determinada pel grau d’imposició de l’enunciat i per l’enaltiment de la imatge 
del destinatari, així com per la del mateix emissor. El subjecte directiu, de manera 
autoritària o cortesa, fa una incursió en el dret de tota persona d’actuar lliurement, 
la qual cosa, de vegades, l’obliga a actuar amb certa cautela a fi que la seva donació, 
prohibició o oferiment siguin acceptats o acatats. A fi d’aconseguir el seu propòsit, 
posa en joc recursos de cortesia que minimitzen l’impacte de la imposició o l’esforç 
que demana l’acció sol·licitada. 

5. Representació d’una realitat volitiva

5.1. Designació d’objectes de la realitat

• Designació de l’acció representada pel verb. Importància de la tria lèxica pel 
que fa a la constitució del sintagma verbal amb valor perlocutiu.

• Verbs amb valor perlocutiu: ordenar, obligar, dirigir, exigir, reclamar, ma-
nar, legislar, regular, receptar, instruir, orientar, guiar, recomanar, aconsellar, 
proposar, suggerir, avisar, amenaçar, demanar, suplicar, convidar, reservar, 
coaccionar…

89 Vg. Artigas (2004). Vg. Lloret, M. a Artigas (coord.) (1999: 245-248) on parla de la relació dels inter-
canvis de béns i serveis amb el patró directiu. 
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• Verbs d’acció amb subjecte animat: seure, caminar, escriure, menjar, bordar…

• Verbs modals d’obligació: haver de, caldre, convenir, necessitar, ser conve-
nient…

• Sintagmes adverbials: obligatòriament, indiscutiblement…

5.2. Conceptualització de realitats complexes
Representació de realitats volitives que impliquen l’actuació d’altri

Modalitats oracionals: 

• Imperativa característica i no característica

• Declarativa per donar ordres

• Exhortativa, declarativa per exhortar, interrogativa per exhortar (formes 
corteses)

• Interrogativa emfàtica per manar, imperativa emfàtica (formes dictatorials)

Oracions compostes: 

• Coordinades 

• Interordinades (en la justificació d’una demanda o ordre no desitjable)

Temps i modes verbals:

• Ús del present i el futur amb valor d’obligació (ex.: Avui parles tu; El soci 
assistirà a l’Assemblea general un cop l’any)

• Ús de modes verbals que situen l’acció en un pla d’irrealitat, desitjabilitat 
o obligació (condicional, subjuntiu, gerundi, infinitiu)

5.3. Representació dels participants en la comunicació
En el patró directiu el subjecte que ha de realitzar l’acció és el destinatari; per 

tant, en aquest patró sempre hi haurà la inscripció del tu, el vostè o el vós i, a vegades, 
la de terceres persones. L’emissor hi queda reflectit pel seu tarannà cortès o dictatorial, 
però no forçosament hi quedarà inscrit. 

Importància de la tria de substantius, adjectius i pronoms pels quals es cons-
trueix la imatge del destinatari (el que ha de realitzar l’acció) i, de retruc, la de l’emissor.

• Formes pronominals de tractament personal, de segona persona singular 
o plural: tu, vostè, vós

• Formes de tractament personal solemnes o protocol·làries: excel·lentíssim 
senyor, honorable conseller…

• Formes de tercera persona en subjuntiu (ex.: Que entri el malalt)

• Vocatius: nom, malnom, càrrec o parentiu (ex.: Bernat, Bernat, fes el que et 
dic; Senyors diputats; Mares i pares, sapigueu que…)

• Lèxic marcat en referència al destinatari: pejoratiu (ex.: Calleu, trossos 
d’ase), eufemístic (ex.: Els savis perdoneu-me), respectuós (vostè), etc. 

• Formes d’enaltiment del destinatari (ex.: Tu que en saps tant de tractar la 
gent…) 

6. Estructura i connexió
Cronològica, sumativa.
Ordre de les accions sol·licitades segons un procés cronològic o lògic o un ordre 

espacial, amb elements d’enllaç sumatius o amb juxtaposició.



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA CRITERIS LINGÜÍSTICS

El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua100

7. Recursos
Enumeracions amb signes gràfics, distribució espacial i puntuació en els textos 

escrits o bé pauses en els textos orals: 

• Repeticions idèntiques o paràfrasis per assegurar el recte compliment de 
les accions (ex.: Primer escrigui el cognom, el cognom primer, d’acord?)

• Justificacions: Referència a la causa per la qual s’ha de realitzar l’acció (ex.: 
Per respecte a les persones que no fumen, no fumin si us plau)

• Anticipacions a possibles dificultats per realitzar l’acció (ex.: Ja ho veurà, 
només pujar, a la dreta, trobarà un camí: aquell no l’ha d’agafar)

• Minimització de l’esforç que requereix l’acció que es demana (ex.: …que és 
molt fàcil de muntar i desmuntar)

2.4.4. Patró argumentatiu90

Reflecteix les raons, creences o valors que justifiquen un acte, un punt de vista, una 
idea, un fet, un esdeveniment, sovint com a eina per persuadir l’interlocutor; una rea-
litat mental, intel·lectual. Respon a la qüestió «Què opino i per què ho opino.»

1. Funció bàsica 
Psíquica (raonadora).

2. Subfuncions 
Raonar, qüestionar, evidenciar, demostrar, justificar, sospesar, refutar, rebatre, 

persuadir, convèncer, dictaminar, opinar, criticar, argüir, acusar, valorar, avaluar…

3. Rol de l’emissor argumentador
L’argumentador és un subjecte compromès en relació amb una qüestió (convic-

ció) i desenvolupa un raonament per intentar establir una veritat (pròpia o universal) 
i una estratègia de persuasió.

4. Textura i modalització
Basada en marques que manifesten un subjecte compromès amb una qüestió, 

que raona per compartir-la amb els destinataris, tot desenvolupant una estratègia de 
persuasió a fi de donar una imatge de credibilitat que encamini l’altre a modificar el 
seu pensament o creença. 

En definitiva, marques que denoten una tria d’elements lingüístics i un posi-
cionament discursiu principalment eclèctics, però que també poden ser intuïtius. Hi 
destaquen els operadors modals epistèmics, deòntics i doxàstics.

5. Representació d’una realitat psíquica racional

5.1. Designació d’objectes de la realitat
Importància de la tria lèxica pel que fa a:

• Designació d’objectes abstractes mitjançant noms i adjectius: discerniment, 
claredat, mereixement, cansament, il·lusió, constricció, negació, disponibi-
litat, finalitat, retroalimentació, foscor, lluentor, punible, restrictiu, polar, 
ideològic, persuasiu, metodològic, seriós, malvat, satisfactòria, innegable… 

90 Vg. Grau (2004). Bellès parla de la transmissió d’informació i patró argumentatiu a Artigas (coord.) 
(1999: 138-147). 



101
El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua

• Designació d’accions:
– Verbs que denoten accions mentals: deduir, idear, considerar, reformular, 

dubtar, contrastar, comparar, definir, pensar, concloure, anticipar, resumir, 
sintetitzar, ampliar, recapitular, assentir, negar, sumar, restar…

– Verbs modals, perífrasis amb verbs modals o que actuen com a matisadors 
o modificadors de l’enunciat, tant si constitueixen una frase introductòria 
com si no: poder, voler, caldre… 

– Adverbis que afecten els enunciats globalment: evidentment, francament, 
sortosament…

5.2. Conceptualització de realitats complexes
Representació d’allò que és producte de la ment humana: processos intel-

lectuals (pensaments, raonaments, teoritzacions, constructes hipotètics), imaginaci-
ons, fabulacions… 

Modalitats oracionals: 

• Declaratives característiques (donar informació)

• Declaratives no característiques:
– per demanar informació
– per defensar o reivindicar l’enunciat
– per ordenar, regular la conducta
– per validar o contradir un enunciat emès
– per regular o controlar la comunicació

• Interrogatives no característiques: retòriques, didàctiques

• Exhortatives

• Imperatives característiques (intercanviar béns i serveis)

• Imperatives no característiques per demanar o donar informació, per as-
segurar la comunicació

Oracions compostes: 

• Interordinades: causals, consecutives, condicionals, finals, concessives i 
adversatives

• Subordinades: clàusules subordinants amb la voluntat de l’emissor de res-
ponsabilitzar-se o desresponsabilitzar-se de l’enunciat:
– Introductòries en primera persona, amb verbs de dicció, d’enteniment o 

d’activitat sensorial, que s’ancoren en el temps real de l’enunciació. Com-
porten una assumpció de l’enunciat i un posicionament explícit respecte 
a l’enunciat (Crec que…; No dic que…; Reconec que…; Opino que…)

– Amb valor apreciatiu, que indiquen un judici de valor respecte a l’enun-
ciat. Poden precedir-ne una altra o posposar-s’hi (és lícit que; em sap greu 
que; que és molt lícit…)

– Amb adverbis, sintagmes adverbials o altres expressions equivalents que 
afecten els enunciats globalment o la imatge de l’emissor i el receptor

Formes verbals que denoten la voluntat de l’emissor de desvincular-se de 
l’enunciat:

• passiva reflexa o pronominal

• passiva morfològica

• sintagma nominal que comporta elisions i té la funció d’una modalitat 
declarativa
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• verbs esdevenimentals o presentadors

• verbs en forma no personal i nominalitzacions

• oracions amb subjecte indefinit, inconcret o el·líptic

• modes verbals que situen l’acció en un pla d’irrealitat, desitjabilitat o obli-
gació (condicional, subjuntiu, gerundi, infinitiu)

5.3. Representació dels participants en la comunicació 

• Presència difuminada de l’emissor
– Plurals de primera persona i plurals ficticis
– Difuminació de l’emissor darrere d’una tercera persona (ex.: El proveïdor 

assumirà les taxes; El pare et pagarà la benzina un cop al mes i prou)

• Apropament al receptor: plurals de primera persona (ex.: Ara farem un 
exercici de sintaxi)

• Presència difuminada del receptor
– Plurals de segona persona
– Difuminació del receptor en una tercera persona (ex. El públic em per-

donarà si…)

• Expressions de cortesia i altres formes que enalteixen o rebaixen la imatge 
de l’emissor i del receptor (ex.: Té, agafa’l, a tu t’agrada més; A mi no m’im-
porta sacrificar-me per l’empresa…; Un servidor de vostès…; I no m’està bé 
dir-ho, però tinc mèrits de sobra…)

6. Estructura i connexió 
El fil conductor d’aquest patró respon sobretot a l’esdevenir d’un pensament 

lògic, d’aquí la presència d’oracions compostes interordinades que expressen: causa, 
conseqüència, finalitat, condició, oposició, concessió.91

Els elements d’enllaç, siguin conjuncions, connectors textuals, o altres estruc-
tures amb funcions similars, manifesten aquesta relació lògica i procuren una cohesió 
molt travada i tancada en si mateixa. 

• Connectors i altres elements d’enllaç que manifesten relacions de polaritat:92 
perquè, de manera que, mentre, en cas que, però, en canvi, si bé, en fi, en defi-
nitiva, malgrat tot, de totes maneres, per tal de, en front de…

• Connectors organitzadors textuals, els quals faciliten la interpretació tex-
tual: en primer lloc, segonament…

7. Recursos
Citacions directes i indirectes (polifonia), citació de fonts.
Exemples, explicacions, digressions, enumeracions, rectificacions, autorecti-

ficacions, paràfrasis, definicions, comparacions, contrastos, resums, anticipacions…

Referències al propi discurs com a globalitat:

• Amb pronoms díctics (ex.: Aquest cas que debatem…; Aquest programa 
l’emetem en directe; Dit això)

• Amb títols que informen del gènere discursiu en què s’inscriu el text (decret, 
ban, avís, crònica)

91 Les relacions semàntiques que expressen aquests tipus d’oracions compostes interdependents són 
de naturalesa bipolar. Vg. cap. V, 3.4.3. 

92 Vg. cap. V, quadre 28 (Connectors i altres elements d’enllaç de polaritat). 
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Incorporació de seqüències descriptives, narratives, directives i expressives

Interpel·lacions al receptor: 

• Expressions de complicitat (ex.: Siguem francs; Com l’hi diria?; Per enten-
dre’ns; No li sembla?; Com vostès saben…)

• Interjeccions, rectificacions i expressions conatives (ex: Compte!; Si us plau!; 
Vostès diran el que voldran…)

Trets paralingüístics:

• Orals: canvis de timbre de la veu, canvis de to, canvis de velocitat de l’enun-
ciació, volum de la veu, pauses significatives, titubejos…

• Escrits: signes d’admiració i d’interrogació, punts suspensius, cometes, ne-
greta, subratllats, canvis de cos i tipus de lletra…

2.4.5. Patró expressiu93

Reflecteix la part afectiva de l’emissor, la seva valoració o apreciació del món; una 
realitat anímica, sensorial, emocional. Respon a la qüestió «Què sento».

1. Funció bàsica
Psíquica emotiva, amb finalitats diverses que en condicionaran la modalitza-

ció: expansionar-se, commoure, fer poesia, literatura, fer demagògia… 

2. Subfuncions 
Queixar-se, esplaiar-se, desfogar-se, exclamar-se, lloar, renegar, sublimar, blas-

mar, compadir, insultar, avergonyir, captivar, enamorar, atreure, seduir, persuadir…

3. Rol de l’emissor expressiu 
El rol de l’emissor expressiu és un rol de transparència, en el sentit que l’espon-

taneïtat pot sorgir sense la voluntat expressa del parlant. Es tracta del rol d’un jo sen-
sible, emocional, anímic, capaç de percebre i manifestar l’esperit dels éssers, siguin de 
la naturalesa que siguin, i capaç de manifestar emocions, sentiments o estats d’ànim.

4. Textura i modalització
Basada en marques que denoten l’omnipresència del centre díctic i que mani-

festen un jo sensible i emotiu, capaç de transmetre els sentiments o els estats d’ànim 
que experimenten ells o els altres. 

La modalització prototípica d’aquest patró és la intuïtiva, i és idiosincràtica 
de cada emissor, per aquest motiu procura textos d’una gran diversitat. Així, el patró 
expressiu pot abastar marques de qualsevol dels procediments de modalització, ja 
siguin dels fonamentals, posicionament discursiu i tria o priorització d’elements, ja 
siguin dels aleatoris, repetició emfàtica i transgressió. 

5. Representació d’una realitat psíquica emocional

5.1. Designació d’objectes de la realitat 

93 Vg. Bellès (2005). Bellès i Grau parlen de l’expressió de l’emotivitat i el patró expressiu a Artigas 
(coord.) (1999: 301-303). 
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Importància de la tria lèxica pel que fa a:

• Noms, adjectius i adverbis axiològics: indignació, depressió, eufòria, malpa-
rit, desgraciat, beneit, bonica, dolgut, desvergonyit, meravellós, sortosament, 
malauradament…

• Verbs que expressen sentiments i estats d’ànim o que indiquen actituds del 
subjecte que realitza l’acció: enfadar-se, estar content, exultar, estar fotut, 
patir, gaudir, ofendre, negar, fotre, putejar, enaltir, encimbellar, lloar, retre, 
acomboiar, malparlar, ferir, animar…

• Adverbis amb implicació: ja, també, tampoc, sobretot, sempre…

5.2. Conceptualització de realitats complexes
Representació d’afectacions, d’estats emocionals o anímics

Modalitats oracionals: 

• Exclamatives 

• Exhortatives i desideratives 

• Imperatives (en usos característics i no característics)

• Interrogatives (en usos característics i no característics)

• Declaratives (en usos característics i no característics) 

Oracions compostes: coordinades, subordinades, interordinades.

Modes verbals: indicatiu, subjuntiu, imperatiu.

5.3. Representació dels participants en la comunicació

• Presència patent de l’emissor: 
– Pronoms personals, pronoms febles, adjectius possessius de primera per-

sona, verbs en primera persona del singular
– Formes d’identificació: nom, parentiu, professió, signatura

• Expressivitat de l’emissor:
– Interjeccions
– Invocacions i renecs
– Fórmules fàtiques i mots crossa

• Interpel·lacions al receptor:
– Interjeccions i altres expressions conatives
– Insults i floretes
– Vocatius, salutacions i comiats
– Frases o expressions que impliquen complicitat, aproximació o distanci-

ament (ex.: Vols creure que…; I mira què et dic…)

• Presència patent del receptor:
– Pronoms personals, pronoms febles, adjectius possessius de segona per-

sona, verbs en segona persona, tractament personal de tu o de vostè
– Formes d’identificació personal: noms, malnoms, apocorístics, parentius…

• Presència d’elements del context altres que l’emissor i el receptor
– Díctics de lloc, de temps, de cosa i de manera
– Referències exofòriques no díctiques, de temps i lloc

6. Estructura i connexió
El patró expressiu sovint es manifesta sobreposat a altres patrons. Això vol 

dir que, juntament amb la informació que s’actualitza en qualsevol dels patrons, hi pot 
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haver un plus de subjectivitat que denoti un emissor sensitiu, intuïtiu o espontani, de 
manera que es produeixin textos descriptius, narratius i directius molt subjectius o 
textos amb argumentacions abrandades que no es basen en la raó. Així, quan s’esdevé 
que a la funció primària d’algun patró s’hi suma secundàriament la funció emotiva, 
les estructures i les formes de connexió predominants seran les dels patrons primaris. 
Val a dir que és possible que en una circumstància determinada un emissor utilitzi 
solament el patró descriptiu per parlar de si mateix, com si es tractés d’una altra per-
sona o entitat. 

D’altra banda, quan el patró expressiu és present en un text de forma pre-
dominant, s’hi poden trobar tot tipus de formes de connexió: sumativa, extensiva i 
bipolar, per la qual cosa ni les formes de connexió ni l’estructura del text són elements 
definitoris d’aquest patró transversal. El que és realment definidor d’aquest patró és la 
modalització intuïtiva, la qual estableix una cohesió eminentment forta.

7. Recursos

• Generalitzacions en segona persona

• Valoracions o apreciacions de l’enunciat 
– Construccions inicials emfàtiques (és que…, si que…)
– Frases amb valor apreciatiu (ex.: És catastròfic que…; Estic farta que…)
– Citacions directes del discurs d’altri o propi (polifonia) (ex.: I em va dir: I 

tu, per què t’hi poses?; I els diré: Senyors, fins aquí hem arribat!)

• Canvis d’ordre, focalitzacions

• Hipèrboles (ex.: Ens van matar ben matats)

• Metàfores (ex.: Ets una garsa)

• Metonímies (ex.: M’he perdut tres polònies)

• Comparacions, sovint en llenguatge figuratiu (ex.: Sembla com si tingués 
una bèstia que em rosega les entranyes)

• Repeticions idèntiques (ex.: Malament, malament…)

• Anacoluts (ex.: No, si jo ja…)

• Trets paralingüístics:
– Orals: canvis de timbre de la veu, canvis de to, canvis de velocitat de 

l’enunciació, volum de la veu, pauses significatives, titubejos…
– Escrits: signes d’admiració i d’interrogació, punts suspensius, cometes, 

negreta, subratllats, canvis de cos i tipus de lletra…

3. Punt de vista didàctic 

Aportem algunes idees sobre la representació del món i la coherència en relació al 
desenvolupament de les habilitats lingüístiques i comunicatives.

3.1. Sobre la representació de la realitat

• La representació de la realitat és subjectiva per naturalesa, ja que parteix 
del punt de vista del qui parla, però, textualment, la realitat es pot repre-
sentar de manera més o menys objectiva-subjectiva.
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• En la representació de la realitat, els sentits figurats i les operacions d’in-
tertextualitat hi tenen un paper fonamental.

• Els objectes de la realitat sovint es reflecteixen en el text mitjançant més 
d’una denominació; a partir d’una primera referència exofòrica explícita, 
es produeixen noves represes lèxiques i gramaticals. 

• En el text hi ha una tensió entre objectivitat i subjectivitat que el domini 
dels procediments de modalització ajuda a controlar, sobretot els de tria o 
priorització d’elements lingüístics i de posicionament discursiu.

• Els tipus textuals de la tipologia Tipotext, que s’associen a tipus de modalit-
zació prototípics, són un punt de referència per a l’estudi de la subjectivitat 
i l’objectivitat. 
– Tipus I: Intercanvi individual, modalització intuïtiva
– Tipus II: Intercanvi social, modalització eclèctica
– Tipus III: Intercanvi institucionalitzat, modalització obligada

3.2. Sobre la coherència pragmàtica i la de contingut

• La coherència textual està lligada a la representació de la realitat i aquesta 
representació ha de ser recognoscible per emissor i receptor (coherència 
pragmàtica).

• Al llarg del text, és indispensable ser fidel a les decisions textuals que es 
prenen i als criteris textuals que s’adopten, tant si es manifesten explíci-
tament com si són implícits (coherència pragmàtica).

• Les diferents parts del text han de formar un tot coherent (coherència de 
contingut). 

• Les relacions semàntiques intratextuals, d’inclusió, igualtat i contrast, te-
nen un paper crucial en la cohesió i la coherència del text (coherència de 
contingut). 

La coherència textual prové de l’artífex textual; el fet de posar límits a les pos-
sibilitats significatives de les paraules en la construcció sintagmàtica, o de saltar-se’ls, 
constitueix un acte de creació.

3.3. Sobre la construcció del significat textual

Els elements lingüístics, a partir del seu significat en la llengua, adquireixen plena 
significació en els diferents nivells en què s’actualitzen: cotext, text, context. 

La tria dels mots és una decisió pragmàtica que repercuteix en el sentit de 
l’oració i del text en la comunicació. Denota l’actitud de l’emissor envers el món i, com 
a conseqüència, contribueix a la implantació de la seva imatge. 

L’aprenent s’ha d’entrenar a utilitzar les paraules lèxiques en el text de manera 
precisa, adequada i variada. Així, les activitats han de posar en evidència el valor de 
la tria quant a: 

• l’adequació (registre)

• la precisió (especialització)
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• el grau de subjectivitat-objectivitat 

• la riquesa 

Per augmentar el vocabulari i, alhora, saber-lo usar, es pot realitzar el treball 
a dos nivells: el valor semàntic de les paraules en el sistema de la llengua i el valor 
semàntic i pragmàtic de les paraules i les oracions en el sistema textual.

a) Nivell de llengua
Per augmentar el vocabulari convé treballar el significat convencional de les 

paraules, tot posant atenció en l’aspecte semàntic. Una manera pot ser fer relacionar 
paraules, segons categories (noms, adjectius, verbs i adverbis),94 a partir de llistes. 

• Segons que el significat d’unes paraules s’inclogui en els de les altres (hipe-
ronímia-hiponímia). Ex.: Fer parelles de paraules segons que el sentit sigui 
abstracte-concret, general-particular, general-específic, etc. 

• Segons que els significats d’unes i altres siguin equiparables (sinonímia).

• Segons que presentin oposició (antonímia). 

• Fer distingir entre els mots lèxics que arrosseguen connotacions i els que 
són neutres (marcats i no marcats). Ex.: Fer diferenciar els adjectius clas-
sificadors dels apreciatius i, en general, de tota mena d’operadors lògics i 
axiològics. 

• Fer reconèixer que hi ha mots no marcats que segons el cotext o el context 
poden resultar marcats (ex.: Dona’m un paper quadrat; El Joan és un cap 
quadrat). 

• Fer agrupar verbs segons el valor semàntic o la funció; després, dintre de 
cada grup, fer-los ordenar de més generals a més específics, quan s’escau.
– Verbs modals: convenir, caldre, haver de, poder, voler…
– Verbs hiperònims: fer, dir, sentir, moure…
– Verbs de dir: comunicar, dir, acusar, desemmascarar, respondre…
– Verbs de sentiment: estimar, apreciar, odiar, desitjar, anhelar, gaudir…
– Verbs d’acció mental: pensar, decidir, comprendre, conèixer, capir, copsar, 

notar, percebre…
– Verbs de percepció: trobar-se, sentir-se, sentir-hi, veure-hi…
– Verbs d’acció física: caminar, saltar, traslladar-se, moure’s, córrer…
– Verbs d’estat: ser, estar, restar, raure, jeure, romandre…
– Verbs performatius: declarar, jurar, prometre, excomunicar, felicitar…

• Fer reconèixer l’efecte restrictiu que exerceixen els complements del nom 
en el nom (nucli) i, en general, tots els elements que graviten en la seva 
òrbita: especificadors, determinants, quantificadors, etc., article definit i 
indefinit (ex.: Tot el camp era un clam!).

• Fer reconèixer el valor restrictiu dels adverbis i dels complements verbals 
(ex.: Canta molt malament). 

• Fer reconèixer el valor dels sintagmes adverbials perifèrics en el conjunt 
de l’oració o de les seqüències d’oracions (ex.: francament, en confiança, 
mal m’està dir-ho…).

94 Vg. activitats interactives en els Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Generalitat de Cata-
lunya: Text II, «La construcció del significat textual», «Continguts lingüisticotextuals» i «Sinònims 
i antònims» [Nivell de Suficiència] i «Continguts lingüisticotextuals» i «Lèxic» [Nivell Intermedi].
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b) Nivell textual 
Es pot fer notar que les paraules en el text estableixen noves relacions i asso-

leixen nous significats.

• Mostrar que noms que engloben el significat d’altres o que comparteixen 
part del seu significat, en el text poden funcionar com a sinònims textuals 
si tenen el mateix referent a la realitat: 
– general/específic (fenomen-terratrèmol, faldilla-minifaldilla, animal-gos) 
– abstracte/concret (verdor-verd poma, concepte-paraula)
– comuns/propis (noi-Jordi, casa-can Maimó)

• Mostrar que expressions referencials que no forçosament comparteixen 
significat poden actuar de sinònims textuals (ex.: El diari Ara / un nou 
vehicle del català / el periòdic dels foragitats i els dissidents / el diari que, 
com l’Avui, té un díctic com a nom).

• Mostrar que, per posar en relleu certs contrastos, no sempre serveixen uns 
mateixos antònims: sec-tou / sec-fresc / sec-mullat / sec-gras…

• Mostrar el valor modalitzador de diminutius i augmentatius, despectius, 
afectius…

El que hem exposat és solament una mostra de les repercussions del tema a 
diferents nivells. El més important aquí és tenir en compte el sentit que cada estructura 
lingüística adquireix en el context, sigui immediat o remot:

 — la paraula lèxica en el sintagma
 — el sintagma en l’oració
 — l’oració en les seqüències d’oracions i en els patrons discursius
 — les seqüències d’oracions en el text
 — tots els elements en el context extratextual

És sobre aquesta base que els significats s’actualitzen en els diferents nivells i 
s’acumulen fins a assolir un determinat sentit en l’intercanvi comunicatiu concret en 
què participen. En els apartats següents acabarem de veure aquesta projecció. 

3.4. Sobre la naturalesa de l’oració

• L’oració, des del punt de vista comunicatiu, és portadora de dos tipus de 
significat, grosso modo: l’intencional, que identifiquem amb el modus, i el 
referencial, que identifiquem amb el dictum. 

• El significat intencional expressa el que l’emissor pretén fer amb l’enun-
ciat; el referencial, idees de l’emissor sobre la realitat. Aquests valors són 
indissociables, l’un no existeix sense l’altre.

• L’estructura sintàctica de l’oració suporta el significat i el sentit de l’enun-
ciat. 

3.5. Sobre l’oració com a forma de representació de la realitat

Convé recordar que cada una de les modalitats de l’oració, en usos característics, s’es-
pecialitza en una funció que té a veure amb la representació de la realitat. 
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• La modalitat declarativa s’encarrega de transmetre informació: l’afirma o 
la nega. Per fer-ho, disposa de dues estructures fonamentals: l’atributiva i 
la predicativa. 

• La modalitat atributiva representa l’essència de les coses i com són les 
coses; la predicativa, l’esdevenir de les coses, la dinàmica i l’evolució. La 
primera és la base del teixit descriptiu; la segona, la del narratiu.

• La modalitat interrogativa també està relacionada amb la informació, la 
qüestiona.

• La modalitat imperativa informa del que han de fer els altres o de com han 
d’actuar. És la base del teixit directiu. 

• La modalitat desiderativa/exhortativa manifesta desigs o voluntat que han 
d’acomplir altres, juntament amb la informació que transmet. 

• La modalitat exclamativa manifesta reaccions emocionals, juntament amb 
la informació que transmet. És la base del teixit expressiu, juntament amb 
la desiderativa/exhortativa.

• El teixit argumentatiu es basteix amb oracions compostes, declaratives 
sobretot (interordinades), però també amb interrogatives, imperatives, ex-
hortatives i exclamatives. És el teixit més complex. 

I també convé recordar que, a part dels usos específics, les modalitats ora-
cionals poden acomplir usos que són específics d’altres modalitats. Per practicar els 
diferents usos, els aprenents podrien construir enunciats diversos a partir d’un mateix 
contingut proposicional: 

• Donar informació mitjançant la modalitat declarativa, però també amb la 
interrogativa i la imperativa. 

• Demanar informació mitjançant la modalitat interrogativa, i també amb 
la declarativa. 

• Demanar i donar béns i serveis mitjançant la modalitat imperativa, i també 
amb l’exhortativa, l’exclamativa i la declarativa.

• Expressar sentiments o emocions, mitjançant la modalitat exclamativa, la 
declarativa i la desiderativa. 

Posteriorment a cada exercici, pot ser útil fer reconèixer els canvis produïts en 
passar d’una modalitat a una altra i els matisos significatius que s’hi han incorporat.

3.6. Sobre els patrons discursius

Els patrons discursius, alhora que presenten una determinada conceptualització de 
la realitat, procuren una determinada organització textual. Des d’un punt de vista 
pragmàtic, reflecteixen l’adopció d’un determinat rol per part de l’emissor. També aquí 
trobem amalgamats el valor referencial i el funcional. 

Així, cada un dels patrons discursius forneix una classe diferent de teixit tex-
tual —valgui la redundància—, que està lligada per la conceptualització de la realitat, 
l’organització textual i el rol del subjecte comunicatiu, per defecte. 

Per fer-se una idea global de què són els patrons, convé tenir present que:
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• El subjecte descriptor organitza el món de manera classificatòria, discontí-
nua i oberta. Té el rol de l’observador, de coneixedor i d’informador. 

• El subjecte narrador té el rol d’un testimoni que veu què ha passat i ho ma-
nipula, tot presentant-ho en un determinat ordre, a fi de provocar un cert 
interès envers la informació.

• L’argumentador és un subjecte compromès amb una qüestió que desenvo-
lupa un raonament i una estratègia de persuasió que el legitimen. Té el rol 
de persona convincent. 

• El subjecte director és qui demana i dona, tant si es tracta de coses desitja-
bles com si no. És qui imposa, regula i aconsella, qui indica com s’han de fer 
les coses, quines s’han de fer i quines no. Té un rol de superioritat.

• El subjecte expressiu té un rol de transparència o de clarividència. És el rol 
del jo sensible, emocional, anímic, capaç de copsar i manifestar l’esperit 
dels éssers i les coses, siguin de la naturalesa que siguin. 

Pel que fa al detall de la didàctica dels patrons, no ens estendrem en conside-
racions tenint en compte que hi ha publicats diferents treballs didàctics que presenten 
el nostre enfocament:

• El monogràfic digital de Grau (2010), Teoria i didàctica dels patrons discur-
sius, on hi ha set itineraris per treballar els patrons: un d’introductori, un 
per a cada patró i un de dedicat a la interrelació de patrons. 

• Els Itineraris d’aprenentatge (digital). Llengua catalana. Nivells intermedi i 
suficiència, de la Secretaria de Política Lingüística. 

• El mètode Parla.cat (digital) de la Secretaria de Política Lingüística. 

• Esteban (2003), per treballar la llengua oral mitjançant els patrons discur-
sius.
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Capítol IV 
Dimensió funcional  

i adequació al context

Mitjançant la llengua ens fem amb els altres  
—o ens en desfem.

En aquest capítol s’enfoca el text des d’un vessant funcional. En concret, es despleguen 
les funcions comunicatives des d’una perspectiva dinàmica que destaca la interacció 
entre els parlants. Així doncs, ens centrem en la dinàmica funcional o de la interacció, 
deixant de banda els aspectes de dinàmica diacrònica. 

1. Funcions comunicatives

El parlant fa ús de la llengua per donar o demanar objectes de naturalesa diversa: 
informació, béns, serveis, adhesions, afectes… Per aconseguir-ho, ja sigui de les per-
sones o de la societat, sovint ha d’establir relacions personals que predisposin l’altre 
a concedir-li-ho. De fet, el parlant, per adequar-se a la persona, el grup o la institució a 
qui es dirigeix ha d’adoptar els rols comunicatius convenients, donar una determinada 
imatge i situar el discurs en un nivell de comprensió acceptable. En definitiva, ha de 
procurar les estratègies necessàries perquè el text acompleixi les funcions desitjades. 

Les funcions lingüístiques, o de la llengua, donen resposta als propòsits comu-
nicatius de l’emissor. És en aquest sentit general que entenem que són comunicatives, 
tant si acompleixen fins d’abast social com si acompleixen fins lingüístics específics. 
Així, com més nombrosos i difícils d’aconseguir siguin els propòsits, més funcions 
s’hauran d’acomplir discursivament.

Potser pel fet que donen resposta a necessitats vàries, les funcions es realitzen 
en el conjunt dels diferents plans de la llengua, sobreposant-se les unes a les altres, 
ja que en un mateix text reconeixem funcions pragmàtiques, textuals i gramaticals:

a) Pragmàtiques

• De caire social i psicològic: Presentar una obra a un auditori, defensar cor-
porativament un company de feina, crear un clima d’entesa o enaltir la 
imatge de l’interlocutor.

b) Textuals

• Semanticosintàctiques: Descriure, narrar, argumentar, instruir…

• Semàntiques: Definir, parafrasejar, resumir, comparar, contrastar, oposar…
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c) Gramaticals

• Sintàctiques: fer de subjecte, de complement nominal, de complement ver-
bal…

• Morfològiques: expressar gènere, nombre, etc. 

Des de la producció textual hauríem de parlar de presumptes funcions, essent 
que les funcions d’un text s’acompleixen en la recepció, de manera que un mateix text 
pot acomplir funcions diferents segons els receptors, els moments i les circumstàncies. 
Per a l’actualització de les funcions comunicatives cal que el receptor es faci una idea 
de quines són les intencions que mouen l’emissor a comunicar-se, siguin explícites o 
implícites; és a dir, cal la interpretació textual. I val a dir que, en la interpretació, es 
poden realitzar funcions no previstes per l’emissor; un discurs fet per convèncer de 
la bondat d’una causa pot arribar a produir l’efecte contrari. 

D’altra banda, durant el procés d’elaboració del text, l’emissor fa també de 
receptor i no para d’interpretar-se fins que creu que s’ha acomplert el que pretenia 
fer amb el llenguatge; és a dir, fins que allò que diu el convenç, sigui funcionalment, 
conceptualment o estèticament. 

Així, les funcions comunicatives depenen, en una gran mesura, del context 
textual i, com sabem, el context no es pot aprehendre mai del tot. L’adequació del text 
al context s’evidencia en l’actualització de les funcions, en l’acompliment total del text. 
Potser per això es fa difícil la didàctica de les funcions: d’una banda, perquè no es po-
den saber els autèntics propòsits de l’emissor per relacionar-los amb les funcions i, de 
l’altra, perquè es desconeix quines funcions, previstes o imprevistes, s’actualitzaran 
en la recepció. Per aquest motiu, vam escriure alguns apartats i articles a fi d’acostar 
aquest tema a la seva didàctica.95 

Admès això, per acostar-nos al màxim al vessant funcional del text ens fixa-
rem sobretot en els elements del text que reflecteixen el context físic, mental i social 
de l’emissor, o que en proporcionen pistes. La nostra aproximació es basa en els dos 
aspectes metodològics següents:

a) Una tipologia de funcions comunicatives
b) Un conjunt d’elements lingüístics que denoten el posicionament discursiu 

de l’emissor

2. Tipologia de funcions comunicatives

La tipologia de funcions constitueix el marc de referència per al maneig dels elements 
i dels recursos lingüístics propis de la dinàmica funcional de la llengua. Concretament, 
ens basem en la tipologia de funcions elaborada a partir de l’establerta per Jakobson 
(1989), a la qual, sobretot, s’incorporen matisos que afecten la interacció entre les 
persones, en particular, i, en general, la interacció del text amb el context. La funció 
social hi és considerada hegemònica per excel·lència, perquè comprèn la interacció 

95 Vg. Bellès (1999: 102-126), en què es parla de la transmissió de la informació i les funcions; Grau (1999: 
187-195) sobre la demanda d’informació i les funcions; Lloret (1999: 238-245) sobre les funcions i l’in-
tercanvi de béns i serveis, i Bellès i Grau (1999: 296-301) sobre l’expressió de l’emotivitat i les funcions. 
Tots a Artigas (coord.) (1999). També Artigas, Bellès i Grau (2002: 42-51). 
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entre persones, grups i institucions i els seus efectes en la societat i en la cultura (Bas-
tardas, 1995 i 1996). Justament perquè ho engloba tot, no apareix com a component, 
ja que, per raons metodològiques, no pot aparèixer en el tot i en les parts a la vegada. 
De fet, la dimensió social és el motiu principal que ens va moure a ampliar la tipologia 
de Jakobson amb la incorporació de la funció factiva i la modificació de les funcions 
fàtica i emotiva, ara incloses en la interlocutiva i la psíquica respectivament, d’abast 
més gran.96 

Així, entenem que les funcions comunicatives de la llengua són propietats dels 
sistema lingüístic que representen la funcionalitat de la llengua en ordre a satisfer les 
necessitats i els propòsits comunicatius dels usuaris. Les funcions són codificades i 
descodificades en la construcció i en la interpretació dels missatges. 

Considerem set funcions bàsiques: referencial, metalingüística, psíquica, co-
nativa, interlocutiva, poeticoretòrica i factiva, les quals acompleixen les facultats se-
güents: 

• Referencial: referir-se al món (persones, objectes, fenòmens, accions, fets, 
experiències, estats, etc.) i fer-lo conèixer.

• Metalingüística: referir-se a la llengua mateixa o als seus elements, o bé al 
text o parts dels text, en tant que objectes del món.

• Psíquica: projectar verbalment l’emotivitat i l’activitat raonadora de l’emis-
sor. 

• Conativa: incidir en l’interlocutor, sigui per fer-li fer o dir alguna cosa, sigui 
per modificar el seu pensament o els seus sentiments.

• Interlocutiva: activar la relació entre els interlocutors, sigui referint-se a 
l’acte de comunicació en curs, sigui referint-se a altres aspectes de la rea-
litat amb valor purament fàtic o metacomunicatiu.

• Poeticoretòrica: prioritzar els valors estètics, siguin de la forma lingüística 
o del contingut, així com de potenciar l’eficàcia del missatge.

• Factiva: incidir en l’evolució del món mitjançant la interacció amb el con-
text que promou. Aquesta interacció, quan es compleixen uns determinats 
requisits, converteix en un fet l’acció representada pel verb.

Aquesta tipologia de funcions queda englobada en les dues grans macrofun-
cions a les quals hem dedicat sengles capítols: 

• La macrofunció ideativa o representativa, que comprèn sobretot la funció 
referencial, la metalingüística i la poeticoretòrica, al cap. III.

• La macrofunció interpersonal o funcional que comprèn sobretot la funció 
psíquica, la interlocutiva, la conativa i la factiva, al cap. IV.

Des d’aquest marc general, ens centrarem en els elements lingüístics que con-
figuren el posicionament discursiu del parlant. Aquests senyals del posicionament es 
manifesten en els diferents plans de la llengua (pragmàtic, semàntic i gramatical) i 
s’acumulen en el text per fer possible la transmissió del missatge. 

96 Vg. la descripció d’aquesta tipologia de funcions formulada en el decurs de l’elaboració de la tipologia 
textual Tipotext (2003) i a Artigas (1999: 24-29).
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3. Posicionament discursiu de l’emissor

Concretament, entenem el posicionament discursiu de l’emissor com el procediment 
de modalització mitjançant el qual el parlant assenyala el grau de distància o d’apro-
pament amb què se situa respecte al text i a l’interlocutor, configura els rols comuni-
catius, es pronuncia sobre el missatge i efectua l’ancoratge del text en el seu context.

Per aconseguir els seus propòsits, l’emissor ha de fer que el text funcioni amb 
èxit, per la qual cosa, conscientment o inconscientment, adopta el posicionament dis-
cursiu que creu més idoni. El receptor percep el posicionament, en primer lloc, perquè 
ell mateix forma part del context comunicatiu i en té informació, però també perquè 
el text li’n proporciona dades. Aquestes dades, que tant poden ser de la inscripció de 
l’emissor en el text com de l’ús de les modalitats oracionals, per les quals pot inter-
pretar què pretén fer l’emissor amb l’enunciat (manar, informar, acusar…), reflecteixen 
aspectes psicològics i socials de l’emissor. 

El posicionament discursiu, doncs, és un procediment de textualització fo-
namental, perquè qualsevol text presenta un posicionament determinat, sigui per 
presència, sigui per absència.97 Per il·lustrar-ho, presentem tres textos amb diferent 
posicionament discursiu. 

Text 1

—Perdona, noi… No ho deia per tu, de veritat, no és res personal… Si ho he dit és ben bé perquè 
és un tòpic, però jo no ho penso, de veritat. Ho sento, Albert, no t’ho prenguis així. Tu mateix a 
vegades n’has fet brometa. (I mira que m’havia proposat no parlar del tema!) No t’ho diré més…

Text 2

Avis als pares i mares de P3A:

Recordeu que demà fem la sortida a La Granja, amb autocar. Recordeu també que no cal que 
els nens portin res de menjar, perquè ens fan el dinar allà i nosaltres portarem el berenar. No és 
una sortida obligatòria, vol dir que els nens que no vinguin a l’excursió tenen escola. Els pares o 
mares dels nens inscrits que vulguin venir com a acompanyants es poden apuntar a Secretaria; 
queden deu places lliures.

Mireia i Helena

Text 3

Curset sobre arqueologia bíblica (3a part)

Les inscripcions s’obriran el 13 de setembre per a les persones que hagin fet la 1a part i la 2a. A 
partir del dia 15 s’obrirà la matrícula al públic en general.

97 Les anàlisis de l’estudi Tipotext corroboren la importància del posicionament discursiu en la con-
figuració del missatge, ja que han mostrat no solament que el cent per cent dels textos del corpus 
tenen marques de posicionament, sinó que aquest abasta el 52% del total de marques lingüístiques 
de modalització (Tipotext: 139).
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Admetent que darrere de cada text hi ha un emissor, observem algunes de les 
principals diferències de posicionament en aquests tres textos i la seva relació amb 
les funcions comunicatives, introduïdes a l’apartat anterior. 

Quadre 1. Recopilació 

Posicionament discursiu Funcions comunicatives dels textos

Text 1

• Emissor present en el text
• Es posiciona obertament sobre un assumpte  

que té a veure amb l’interlocutor. Mostra els seus 
sentiments i denota relació d’amistat. 

• Receptor present, singular

• Psíquica emotiva
• Interlocutiva 

Text 2

• Emissor present en el text, difuminat (ho escriu 
una mestra en nom de dues)

• No es limita a informar, sinó que dona directrius  
i raons per actuar. Indica una relació professional 
amb els destinataris.

• Receptor present, plural

• Conativa 
• Referencial
• Psíquica lògica 

Text 3

• Emissor latent 
• No és present en el text i no mostra cap tipus de 

posicionament ni de relació amb els destinataris.
• Receptor latent

• Referencial

Val a dir que les principals diferències en el posicionament discursiu no es 
deuen al fet que l’emissor mostri un posicionament a favor o en contra, sinó al paper 
que té en la construcció textual, que pot ser transparent, opac o ocult. De fet, tant si el 
posicionament és per presència com per absència, es poden trobar elements per deduir 
si és a favor o en contra; aquest fet és el que indica que sempre hi ha posicionament.

D’altra banda, observem que les funcions cobreixen tot el contingut textual, 
funcional i referencial; des del que mostra un emissor present i implicat en el text, fins 
al que mostra la realitat objectivament o subjectivament.98 Per això no podem parlar de 
funcions comunicatives sense tenir en compte alhora els aspectes funcional i referen-
cial: el posicionament discursiu del parlant i la tria o priorització d’elements lingüístics. 
Cada un d’aquests procediments, i tots dos alhora, són necessaris per a la construcció 
dels missatges; sempre que un emissor es posiciona, tria i prioritza; sempre que tria i 
prioritza, es posiciona. Si seccionem la llengua és solament per provar d’entendre-la. 

Dit això, i a fi d’aprofundir un xic més en el posicionament discursiu, reprenem 
els textos 1, 2 i 3. A grans trets, relacionarem el posicionament del parlant, la tria o 
priorització d’elements lingüístics i les funcions comunicatives. 

Notem que en el text 1 l’emissor té un posicionament transparent: es mostra 
en primera persona (no ho deia, ho he dit, jo, no ho penso, ho sento, m’havia proposat, 
no t’ho diré més) i fa present l’interlocutor tot reconeixent errors i demanant discul-
pes (noi, tu mateix, Albert, no t’ho prenguis així); és a dir, n’espera resposta, provoca 
interacció. D’altra banda, a més de posicionar-se, fa una tria de continguts: parla d’un 
món intern, subjectiu, de sentiments, de perdó…; prioritza els continguts que afecten 
les relacions personals amb l’interlocutor, les quals intenta restablir. 

98 Benveniste (1970).
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Les funcions psíquica emotiva i interlocutiva responen a aquest posicionament 
transparent99 i a la tria marcada de paraules i expressions (perdona, ho sento, no ho 
penso, no t’ho prenguis així…). 

Al text 2 trobem un emissor aixoplugat en un plural (nosaltres, portarem) i 
uns receptors també plurals (pares i mares de P3A; els que vulguin venir…). El posici-
onament discursiu no és transparent com en el text anterior, sinó més opac. Hi ha 
interpel·lacions directes al receptor (recordeu, segona persona del plural), però la resta 
són indirectes. Ho podem veure en la declarativa que sembla que informa però que en 
realitat avisa que els nens que no vagin a l’excursió tenen el deure, o la possibilitat, 
d’assistir a classe (No és una sortida obligatòria, vol dir que els nens que no vinguin a 
l’excursió tenen escola) i també en l’oració que utilitza la tercera persona del plural per 
referir-se al receptor (els que vulguin venir…), que també amaga una intenció conduc-
tiva. Les relacions personals que s’estableixen, per tant, són més laxes en comparació 
amb les del text 1. 

Quant a l’aspecte referencial, el text porta un títol (Avís als pares i mares de 
P3A) que informa del gènere del text i de qui són els destinataris. Després, l’emissor es 
refereix a unes activitats que afecten el funcionament de diferents persones o grups, 
i ho fa de manera directiva. Els arguments que dona per fer que se segueixin les ins-
truccions són d’ordre lògic, no emotiu, com mostren la subordinada causal (perquè ens 
fan el dinar allà i…) o la paràfrasi introduïda amb un nexe (vol dir que…) per establir 
una equivalència que serveix per remarcar l’obligació o la possibilitat d’anar a escola.

Les funcions conativa, referencial i psíquica lògica cobreixen el posicionament 
opac i la tria o priorització de recursos d’ordre lògic que s’observen en el text. 

D’altra banda, en el text 3 l’emissor és ocult, latent; no hi ha referències a les 
persones de la comunicació, ni opinions, ni sentiments, ni interacció de cap mena. 
Hem de suposar que qui emet el text és l’entitat o institució que organitza el curs. 
Quant al contingut referencial, es limita a fer saber l’existència d’un determinat curs 
i les dates d’inscripció. 

Tot i que, en última instància, la informació ha de servir a les persones interes-
sades a assistir-hi, no podem atorgar-li funció conativa, perquè no hi ha marques que 
denotin cap acte il·locutiu o perlocutiu. Per tant, el fet que l’emissor solament informi 
ens indica que el text té exclusivament una funció referencial. 

Així, el posicionament pot ser abrandat o distant, o no ser-hi (absència); la tria 
pot ser marcada o neutra (no marcada), però sempre hi és. El posicionament té compo-
nents pragmàtics i semàntics, que estan relacionats amb el paper que desenvolupen 
els participants en la comunicació100 (vg. 3.1) i també amb el pronunciament sobre el 
missatge (vg. 3.2). Bàsicament, amb el domini del procediment de posicionament i el 
de tria o priorització, l’emissor controla el joc de la interacció personal i el de la sub-
jectivitat i l’objectivitat del llenguatge. 

Tot seguit d’aquesta visió general, entrarem en les particularitats dels ele-
ments lingüístics que duen a terme les principals funcions comunicatives, projectades 

99 Entenem transparent en el sentit que deixa veure el seu interior: sentiments, desitjos, animositat…

100 El posicionament es relaciona amb dos dels tres factors que condicionen el registre: el mode i el 
to —al costat del camp. Segons Gregory i Carrol (1986), el mode es refereix al canal de producció (oral 
o escrit) i el to expressa el paper i les posicions dels participants en la comunicació (comprèn el tenor 
personal, o grau de familiaritat, i el tenor funcional, o paper que fa la llengua en la situació). Glossant 
Halliday, els autors subratllen que el to expressa la funció interpersonal de la llengua. Sobre els factors 
que condicionen el registre, vg. Marí (1982 i 1992: 122-134).
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a través del posicionament discursiu. El quadre següent mostra els principals contin-
guts que analitzarem a partir de dos punts: el posicionament envers el context i el 
posicionament envers l’enunciat. 

Quadre 2. Posicionament discursiu de l’emissor 

Envers el context

L’ancoratge del text a les persones de la comunicació
• El centre díctic
• La interacció. Relacions amb l’ interlocutor (rols comunicatius, tasca d’imatge)
• Emissor i receptor latents (ocultació de les persones de la comunicació)

L’ancoratge del text al temps i al lloc de la comunicació i a la manera

Envers l’enunciat

El pronunciament sobre l’enunciat: les modalitats de l’enunciació 

El control de la subjectivitat: les modalitats de l’enunciat
• Operadors lògics i axiològics
• Recursos d’implicació, d’objectivació, de subjectivació

Usos de les modalitats oracionals, característics i no característics: declarativa, 
interrogativa, imperativa, desiderativa/exhortativa, exclamativa

3.1. Posicionament envers el context

Com ja hem apuntat, un dels dos aspectes del posicionament de l’emissor és respecte 
al context. Mitjançant l’establiment del centre díctic de la comunicació, l’emissor en-
clava el text en els elements del context immediat que resulten més rellevants per a la 
comunicació. Així, l’emissor es constitueix en el punt cèntric des del qual s’estableixen 
marques que situen els participants fora i dintre del text, o que senyalen una dreta i 
una esquerra i un amunt i un avall en el territori textual. 

Aquestes marques són referències exofòriques que constitueixen l’ancoratge del 
text al context, la més important de les quals és l’emissor, que n’és el centre, i secundà-
riament, el receptor i la interacció entre l’un i l’altre, així com el temps, el lloc, la situació 
de la comunicació, etc. La referència als elements extratextuals pot ser díctica i no 
díctica; ens podem referir al temps o al receptor amb una forma díctica (ex.: avui, vostè) 
o bé fer-ho amb una referència no díctica (ex.: 14 d’abril de 2011, senyor Joan Escrig). 

En general, el posicionament discursiu de l’emissor és pragmàtic, i ho és sobre-
tot envers el context; tanmateix, quan l’emissor es posiciona envers l’enunciat entra 
també en el pla semàntic.

3.1.1. Centre díctic

La referència a l’emissor és crucial perquè assenyala el centre díctic de la comunicació, 
el jo, a partir del qual, per oposició, s’estableix el tu i, per exclusió d’aquests dos, la 
tercera persona: ell, ella, allò… Del centre díctic parteix la relació amb l’interlocutor (tu, 
vostè, vós), amb l’espai (aquí, allà, a dalt, a baix, anar i venir) i amb el temps cronològic 
en relació amb el moment en què es produeix el discurs (ex.: ara, abans, després, avui, 
ahir, demà…). Així, el discurs s’enclava en els paràmetres extratextuals (jo, ara i aquí), 
mitjançant, sobretot, els elements especialitzats en la funció d’ancoratge: els díctics.101

101 Vg. Payrató (2002b: 1154 -1175). També la tesi de Nogué (2005).
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Quadre 3. Ancoratge del text al context mitjançant el sistema díctic

Dixi personal o social
Assenyala emissor i 
receptor i una relació 
menys o menys distant 
entre ells

• Pronoms personals de primera i segona persona: jo, tu, vostè, nosal-
tres, vosaltres, vostès, em, us, etc. 

• Pronoms i adjectius possessius de primera i de segona persona: meu, 
teu, nostre, vostre, etc. 

Dixi espacial
Assenyala proximitat o 
distància de l’element 
que s’indica respecte de 
l’emissor

• Pronoms demostratius: aquest/aqueix, aquell
• Pronoms neutres: açò/això, allò
• Proformes adverbials: ací/aquí/allí, allà, així

Dixi temporal
Assenyala simultaneïtat, 
anterioritat, posterioritat, 
al temps de l’enunciació 

• Alguns adverbis temporals: ara, ahir, demà, abans-d’ahir / despús-
ahir, demà passat / despús-demà, etc.

Val a dir que aquests elements poden tenir funció d’ancoratge tant si apareixen 
sols (ex.: Soc jo, sisplau; Posa-m’ho aquí) com si formen part d’un sintagma nominal 
que sigui una referència exofòrica (ex.: Atansa’m aquesta cadira; Aquell moment va ser 
màgic). En aquest cas, és tot el sintagma el que fa la funció díctica. 

Començarem per les diferents formes amb què podem reconèixer l’emissor del 
text, ja siguin díctiques o no díctiques. Veurem que pot tenir una presència patent, 
difuminada o, per defecte, latent (quan no hi està inscrit). El coneixement de les dife-
rents formes d’inscripció de l’emissor en el text és important per poder-les aplicar per 
a fins comunicatius específics. 

3.1.1.1. Presència patent de l’emissor

Respon a la voluntat de mostrar-se obertament, com en el text 4 (vegeu-lo més enda-
vant). 

Formes de presència patent de l’emissor en el text: 

• Pronoms forts de primera persona (ex.: Jo no m’ho crec; A mi no m’enreden)

• Altres formes de primera persona, com són pronoms personals febles, pro-
noms i adjectius possessius, i terminacions verbals (ex.: Ens trobarem a 
casa meva)

• Formes d’identificació de l’emissor (ex.: Signat: Pere Ferrer)
(Tipotext: 144)

El text següent és un exemple de presència patent de l’emissor.

Text 4

Dimecres, 13 d’abril. El poeta Lluís Alpera m’ha telefonat des d’Alacant. Arribarà en vaixell, la pro-
pera matinada, pel port de Sant Antoni. Demà té la seva lectura a Sa Nostra, i jo l’he de presentar. 
El cert és que no conec gaire la seva poesia, però les poques vegades que n’hem parlat, he pogut 
fer-me càrrec del seu bon caràcter i de la seva cordialitat. Llegeix esplèndidament els seus versos, 
amb una veu clara i vigorosa.

Josep Marí. Dietari de la vida plàcida. Barcelona: Viena Edicions, 2010: 154.
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3.1.1.2. Presència difuminada de l’emissor

Respon a la voluntat de l’emissor de no imposar el seu jo o bé de donar una determinada 
imatge d’ell mateix. Sempre que les circumstàncies li ho permetin, l’emissor pot jugar 
amb la utilització dels plurals o de les diferents persones gramaticals per camuflar-se 
o difuminar-se. 

Formes de presència difuminada de l’emissor en el text: 

• Inclusió de qui parla en un plural fictici o no referencial (ex.: La tesi que 
presentem)

• Ús del plural de primera persona, sovint en verbs de dir, d’enteniment o 
percepció, mitjançant els quals la identitat de l’emissor es dilueix en la 
veu, l’opinió o la percepció d’un col·lectiu (ex.: Els professors sabem que…)

• Ús de la segona persona per fer generalitzacions, sigui en plural o singular 
(ex.: …i allà no trobeu un llibre de reclamacions ni que el busqueu amb un 
llum d’oli; allà no trobes un llibre…)

• Ús d’un plural d’apropament al receptor (ex.: Ara farem una fila molt ben 
feta [dit per una mestra als pàrvuls])

• Substitució de la primera persona singular102 per la segona, sovint per mi-
nimitzar el fet que es parla d’un mateix (ex.: I després de treballar tot el 
dia, arribes a casa i ho trobes tot per fer, i apa!, fes el sopar, els llits, i treu 
la caca al nen!)

• Substitució de la primera persona per la tercera, amb una referència al nom, 
el càrrec o el parentiu (ex: Ara la Maria / la mama et donarà la sopeta; El 
president del govern us promet que…; Aquest autor considera…)

(Tipotext: 146)

Tot seguit veurem uns textos en què l’emissor es difumina: ús de la segona per-
sona en lloc de la primera (textos 5 i 6) i ús del plural de primera en lloc del singular de 
primera (text 7); en tots hi ha, lògicament, la concordança de les terminacions verbals. 

Text 5

No ets la Shakira

«Nena, a quin preu els tens?», et pregunta una dona assenyalant uns volums de receptes. Li po-
dries dir que no treballes de llibretera, que no saps cuinar i que, per desgràcia, tampoc ets cap 
nena. Però et sap greu donar-li un disgust i t’esforces per saber quant val el llibre que vol. Si et 
sabessis vendre millor li hauries aclarit que ets una autora esperant caçadors de dedicatòries, 
i potser hauries aconseguit que comprés un llibre teu. S’imposa la paralitzadora fòbia social i la 
dona s’emporta el manual de receptes. Bon profit, doncs […].

Eva Piquer. Avui (25 abril 2011).

En aquest fragment d’un article periodístic, observem que l’emissor es cons-
titueix en motiu de la notícia i, per pal·liar-ho, es val, a part d’altres recursos, de l’ús 
de la segona persona del singular en comptes de la primera. Això l’ajuda a construir o 
mantenir una determinada imatge periodística.

102 Quan la substitució és de la tercera persona, naturalment, no hi ha difuminació de l’emissor. 
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Vegem ara el mateix recurs en un poema de Joan Margarit. La utilització de 
la segona persona per la primera és usat a bastament en poesia per a la construcció 
del jo poètic.

Text 6

Voldran que et moris

Sents aquest mar tranquil de cap al tard,
mig orgue, mig violoncel.
Es va fent fosc. Com tots els vells, vigiles
el teu propi final, mentre al llarg de la platja
el mar és una peça de seda desplegant-se.
Escoltes el que et diuen les onades:
que els qui t’estimaran, voldran que et moris.
Perquè els estimaràs voldràs morir-te.
La lògica implacable de l’amor.
La lògica implacable de la mort.
L’alleujament que dona saber que estan tan junts.

Joan Margarit. No era lluny ni difícil. Barcelona: Proa, 2010.

En el text que ve a continuació, trobem un emissor que s’oculta darrere de la 
segona persona del plural i d’un infinitiu. Amb aquests procediments eleva la seva 
experiència a una generalització. 

Text 7

Dimecres, 19 de gener. Els consultoris dels metges, els despatxos administratius, les assessories 
fiscals, acostumen a ser habitacles inquietants i aspres, on les esperes són llargues i tedioses i 
les cares de la gent, encartonades. No us podeu entretenir en res, si no és a llegir algun diploma, 
alguna revista de xafardeig, un decret municipal… Sovint hi acabeu considerant la vostra angoixa 
transitòria, i no n’enteneu ben bé la raó. Un sentiment de culpa gravita en el nostre ànim, com el 
càstig sever d’una incerta malifeta.

Josep Marí. Dietari de la vida plàcida. Barcelona: Viena Edicions, 2010, p. 93.

Quant al plural d’apropament al receptor, mereix ser comentat aquí, tot i que 
és una marca del receptor. Es tracta d’un plural de primera persona pel qual l’emissor 
intenta apropar-se al receptor a fi d’escurçar distàncies. En realitat, qui ha de realitzar 
l’acció representada pel verb és una segona persona, però, per solidaritat, es conver-
teix en primera del plural (ex.: Com tenim el sopar? [dit per un convidat a l’amfitriona]; 
Tenim l’article enllestit? [dit per un cap al redactor]). 

Així, el domini de l’ús de les persones gramaticals facilita un joc d’efectes 
comunicatius, alhora que l’adopció d’estils lingüístics.

3.1.1.3. Expressivitat de l’emissor

A banda dels recursos gramaticals que acabem de veure, n’hi ha també de semàntics 
que constitueixen un senyal inequívoc de la presència de l’emissor, perquè són trets 
expressius que denoten les reaccions de l’emissor davant la situació comunicativa i 
el text. 
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Formes d’expressivitat de l’emissor:103 

• Interjeccions i onomatopeies (ex.: Uf!, Ai!, Ecs!, Muà muà)

• Invocacions i renecs (ex.: Jesús del Carme!, Mecaguntamare!)

• Fórmules fàtiques (ex.: Sí, sí…; Vejam; Bé)

• Adjectius possessius i pronoms febles amb què l’emissor estableix una re-
lació d’apropament o distanciament entre les persones i els objectes o els 
fets referenciats (ex.: Se’m beu el cafè; Se’m casa la noia; I em prenc el meu 
cafetó…; Al director, com li va de curta la secretària!)

(Tipotext: 149)

Vegem alguns exemples d’expressivitat en el text següent: 

Text 8

—Sí, sí, acabo d’arribar de Torrelles. El Miquel ens havia convidat a una lectura del seu darrer poe-
mari. Caram, tu! És que cada dia escriu millor aquest xicot: és un crac. Perquè vegis! Qui ho havia 
de dir! Ara, que jo ja li vaig vaticinar, eh, quan li vaig corregir els primers versos… M’ha encantat, tu!

Per contra, en la desaparició de les traces hi ha el punt màxim d’ocultació de 
qui parla. S’esdevé quan l’emissor decideix no aparèixer en el text o s’hi veu obligat 
pels condicionaments de l’intercanvi; és l’emissor que anomenem latent. En parlarem 
a l’apartat 3.1.3. 

3.1.2. Interacció: relacions amb l’interlocutor

Pel que fa al receptor, tindrà paper textual o no segons la decisió de l’emissor, perquè el 
receptor que s’esmenta al text no és real, és obra de l’emissor. Hem de tenir en compte 
que, quan el receptor real respon, automàticament passa a ser emissor. Admetent, 
doncs, que és l’emissor qui dona paper textual al receptor, reconeixem que la seva 
presència ideal en el text pot manifestar-se de manera patent, matisada o latent104.

Entre les diferents maneres de referir-se al receptor, destaquen les formes de 
tractament personal, l’anomenada dixi social, que contribueixen a perfilar les relacions 
personals i la imatge del receptor, atès que indiquen la consideració que el receptor 
mereix a l’emissor. Aquests procediments no actuen sols sinó que se n’hi sumen d’al-
tres, com els de cortesia, que veurem més endavant.

3.1.2.1. Presència patent del receptor

Respon a la voluntat de l’emissor de mostrar obertament el receptor. 

Formes de presència patent del receptor:

• Formes de tractament solemne (ex.: Excel·lentíssim Sr., Il·lustríssima)

• Vocatius per mitjà del nom, el rol o el càrrec (ex.: Teresa, mare, Sra. Presi-
denta)

103 Noteu que les invocacions, els renecs i algunes de les fórmules fàtiques poden ser alhora interac-
tives i actuar com a interjeccions (vg. Cuenca 2008). Pel que fa a les onomatopeies, ens referim a les 
que tenen funció expressiva, a més de funció referencial. 

104 Vg. Bellès (2001).
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• Formes de tractament personal i terminacions verbals relacionades amb 
les persones gramaticals: 
– Tractament de tu, singular i plural (ex.: Si tu no pots venir, que vingui el 

teu germà)
– Tractament de vós (ex.: Podeu estar ben orgullosa dels vostres fills)
– Tractament de vostè, singular i plural (ex.: Vostè, a la seva edat, ja no 

hauria de treballar; Vostès en són responsables)
– Tractaments inespecífics en segona persona del plural que tant poden 

ser un tractament de vós com designar un plural real (ex.: No entreu)

(Tipotext: 152)

3.1.2.2. Presència matisada del receptor

L’emissor trasllada el receptor a la categoria de tercera persona a fi de destacar-lo o bé 
crea una segona persona fictícia amb un valor de generalització. 

Formes de presència matisada del receptor:

• Substitució de la segona persona gramatical per un referent de tercera (ex.: 
Ara la nena es menjarà la sopa; I el respectable públic em dirà si m’equivoco 
[adreçant-se directament a la nena o al públic])

• Particularització en una segona persona d’un referent de tercera o bé de 
primera (ex.: Avui dia, si vols feina, has de… [dit com una generalització]; 
No plegues de treballar fins a les deu, i llavors arribes a casa i ho trobes tot 
per fer [l’emissor parla de la seva situació personal]) 

(Tipotext: 154)

Vegem ara uns textos que exemplifiquen alguns d’aquests casos. 
El primer, el 9, en mode directe i cara a cara, es basa en el patró directiu, en 

què és freqüent trobar marques del receptor. A la primera frase hi ha una referència 
als receptors en tercera persona (frase subordinada) i, tot seguit, el pas del tractament 
de tu al de vostè; a més, a la segona frase hi ha una interpel·lació pel cognom i un si 
us plau de cortesia.

Text 9

Un moment, si us plau, als qui aneu entrant… Agafeu, si voleu, agafin un programa dels que hi 
ha entrant a mà dreta i seguin a partir de la segona fila; les cadires de la primera són per a les 
autoritats. Vostè que ha de parlar, oi, senyor Capdevila?, posi’s tocant al passadís, que li serà més 
fàcil acostar-se a la tarima. Ah, i no aplaudeixin fins al final del concert, si us plau, que els nens 
es distreuen molt. Els agrairem moltíssim que ho facin així…

Els al·ludits poden copsar el tracte educat que se’ls dona a través de les interpel-
lacions corteses i les justificacions per a les accions que han de realitzar.
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Text 10

President del Parlament: Es reprèn la sessió/// Un senyor secretari se servirà anunciar el nom dels 
grups parlamentaris que s’han constituït i dels portaveus designats.

secretari de la mesa: Als efectes del que disposa l’article 119, punt 1 del reglament…

Fragment d’una sessió parlamentària105 

En aquest breu fragment de text, produït en un intercanvi molt formalitzat 
com és l’obertura d’una sessió parlamentària, les referències a l’interlocutor es fan en 
tercera persona i, en general, no indiquen més que el rang institucional (ex.: Un senyor 
secretari, en referència a un destinatari allí present). Com que el text escrit és la trans-
cripció d’un text oral, notem que cada vegada que parla algú s’especifica esmentant-ne 
la funció (ex.: President del Parlament; Secretari de la Mesa). 

3.1.2.3. Interpel·lació al receptor, cortesia verbal i tasca d’imatge

D’altra banda, la forma d’apel·lar el receptor sovint és indicadora d’actituds de l’emis-
sor, així com d’atribució de rols i d’imatge (ex.: Tu, el de la bufanda!; Hola, bombonet; 
Passi-ho bé!). Les distintes formes d’interpel·lació tenen com a funció principal iniciar 
el contacte, mantenir-lo o tancar-lo; són marques de posicionament d’ordre semàntic 
amb valor clarament interaccional, les quals contribueixen a l’ancoratge del text a la 
situació comunicativa. Moltes d’aquestes marques són també formes d’expressivitat 
de l’emissor. 

Formes d’interpel·lació al receptor:

• Interjeccions i expressions conatives (ex.: Ep!; Compte!; Si us plau; On s’és 
vist!)

• Insults i floretes (ex.: Amor meu; Reina; Fill de puta)

• Vocatius, salutacions i comiats (ex.: Antònia!; Tu, el de les ulleres; Bon dia; 
Estimat lector; Vostè, vostè!)

• Expressions de complicitat (ex.: Siguem francs; Com t’ho diria…; Oi?; M’en-
tens?)

• Rectificacions del discurs de l’interlocutor (ex.: Emissor: Vam decidir… Re-
ceptor: Vas decidir).

 (Tipotext: 156)

En general, les formes d’interpel·lació denoten un cert tipus de consideració 
envers el receptor, de les més corteses o les més barroeres a les més neutres. Tot i que 
són una part important de la cortesia verbal, no ho són tot per a la creació d’una imatge 
convenient per al receptor o el mateix emissor. La consideració que mereix el receptor 
no solament queda reflectida en la tria dels apel·latius, sinó també en la formulació de 
l’oració sencera. Per exemple: 

105 Parlament de Catalunya, sessió d’investidura del president de la Generalitat (21 juny 1988). Fragment 
en què es fa pública la constitució dels grups parlamentaris. Text del corpus textual del Tipotext: 
vídeo annex.
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[1] Vostè, senyor diputat, dirà el que voldrà, però està mal informat o diu les coses sense pensar. 

Denota una imatge negativa del receptor; se’l té per mentider, encara que se 
li doni un tracte de cortesia.

[2] Al país, Jordi, li convé que hi hagi molta gent com tu, que es comprometi. 

Se’l considera un model a seguir; denota, per tant, una imatge positiva.

[3] Perdona, em podries guardar el seient un moment, que he d’anar a donar una entrada a fora?

Denota confiança en algú que no es coneix; imatge positiva, doncs. 

En enaltir o rebaixar la imatge del receptor, queda també afectada la de l’emis-
sor, que serà vist de manera positiva o negativa. Si l’emissor queda com una persona 
cortesa i respectuosa, s’activen les relacions personals i, com a conseqüència, la comu-
nicació té moltes més possibilitats d’avançar amb èxit; per contra, si es mostra barroer 
de tracte, crea una imatge negativa d’ell mateix que posa obstacles a la comunicació. 
La cortesia verbal és una pedra fonamental per a una tasca d’imatge positiva i té un 
abast semàntic molt gran en la comunicació.106 

D’altra banda, Hudson (1981: 124-127), parla de tasca d’imatge; glossant 
Goffman diu:

Goffman anomena tasca d’imatge, face work, la manera com una persona s’acredita i guanya 
imatge; el mateix que en sentit contrari indica amb l’expressió to lose face, ‘perdre imatge’ o 
‘desacreditar-se’. La parla és un treball expert i cal desplegar habilitats per acreditar-se i acon-
seguir l’èxit comunicatiu.»

Amb tot, no podem pensar que, com més cortesia verbal i més tasca d’imatge 
positiva hi hagi, més gran serà l’assoliment dels propòsits comunicatius, i a l’inre-
vés; a vegades convé fer una tasca d’imatge negativa per aconseguir determinades 
actuacions. L’adequació del posicionament discursiu s’ha d’ajustar a cada intercanvi 
comunicatiu concret. 

Com la coherència, l’adequació obliga a un equilibri. Darrerament es parla de 
l’assertivitat com l’habilitat de ser veraç sense ser ofensiu per a l’altre, ni desmerèi-
xer-se un mateix, de manera que el discurs pugui avançar per un camí clar i segur que 
no doni lloc a falses expectatives. En el fragment següent, podem veure un emissor 
assertiu que salvaguarda alhora la pròpia imatge i la del receptor, cortesament.

Text 11

En un tercer apartat ens permetrem una incursió en les funcions del llenguatge relacionant-les 
amb les maneres de donar informació. Potser en aquest apartat el lector trobarà que hi ha menys 
rigor analític. A vegades, partint, això sí, de la transmissió d’informació, ens hem deixat endur cap 
a algunes reflexions més lliures sobre alguns aspectes puntuals que concerneixen cada una de 
les funcions del llenguatge.

Joan Bellés (1999: 73).

106 Vg. Bassols (2001: cap. 6) i Haverkate (1994).
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Notem les marques difuminades de l’emissor (ens permetrem), la interacció 
amb el receptor (el lector trobarà), la consideració que li mereix (sap que el receptor és 
intel·ligent i lingüista ben format i potser trobarà a faltar alguna cosa) i la humilitat 
amb què reconeix que s’ha pres alguna llibertat metodològica (a vegades ens hem deixat 
endur…), d’altra banda justificada (partint, això sí, de la transmissió d’informació —que 
és el tema que desenvolupa). En definitiva, una bona mostra d’assertivitat i de tasca 
d’imatge i, sobretot, un model d’adequació i de coherència, ja que el fragment ens 
indica un posicionament i una tria eclèctics, propis del tipus textual 2 o d’intercanvi 
social, al qual pertany. 

D’altra banda, convé tenir present que, sigui quina sigui la forma amb què 
es decideixi adreçar-se al receptor, convé mantenir-la al llarg del text; altrament es 
produeix incoherència. I no cal dir que no s’ha de perdre de vista qui és el destinatari, 
com ha fet l’emissor de l’esquela següent:

Text 12

Robert Llorach i Madurell

A. C. S.

Tots els que hem tingut la sort d’estimar-te i compartir la teva vida, com la teva esposa, Isabel; 
els teus fills Robert, M. Antònia i Magda; néts, Cristina i Joan; fills polítics, Virgínia i Jordi, us co-
muniquem que ha mort cristianament a Barcelona, a l’edat de 89 anys, el dia 17 d’agost del 2011.
La cerimònia tindrà lloc demà, dia 20 d’agost del 2011, a les 11.30 hores, al Tanatori Sant Gervasi.

En llegir l’esquela, els pronoms de la primera línia, et i teva, ens fan pensar 
que el text s’adreça al difunt; més endavant ens adonem que no, que els destinataris 
som nosaltres, els lectors. S’ha produït una incoherència semblant a la produïda en el 
text 2 del cap. III, per una falsa identificació del receptor. 

Com hem vist al llarg de l’apartat, l’emissor atribueix uns papers o rols al re-
ceptor mitjançant les formes amb què s’hi refereix. El tipus d’intercanvi, les relacions 
que manté amb el receptor o que hi vol mantenir, la importància del que vol obtenir… 
són elements decisius en la configuració de la imatge del receptor. 

3.1.3. Emissor i receptor latents

3.1.3.1. Ocultació de les persones de la comunicació 

L’emissor disposa de moltes maneres de deixar-se veure textualment. En molts de gène-
res té possibilitats de jugar amb el clarobscur de la seva imatge, en gran part per mitjà 
dels recursos que hem vist. Memòries, dietaris, poemes, narracions de viatges en què 
és protagonista, cartes als diaris en què dona arguments per a alguna causa… Altres 
vegades, el protagonisme el tenen altres entitats, que anomenem terceres persones: 
fets, esdeveniments, persones…, als quals l’emissor es refereix per donar a conèixer. 
Tot i això, segons el tipus d’intercanvi, podrà posar en el text una pinzellada de si 
mateix: una inscripció, una apreciació, una opinió…, que faran que aparegui la seva 
imatge d’esquitllentes; altres vegades, però, no ho podrà fer, o no voldrà, i s’ocultarà 
(vg. textos 13 i 14). 

Val a dir que en els textos en tercera persona no sempre hi ha una voluntat 
expressa d’ocultació de l’emissor; a vegades, senzillament, l’emissor no hi és perquè no 
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toca que hi sigui. En les descripcions tècniques o científiques, les definicions de diccio-
nari, les memòries d’una institució, els inventaris, algunes lleis o decrets, gran part de 
les notícies…, no s’admet ni la personalització ni la subjectivitat; l’ocultació llavors és 
obligada. La major part d’aquests textos són propis dels intercanvis institucionalitzats. 

Però també en textos d’intercanvi social, com ara notícies, cròniques o do-
cumentals, l’interès se centra en l’objecte de la descripció o de la narració i, llavors, 
l’emissor resta fora del focus informatiu i no deixa marques d’ell mateix; no tant per 
imposicions del context, com, sobretot, per mostrar-se al marge dels esdeveniments 
a favor d’una ètica periodística. En aquests casos, parlem d’emissor latent, perquè 
sabem que, amb tot, qui parla —pot ser una veu en off— o redacta és una persona que 
pensa, que crea un text. 

Els dos paràgrafs que ara us proposem llegir corresponen a un text força llarg 
en el qual l’emissor no es desvia mai del seu focus d’atenció: la vida de bin Laden. Com 
que signa l’article, es fa responsable de la veracitat de la informació que transmet; 
garanteix que no són opinions ni apreciacions, sinó fets comprovables. 

Text 13

Cop al terrorisme internacional

BÈSTIA NEGRA DELS EUA
Barcelona

Al camí que mena de Djedda a Abbottabad hi ha milers de morts. La vida del saudita Ussama ben 
Laden comença el 10 de març de 1957 a Djedda, ciutat costanera del mar Roig i porta d’entrada 
a la Meca, en el si d’una família multimilionària, i acaba també en l’abundància, en una mansió a 
Abbottabad, al nord del Pakistan. Entremig, l’home més buscat del món va deixar la vida acomo-
dada de l’Aràbia Saudita per començar una peregrinació per l’Afganistan, el Sudan i el Pakistan 
en una croada contra l’infidel articulada al voltant d’una base de dades gihadistes, «la base»: 
Al-Qaida, en àrab.

Es va iniciar en la madrassa de la seva ciutat natal, on posteriorment va cursar teologia i economia 
a la Universitat de Rei Abdulaziz. També va estudiar a l’estranger, en escoles d’elit d’Alexandria i 
d’Europa, on va aprendre anglès.

Emili Bella. Avui (3 maig 2011).

3.1.3.2. Impersonalitat, imparcialitat, objectivitat

Quan un text està mancat de referències a les persones de la comunicació, diem que 
és impersonal, com el text anterior o com el que ve a continuació. En el primer, però, 
hi consta el nom de l’autor; en el segon, en canvi, el nom de l’autor desapareix darrere 
el mot Redacció. 
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Text 14

El llenguatge humà té un origen comú i únic a l’Àfrica central

RECERCA
Redacció
Barcelona

El llenguatge humà té un origen comú i únic a l’Àfrica central i del sud, segons un estudi publicat 
avui a la revista Science per l’investigador Quentin Atkinson, de la Universitat d’Auckland (Nova 
Zelanda), després d’analitzar els fonemes de 504 idiomes actuals. Una de les característiques que 
permeten arribar a aquesta conclusió és que, segons Atkinson, els idiomes i dialectes amb més 
diversitat de fonemes són els que es parlen a l’Àfrica, mentre que els menys diversos en fonemes 
són els de l’Amèrica del Sud i les illes tropicals de l’oceà Pacífic, on la colonització humana hauria 
arribar més tard.

L’autor de l’estudi considera que el llenguatge humà es va estendre pel planeta seguint un patró 
comparable al de la diversitat genètica, que es va anar reduint a mesura que els humans s’allu-
nyaven del punt en què es va formar l’espècie.

Avui (15 abril 2011).

El text es refereix a un altre text publicat a la revista Science; és un cas d’in-
tertextualitat, doncs. L’emissor actual hi remet contínuament i no es fa responsable de 
la tesi de l’investigador que signa l’article de Science. Tampoc no deixa marques d’ell 
mateix, ni es refereix als lectors a qui va destinada la notícia. Es tracta d’un emissor 
latent que, tot i que ha triat els punts que ha cregut més importants de l’article origi-
nari, no ha assumit cap risc opinant, ni tampoc ha deixat marques de presència. Com 
l’autor del text anterior, el 13, ha procurat redactar amb la màxima objectivitat, tot i 
que en aquest cas el seu punt de referència són idees. 

L’un i l’altre, 13 i 14, que sembla que no tinguin emissor, són textos impersonals, 
o despersonalitzats, d’emissor latent. També són imparcials, però no perquè siguin 
impersonals, sinó perquè els respectius emissors no prenen partit en allò que diuen. 

En canvi, el redactor de la notícia que llegirem tot seguit ha deixat traces d’un 
individu pensant, tot i que no signa amb el nom.

Text 15

Suport ciutadà a una llei antialcohol per als menors

SALUT
Redacció
Madrid

El 79% dels ciutadans de l’Estat espanyol estan totalment o molt a favor que el Govern central 
impulsi una llei perquè els menors de 18 anys no puguin consumir alcohol, segons les dades de 
l’últim Baròmetre Sanitari del Ministeri de Sanitat. Cal recordar que el projecte de llei de preven-
ció de l’alcoholisme elaborat pel Ministeri de Sanitat el 2005, en aquell moment dirigit per Elena 
Salgado, va haver de ser retirat a causa de la forta oposició del sector de venda de begudes. Per 
contra, les dades més recents mostren que només l’1,7% de les 7.800 persones enquestades 
a tot l’Estat estarien «en total desacord» amb una llei que prohibís l’alcohol als menors d’edat.

Avui (18 abril 2011).
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La despersonalització, o manca de referència a les persones de la comunica-
ció, contribueix a dotar el text d’una determinada aparença d’objectivitat (vg. 3.2.3. 
Recursos d’objectivació). I diem aparença perquè, com hem vist, el text pot ser total-
ment despersonalitzat i no ser imparcial. La imparcialitat respon solament al fet de 
no prendre partit per uns o altres. Fixem-nos en el text 15, que és impersonal però no 
totalment imparcial. Ho reconeixem per la perífrasi verbal d’obligació cal recordar; pel 
connector per contra, que contraposa l’actitud del sector de les begudes a l’opinió dels 
enquestats, i per les cometes amb què limita l’expressió en total desacord, indicadores 
d’una cita literal. Són tres mostres de recursos propis de l’argumentació. D’altra banda, 
si recordem que el patró discursiu adoptat denota també un cert paper de l’emissor 
(vg. cap. III, 2.3) i tenim en compte que l’organització textual d’aquest text respon a un 
patró argumentatiu, un patró marcat, hi observarem la imatge d’un emissor implicat 
en el que diu. I com que qui signa el text és la redacció del diari, és el diari el que n’as-
sumeix el posicionament discursiu. 

Per contra, els textos anteriors, 13 i 14, que responen als patrons narratiu i 
descriptiu, en principi no marcats, poden no tenir marques de l’emissor. 

La imparcialitat que mostra un text sovint va lligada a l’establiment de les 
fonts de la informació (text 14), amb la voluntat que s’entengui que les idees o els valors 
exposats no són de l’emissor sinó que ell n’està al marge, com veurem més endavant 
(ex.: Segons el comitè executiu aquesta mesura era del tot necessària.) Ara bé, aquest 
recurs que aparentment denota imparcialitat no sempre està al servei de l’objectivitat. 
Ens podem referir a frases d’altri amb la intenció de fer-lo quedar bé o malament, per 
la qual cosa el recurs pot esdevenir subjectiu. La imparcialitat està lligada al distan-
ciament de l’emissor en el sentit que no es manifesta a favor de ningú; l’objectivitat 
està lligada a la voluntat de l’emissor de presentar la realitat veritable de les coses, 
amb independència d’idees, sentiments i apreciacions, siguin propis o aliens. Semàn-
ticament, aquests conceptes són propers, però no són idèntics. 

En efecte, fent presents les persones de la comunicació en el text (inscripció), 
dissimulant-les (inscripció amb difuminació o matisació) o ocultant-les, el personalit-
zem o el despersonalitzem, però per aquesta única causa no el convertim en objectiu 
o imparcial. Per a això cal recórrer a altres procediments del posicionament, que ana-
litzarem a l’apartat 3.2. 

Quadre 4. Ancoratge i grau de distanciament envers l’interlocutor

Principals 
elements del 
context

Referència exofòrica díctica Referència exofòrica no díctica

Emissor

• Presència patent: Pronoms de 1a 
persona: febles, demostratius, pos-
sessius…

• Presència difuminada: 
  – Inclusió en un plural fictici
  – Ús de la segona persona 
  – Apropament al receptor 

• Referència a l’emissor com a persona 
o institució:

  – Noms propis, malnoms, càrrecs…
  – Logotips, signatura, segells

• Ús de la tercera persona enlloc de la 
primera

Receptor

• Presència patent: Pronoms de 2a 
persona: febles, demostratius, pos-
sessius…

• Presència difuminada: 
  – Inclusió en un plural fictici
  – Apropament al receptor 

• Referència al receptor com a persona 
o institució: 

  – Noms propis, malnoms, càrrecs…
  – Logotips, signatura, segells

• Ús de la tercera persona enlloc de la 
segona
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3.1.4. Elements d’ancoratge altres que emissor i receptor

Hem vist com del centre díctic del text sorgeix la imatge d’un determinat receptor de 
qui s’espera alguna cosa, així com una determinada imatge de l’emissor mateix. Hem 
observat també que, per defecte, es produeix l’absència d’aquestes imatges i llavors el 
text resta despersonalitzat. 

Sens dubte, l’ancoratge del text s’afebleix sense les referències a les persones 
de la comunicació, però el text també s’arrela en el context mitjançant l’ancoratge en 
el temps i el lloc de la producció, i a la manera; molts dels textos impersonals (com el 13 
i 14 que hem llegit) porten la data i l’esment del lloc —en aquest cas, el diari i la ciutat 
on es publica. En un text de no-ficció, l’ancoratge físic és crucial per situar i entendre 
una informació que acceptem com a verídica. Així doncs, com a receptors, entenem 
que l’emissor ens llança cables que indiquen que vol mantenir relacions amb nosaltres 
(entorn social i psicològic) i cables que ens situen en el temps i el lloc (entorn físic) de 
la comunicació; uns i altres contribueixen a la interpretació del missatge. 

Per tant, pel que fa a l’ancoratge, a més dels elements lingüístics que es re-
fereixen a l’emissor i al receptor, tenim en compte els elements lingüístics, ja siguin 
díctics o no díctics que:

• situen l’enunciat o el text respecte al lloc i al temps en què es produeix,

• es refereixen a l’acte de comunicació mateix o a la manera com es produeix,

• informen explícitament del gènere discursiu en què s’inclou el text.

Elements d’ancoratge altres que l’emissor i el receptor:

• Díctics de lloc o de temps consistents en adverbis (aquí, allà, ara, demà, 
actualment), adjectius (actual, present) o sintagmes nominals amb valor 
adverbial (l’any que ve, aquest curs, el segle passat)

• Díctics de tercera persona, de cosa o de manera consistents en pronoms 
personals o possessius de tercera persona (Dona-li a ella [essent-hi ella]; És 
la seva [essent-hi ella]), demostratius (Veus aquell home?; Seu a l’altre cantó; 
Agafa això) o adverbis de manera (Fes-ho així; Doncs tu fes-ho igual; Ho has 
de fer al revés [quan es refereix a una acció present])

• Díctics que fan referència al propi discurs com a globalitat consistents nor-
malment en demostratius (Aquest cas que estem debatent; Aquesta carta…; 
Aquest programa l’emetem en directe)

• Referències exofòriques no díctiques (Barcelona, 4 de maig de 1998)

• Títols que informen del gènere discursiu en què s’inscriu el text (decret, 
avís, ban, crònica)

(Tipotext: 158)

Els textos en mode directe solen ancorar-se amb elements díctics, però no 
exclusivament (ex: Avui, 16 de març de 2011, ha nascut un nou Ajuntament… [dit pel 
nou alcalde des del balcó]); de la mateixa manera els textos en mode diferit, en què les 
referències al temps i al lloc solen ser no díctiques, poden tenir també elements d’an-
coratge díctics (ex.: Avui en dia la moda ho domina tot, solament cal veure els vestits 
amb què ara es vesteix la gent gran i com es vestia vint anys enrere). 
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Quadre 5. Elements d’ancoratge altres que l’emissor i el receptor

Díctics No díctics

• Díctics de lloc i de temps
• Díctics de tercera persona, de cosa o de ma-

nera 
• Díctics del propi discurs

• Expressions referencials de lloc i de temps: 
Barcelona, 10 de maig de 2002

• Títols que informen del gènere: acta, ban, 
decret, avís

Al llarg d’aquest apartat, hem vist diferents recursos de l’emissor per erigir-se 
en centre díctic de la comunicació i també per implantar una certa imatge del receptor 
en el text. Alhora, hem comprovat que els elements díctics fan un paper important 
en el posicionament discursiu, perquè s’encarreguen no solament d’establir relacions 
entre text i context sinó també entre emissor i receptor, aspecte bàsic per al bon fun-
cionament del text.

Els díctics afecten o poden afectar tant els textos orals com els escrits i produ-
ïts en tot tipus d’intercanvis. Per això, d’acord amb Grau (2003: 143-200), destaquem la 
importància de la modalització díctica per a la configuració del context, que entenem 
significativa per a la configuració del text, tant si és per presència com per absència. 

3.2. Posicionament envers l’enunciat

El posicionament discursiu envers l’enunciat es manifesta pel fet que l’emissor el dota 
d’intencions. D’aquesta manera, els significats pragmàtics (valors, intencions, creen-
ces, afectes…) governen el comportament verbal; així doncs, pragmàtica, semàntica i 
gramàtica configuren el discurs. 

Un text es forma amb una oració darrere una altra i cada oració es materia-
litza en alguna modalitat —recordem que la modalitat de l’oració s’identifica amb el 
modus de l’oració (cap. III, 2.1). Cada una de les modalitats té una estructura gramatical 
i melòdica específica que porta l’empremta d’una intenció, la qual arrossega cap a l’in-
tercanvi. Una interrogativa provoca, generalment, una resposta verbal; una imperati-
va, una acció no verbal; una declarativa pot respondre a una demanda d’informació, 
provocar una pregunta, un aclariment, una rèplica… L’intercanvi no és exclusiu dels 
textos en mode directe cara a cara, sinó que també és present en els textos de mode 
diferit. Essent que l’intercanvi comunicatiu verbal no és solament físic sinó també 
mental, en la interacció sempre hi ha alguna cosa que es mou d’un individu a un altre: 
coneixement, afecte, actitud, valors, etc. 

En efecte, l’emissor es pronuncia sobre el contingut de l’enunciat mitjançant 
la tria de les modalitats oracionals i, a més, disposa d’una sèrie de recursos per mati-
sar-lo, a fi de comunicar-se amb finalitats específiques. Aquests recursos consisteixen 
en una sèrie d’operadors, lògics o apreciatius, que permeten adaptar l’enunciat a les 
necessitats o voluntats de l’emissor en cada intercanvi concret, desentenent-se del que 
diu, implicant-s’hi, objectivant-ho…107 És a dir, adoptant algun paper en la comunicació, 
com anirem veient.

107 Vg. Grau (2000a). 
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Quadre 6. Posicionament envers l’enunciat

Pronunciament sobre l’enunciat Matisacions de l’enunciat

Modalitats de l’enunciació: 
• Declarativa 
• Interrogativa
• Imperativa
• Desiderativa/exhortativa
• Exclamativa 

Modalitats de l’enunciat:
• Incorporació de les modalitats d’enunciat a les 

oracions: operadors lògics i axiològics
• Recursos: d’implicació, d’objectivació, de sub-

jectivació 

Modalitats oracionals en usos característics i no característics

3.2.1. Pronunciament sobre l’enunciat: les modalitats de l’enunciació

En parlar del valor referencial de les oracions (cap. III, 2.2), hem esmentat també el seu 
valor funcional, per tal com l’un no es pot deslligar de l’altre. Ara ens centrarem en 
l’aspecte funcional posant atenció en les funcions que les oracions poden desenvolu-
par en la comunicació. Malgrat alguna repetició que hem cregut indispensable, aquest 
apartat, juntament amb l’anterior, completa una visió general de les modalitats de 
l’oració —o modalitats de l’enunciació, en la terminologia dels estudis de l’enunciació.108

Des del punt de vista funcional, si ens situem en el lloc del receptor ens és 
fàcil reconèixer què pretén fer l’emissor amb l’enunciat: informar, preguntar, manar, 
exhortar, engrescar, ofendre… És a dir, com a receptors, reconeixem un cert posicio-
nament de l’emissor envers el que diu, perquè cada una de les modalitats de l’oració té 
una estructura gramatical i melòdica específica que els parlants tenen interioritzada. 
Per aquest motiu les oracions gramaticals constitueixen un procediment sistemàtic 
de codificació i descodificació de les intencions del parlant.

En efecte, la gramàtica dona resposta a aquesta qüestió pragmàtica mitjançant 
les diferents modalitats de l’oració, ja que l’oració sempre es presenta en alguna moda-
litat que té a veure amb l’acte d’enunciació (declaro, pregunto, mano, etc.), i, en aquest 
sentit, s’entén que les modalitats són de l’enunciació. D’altra banda, es distingeixen 
d’aquestes les modalitats de l’enunciat, com veurem a 3.2.2.109 

Les modalitats oracionals fonamentals, reconegudes universalment, són la 
declarativa, la interrogativa i la imperativa, les quals estan en relació directa amb 
les tres funcions fonamentals: les que estan centrades en el contingut proposicional 
(logos), les que estan centrades en l’emissor (ethos) i les que estan centrades en el 
receptor (pathos).

[4] 1 —A quina hora és el sopar? 
 2 —A les nou. 
 3 —I hem de portar el pastís? 
 4 —No, diu que el porta l’Enric. 
 5 —Doncs tria el vi que ens hàgim d’emportar. 
 6 —Doncs dona’m la clau del celler… 

Observem que 1 i 3 són interrogatives per demanar informació; 2 i 4, decla-
ratives per informar; 5, una imperativa per donar una ordre, i 6 una imperativa per 

108 Vg. Benveniste (1970). 

109 Ferran Lozano (1991) distingeix les modalitats de l’enunciació i les de l’enunciat.
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demanar un bé. Com en els exemples, quan la declarativa serveix per informar, la 
interrogativa per demanar informació i la imperativa per donar o demanar béns o 
serveis, parlem d’usos característics de les modalitats oracionals. 

En aquest cas les oracions no desenvolupen cap altra funció que les que els 
són específiques i, per tant, no afegeixen altres valors pragmàtics que podrien anar 
associats a rols socials. Els interlocutors realitzen únicament els rols derivats de la 
interacció: el de donant i el de demandant.110 Des del punt de vista de la modalització, la 
manera més neutra d’efectuar un intercanvi d’informació es realitza amb la declarativa 
i la interrogativa, i un intercanvi de béns i serveis, amb la imperativa. 

La resta de modalitats —la desiderativa/exhortativa i l’exclamativa— solen 
sobrepassar el significat literal de l’enunciat. Són considerades marcades pel fet que 
contenen elements modalitzadors, els quals són de més lliure interpretació, ja que 
aporten significats derivats del context psicològic, social o físic. Per exemple: 

[5]  S’haurien de pujar del magatzem els arxius del 2010 [dit per un cap tot mirant un subordinat].
[6]  Ara és quan voldria desaparèixer, tu [dit pel receptor de l’ordre camuflada a un company].
[7]  Com pesen aquests maleïts arxius! [dit per un dels dos que finalment han fet l’acció].

L’exhortativa de [5] és una manera cortesa de donar una ordre; la desiderativa 
de [6], l’expressió d’un desig; l’exclamativa de [7], l’expressió d’un estat d’ànim con-
trariat. A [5] l’emissor pretén aconseguir un servei (intercanvi de béns i serveis); a [6] 
i [7], més que res, desfogar-se (intercanvi d’estats d’ànim, d’emocions…). [5] i [6] estan 
formulades en condicional, temps hipotètic que situa l’acció en un pla de desitjabilitat, 
necessitat o obligatorietat, i amb verbs modals, com són haver de, i voler; [7] es confi-
gura amb la partícula introductòria com, l’adjectiu apreciatiu maleïts, i una entonació 
emfàtica. Els receptors interpreten el sentit que va més enllà del literal per la descodi-
ficació dels elements lingüístics i dels elements pragmàtics que coneixen pel context. 
És evident que en totes aquestes oracions hi ha un component psicològic important. 

Per contra, les imperatives de [8] són formes més neutres i fàcils de descodi-
ficar, perquè tenen un sol significat, el literal.

[8] Jordi, puja del magatzem, si et plau, els arxius del 2010. Que t’ajudi el Carles. 

Ara bé, la reacció psicològica que provocarà cada una en el receptor és impre-
visible. D’aquí que l’emissor hagi de saber escollir i encadenar, per a cada intercanvi 
comunicatiu concret, les modalitats més idònies. 

Les funcions exposades d’aquestes cinc modalitats (declarativa, interrogativa, 
imperativa, desiderativa/exhortativa i exclamativa) són les més característiques del 
seus usos. Els parlants les distingeixen pels trets lingüístics que les componen i també 
per l’entonació, en la llengua oral, i per les marques que indiquen factors paralingü-
ístics, en l’escrita. Vegem un resum de les funcions característiques de les modalitats 
oracionals, o de l’enunciació, en el quadre següent: 

110 Vg. Ferran Lozano (1994). També Delu (1991).
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Quadre 7. Usos característics de les modalitats de l’enunciació

Intercanvis  
comunicatius Modalitats oracionals i funcions

Per donar  
informació

Declarativa
Funció referencial
• punt de vista objectiu 
• punt de vista subjectiu 

• Objectivació: París és la capital de França.
• Desresponsabilització: Sembla que arribaran 

a les 6.
• Responsabilització: Crec que arribaran a les 6.
• Apreciació: Per sort, venen avui mateix.

Per demanar 
informació

Interrogativa
• Funció conativa (de dir)
• Funció referencial 

• Ignorància: Qui ve avui? 
• Dubte: Vas o véns? 
• Pressuposició: Ja són les set?

Per donar  
o demanar  
béns i serveis

Imperativa
• Funció conativa (de fer)

• Inducció: Seu al meu costat.
• Prohibició: No seguis aquí.

Exhortativa, desiderativa
• Funció conativa  

(de fer, de dir i de sentir)
• Funció expressiva

Persuasió: Podríem sortir més aviat i passar per 
casa de la mare a recollir la catifa.

Per manifestar 
reaccions  
anímiques

Exclamativa
Funció expressiva

Manifestació de sentiments, emocions, estats 
d’ànim, etc. sovint inclosa en la informació: 
Caram, no pensava que m’afectés tant!

Com hem vist en els comentaris i els exemples, les modalitats de l’oració arros-
seguen cap a l’intercanvi; són, per tant, un component bàsic de la interacció, que en la 
llengua oral es manifesta molt clarament. Aquest fet té a veure amb l’intercanvi en el 
seu doble vessant: segons que sigui individual, social o institucionalitzat, i segons quin 
sigui l’objecte a intercanviar (informació, béns i serveis, estats d’ànim, emocions…). 
Es tracta d’una cruïlla de factors extralingüístics crucials per a la formulació de les 
oracions, sigui en usos característics o no característics (intercanvi d’informació), 
sigui amb formes impositives o corteses (intercanvi de béns i serveis), sigui amb una 
expressió espontània o elaborada (transmissió d’emocions).111

Hem parlat dels usos característics de les modalitats oracionals, que hem vist 
que corresponien als rols propis de la interacció —el de donant i el de demandant, sense 
altres implicacions. Ara bé, les oracions es formulen també d’acord amb els rols socials 
que desenvolupen els parlants segons els contextos: d’estatus (poder i solidaritat), i de 
tracte (intimitat i confiança).112 En aquests casos, sovint unes modalitats suplanten els 
usos de les altres i es produeix una sobreposició de funcions; és quan parlem d’usos 
no característics de les modalitats oracionals.

[9a] Voldria saber si s’ha de pagar tot de cop en fer la reserva. [Declarativa per demanar infor-
mació, suplanta una interrogativa]

[9b] Però ara vostès tenen pressa per marxar i nosaltres els entretenim. [Declarativa per ex-
hortar, suplanta una exhortativa]

[9c] Voleu fer el favor de seure i callar? [Interrogativa per manar, suplanta una imperativa]
[9d] Penseu que quan l’àvia es va comprar el primer cotxe les noies encara no conduïen. [Im-

perativa que serveix per informar, suplanta una declarativa]

111 Vg. el tractament de les habilitats comunicatives segons els intercanvis d’informació, els intercanvis 
de béns i serveis i la transmissió d’emocions a Artigas (coord.) (1999). 

112 Delu (1991). 
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Efectivament, la formulació dels enunciats depèn de factors contextuals i per 
això les oracions funcionen de múltiples maneres d’acord amb els usos, perquè els 
parlants les adapten als diferents contextos. Així, és en el text i el context que les ora-
cions adquireixen sentit, més enllà del significat referencial, el qual està al servei de 
la intenció de l’emissor; per exemple, l’afirmació estic cansat, pot tenir el sentit d’una 
negació: no sortiré amb tu aquesta nit. 

3.2.2. Control de la subjectivitat: modalitats de l’enunciat

3.2.2.1. Operadors lògics i axiològics

L’adaptació als usos comporta, a més de la tria de la modalitat oracional, un plus de 
modalització de l’enunciat, que es realitza mitjançant l’addició d’elements modals 
—ope radors modals en la terminologia de Van Dijk (1980). En altres paraules, les oracions 
s’han de vestir d’elements modals per arribar a complir les funcions convenients a la 
comunicació segons els condicionaments del context. La coneguda distinció establerta 
en els operadors modals entre lògics i axiològics té força rendiment didàctic en el domini 
de la subjectivitat, ja que proporciona elements que ajuden a reconèixer-la i controlar-la. 

Els operadors lògics situen l’enunciat en una perspectiva lògica que n’afecta 
la validesa.113 Alguns autors s’hi refereixen com a modalitats lògiques o de l’enunciat, 
en tant que formes que situen el locutor enfront de la veritat, falsedat, probabilitat, 
certesa, versemblança, necessitat, etc. de l’enunciat, amb la qual cosa donen lloc a 
modalitats alètiques (de necessitat i possibilitat), epistèmiques (de coneixement), do-
xàstiques (de creença), deòntiques (d’obligació), etc. (Lozano, 1991: 17).

Els operadors axiològics, o apreciatius, projecten judicis de valor, positius o 
negatius, sobre l’enunciat (Per sort / per desgràcia, l’ajuntament ha pres part en l’as-
sumpte), que afegeixen un plus de significat actitudinal, intencional, social, etc., ja 
que contribueixen a presentar l’objecte referenciat com a desitjat, temut, plaent, etc., 
sense posar en dubte la validesa de l’enunciat (Grau, 2003: 289). Uns i altres, lògics i 
axiològics, però, poden afectar la credibilitat o la imatge de qui parla. 

Hi ha una altra diferenciació metodològica que convé destacar. L’aplicació dels 
operadors modals a vegades afecta el modus i a vegades el dictum. Afecta el modus 
quan es projecta en l’oració globalment [10]; afecta el dictum quan té efecte en algun 
o alguns elements de la proposició [11]. 

[10]  Crec que els Vila també vindran a sopar.
[11] El nen dels Vila hauria d’aprendre a menjar una mica més bé.

El fet de no saber distingir aquests aspectes de la modalització pot fer cometre 
errors, sobretot en l’escriptura, en què no hi ha l’entonació o altres elements extraver-
bals que poden evitar-los. Ho veurem al llarg de l’apartat següent. 

També s’ha de dir que la divisió entre operadors lògics i axiològics, com passa 
en la major part de les diferenciacions metodològiques, no té una línia divisòria ben 
definida, ja que a vegades un mateix operador pot fer una o altra funció. Tot i això, 
com que el nostre propòsit didàctic no és la classificació exhaustiva dels elements sinó 
la comprensió del que aporten a la comunicació, acceptem el marge d’encavalcament 
possible. 

113 Vg. Grau (2003b: 215) per a la modalització epistèmica i Grau (2003b: 256) per a la deòntica.
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D’altra banda, volem subratllar que el que ara direm sobre la modalització de 
l’enunciat té a veure, en gran mesura, amb la modalitat de l’oració més susceptible de 
ser modalitzada, és a dir la declarativa, justament per la seva condició de modalitat 
no marcada. En els exemples següents veurem cinc maneres diferents de modalitzar 
una declarativa, cosa que indica que l’emissor pot fer diferents papers en la informa-
ció que transmet. Notem en el darrer exemple (12f) la modalització apreciativa, que, a 
diferència de les formes de modalització lògica anteriors, no posa en dubte la certesa 
de l’enunciat. 

[12a] Els assaltants anaven a cara descoberta. [Afirma]
[12b] Em penso que els assaltants anaven a cara descoberta. [Suposa]
[12c] Segons la policia, els assaltants anaven a cara descoberta. [Assegura la veracitat de la 

informació emparant-se en l’autoritat; alhora, se’n desvincula]
[12d] Diu una veïna que els assaltants anaven a cara descoberta. [Es desresponsabilitza de la 

veracitat de la informació]
[12e] Sembla que els assaltants anaven a cara descoberta. [Es desvincula de la veracitat de la 

informació]
[12f] Per sort, els assaltants anaven a cara descoberta. [Valora]

Quant a la interrogativa i la imperativa, poden suportar també un cert plus de 
subjectivitat, sobretot en els usos no característics; en canvi, la desiderativa/exhorta-
tiva i l’exclamativa ja són marcades per naturalesa. A l’apartat 3.2.3 veurem aquestes 
modalitats considerades marcades. 

Tot seguit desglossarem una sèrie de recursos de modalització de l’enunciat 
molt importants per al desenvolupament de les habilitats lingüístiques. Des del punt 
de vista didàctic, el fet de dominar-los condueix al control de la subjectivitat en el 
llenguatge, que és un aspecte crucial per afinar el tret al màxim en apuntar al propò-
sit comunicatiu. Els recursos són molts i les possibilitats d’aplicació són vàries, ja que 
molts poden servir per a més d’un propòsit alhora; alguns dels que assenyalem com 
a no-implicació són a la vegada d’objectivació, segons com siguin les circumstàncies. 
Posarem atenció en els punts següents: 

• Recursos d’implicació o no-implicació 

• Recursos d’objectivació 

• Recursos de subjectivació

3.2.2.2. Recursos d’implicació i no-implicació

L’emissor fa equilibris entre objectivitat i subjectivitat, també amb l’ajuda de recursos 
d’ordre semàntic. Mitjançant aquests recursos, i d’altres, s’implica personalment en el 
que diu, sigui a favor o en contra, o bé se’n desvincula, se n’allunya. De fet, mitjançant 
l’addició d’elements modals, lògics i axiològics, matisa l’enunciat de manera que se’n 
responsabilitza o se’n desresponsabilitza. Aquesta conducta verbal genera un flux 
d’efectes comunicatius que possibilita la descodificació del missatge, entès com un acte 
intencional. Vegeu els recursos d’implicació i no-implicació, extrets de Tipotext: 182.

• Frases introductòries de primera persona amb verbs de dicció, d’enteniment 
o d’activitat sensorial que estan ancorades en el temps real de l’enunciació 
(No dic que…; Em fa l’efecte que…; Opino que…; Reconec que…) o d’altres que 
també afecten l’enunciat globalment (Pel que sembla…; Diuen que…).
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• Verbs modals, perífrasis amb verbs modals o que actuen com a modals, tant 
si constitueixen una frase introductòria com si no (Cal que…; Deu dedicar 
temps a…; Passa que…; Ha pogut fer…).

• Adverbis, sintagmes adverbials o altres expressions equivalents que afec-
ten els enunciats globalment (Potser; Per descomptat; És possible que; Nor-
malment; Ja; Quan puguis).

• Frases amb valor apreciatiu, anafòriques o catafòriques, que indiquen un 
judici de valor respecte a l’enunciat (És bo que…; …que trobo lícit; I no és poc 
en les paraules d’un papa…).

• Construcció inicial emfàtica amb és que, si que (És que et surt de dir-l’hi; Si 
que són valents!).

Un dels recursos més productius és la utilització de frases introductòries que 
afecten l’enunciat globalment. Amb aquest tipus de frases introductòries, el contingut 
proposicional queda subordinat al punt de vista de l’emissor i es produeix la modalit-
zació del modus. 

Així, l’emissor pot assumir l’enunciat (Crec que…) o desvincular-se’n, ja sigui 
perquè el dona com un rumor (Pel que sembla…), ja sigui perquè l’atribueix a altri (En 
un comunicat del 3-3-2010, l’agència EFE va notificar que…; Divendres passat, la seva 
germana va dir que…). Vegem en els fragments textuals que venen a continuació com 
dos emissors experts utilitzen aquests recursos d’implicació i no-implicació.

Text 16 

La bandera de Barcelona

No entenc com TV2, en el programa dels dimarts 59 segons, cada vegada que parlen de Barcelona, 
al darrere de la presentadora surt una gran pantalla amb una bandera que no és legal ni correcta 
des de ja fa nou anys.

Armand de Fluvià. Avui (29 maig 2011).

Text 17

Les fluctuacions quàntiques i el Barça

Stephen Hawking, fa molt poc, en una entrevista a The Guardian, ha tornat a declarar que no ens 
fem il·lusions, que no érem res i tornarem a ser no-res. I entre mig, segons com, no sembla que 
tampoc siguem gaire. Bé, això darrer ho diu qui signa aquestes ratlles [...].

Malgrat tot, Hawking ens remarca que cal disfrutar de la vida i cal ser bones persones. Doncs 
això: visca el Barça!

Lluís-Anton Baulenas. Avui (29 maig 2011).

En el text 16, observem clarament com la introductòria No entenc com… condi-
ciona la legitimitat del que expressa l’enunciat, tractant-se com es tracta del qüestiona-
ment d’un expert en heràldica. En el 17, trobem un cas d’atribució de l’enunciat a una 
persona de prestigi (atribució d’autoria); després, l’emissor es desvincula de l’enunciat 
darrere d’una altra introductòria, no sembla que…, i seguidament s’autocorregeix i es 
responsabilitza de l’enunciat. (Notem, a més, com es difumina en una tercera persona: 
qui signa aquestes ratlles.)
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Els recursos d’implicació de l’emissor en l’enunciat tenen també a veure amb 
la procedència i la naturalesa de la informació. Per això cal distingir entre fets i opi-
nions; a vegades es parla de fets i a vegades d’opinions i el receptor percep clarament 
el posicionament discursiu, però sovint fets i opinions es presenten barrejats en un 
mateix enunciat i el receptor pren com un fet allò que és una opinió o una apreciació. 
En una frase com …i el conseller va parlar, molt encertadament, de la figura de l’escriptor 
mallorquí que…, molts receptors admetrien com un fet que algú va parlar d’algú, però 
no és tan clar que fossin conscients que molt encertadament no és un fet sinó una 
apreciació. Emissor i receptor han de tenir clar que les opinions poden ser rebatudes, 
i els fets, no.

A fi, doncs, que el posicionament discursiu quedi clar, convé que els fets siguin 
comprovables i que les opinions siguin assumides per qui les manifesta, o atribuïdes 
a les autèntiques fonts. I amb això anem a parar a la procedència de la informació. 

La concreció de les fonts (Segons l’agència EFE…; Per la portera…; Com diuen els 
danesos…; La infermera ha explicat a la policia que…; A parer meu…) contribueix a donar 
o llevar validesa a l’enunciat, ja que, amb les indicacions d’autoria d’altri, l’emissor 
queda al marge de la veracitat de l’enunciat o, per contra, el presenta com a prova de 
certesa. Segons el prestigi de la persona a qui s’atribueix la informació, es pot produir 
un efecte positiu o negatiu. Sovint, quan cal deixar clar l’origen de la informació, és 
també obligat situar-la en un temps i un lloc per donar els fets com a reals. Pel receptor 
és important saber d’on prové la informació per poder-la interpretar: com un rumor, 
com un fet inqüestionable, com una opinió fonamentada, com una apreciació, etc. 

A continuació llegirem el primer fragment d’un text d’opinió i observarem 
com un emissor expert es posiciona sobre la informació que oferirà al llarg de l’article. 

Text 18

Aradebat
Necessitem explicacions (1)

No sé per què Breivik va matar cruelment desenes de joves a Oslo a primers d’estiu, ni sé per què 
fa unes setmanes a Londres el barri de Tottenham va cremar a mans d’una massa de joves. Em 
refereixo a saber, en el sentit estricte, que hauria d’incloure i distingir circumstàncies contextuals, 
causes profundes i desencadenants immediats. Per tant, em cal començar aquestes ratlles deixant 
ben clar que no he estudiat de manera directa, ni sobre el terreny i a fons, els casos de violència 
extrema aquest estiu a Oslo, Londres i altres ciutats britàniques. N’he llegit tot el que he pogut, 
però o bé han estat informacions periodístiques escrites gairebé sempre des de partits presos, o 
bé comentaris —a part dels més banals o tòpics— molt suggeridors però igualment apriorístics. 
Amb tot això, i amb informacions obtingudes d’estudis previs de casos aparentment semblants 
que també m’havien interessat, me n’he format una opinió. Ara bé, és una opinió que encara 
queda lluny d’allò que en podríem dir, en sentit estricte, un coneixement. I una opinió val el que 
val: aporta un punt de vista, una hipòtesi interpretativa, però no permet ser taxatiu. De manera 
que més informació veraç i més anàlisis fonamentades l’haurien de poder canviar o, si més no, 
matisar i, certament, enriquir. Tot el que digui, doncs, ha de començar amb un «crec que», «penso 
que potser», «molt probablement»...

Salvador Cardús. Ara (20 agost 2011).

L’autor, honestament, manifesta que es limitarà a dir la seva opinió i, per acla-
rir què és una opinió, diferencia opinió de coneixement. Notem, però, que el que es posa 
en relleu en tot el preàmbul és el valor de l’opinió fonamentada, que és el que ell oferirà. 
Fixem-nos que al llarg del fragment aplica alguns operadors lògics d’implicació (ex.: no 
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sé per què…, ni sé… [epistèmics]; em cal començar… [deòntic]) i que, a la darrera línia, 
demostra conèixer-los a fons.

Pel que fa als verbs modals i les perífrasis amb verbs modals o que actuen com 
a modals, cal destacar que sempre que els elements modals afecten el verb principal 
afecten l’oració sencera, tant si constitueixen una frase introductòria [13], modalitza-
ció del modus, com si produeixen la modalització en el si de l’oració mateixa [14] i [15], 
modalització del dictum. 

Ara bé, la modalització al modus assenyala, a més, el posicionament discursiu 
de l’emissor, com veurem tot seguit en els exemples del [17] al [20]. També hi ha ora-
cions que presenten alhora verbs modals al modus i al dictum [16].

[13] Cal que, en primer lloc, s’aïllin els parèntesis de l’equació.
[14] Deu dedicar massa temps a l’ordinador, aquest noi.
[15] La peça s’ha de poder fer tres cops més de pressa.
[16] Convé recordar que no tot es pot dir públicament.

Observem que, quan el verb modal actua des de la perifèria i afecta una oració 
sencera, el verb afectat sol presentar-se en mode subjuntiu i forma personal (ex.: Cal 
que vinguin tots), a diferència del verb modal que afecta un altre verb directament, el 
qual demana un infinitiu (ex.: Deuen arribar a les sis). 

Segons Maria Josep Cuenca,114 els verbs modals, inclosos en la categoria d’ope-
radors, incorporen significats com els següents: 

• voluntat o intenció (voler + infinitiu)

• coneixement (saber + infinitiu)

• obligació (haver de, caldre + infinitiu)

• possibilitat (poder + infinitiu)

• probabilitat (deure + infinitiu) 

Alhora, l’autora considera operadors els verbs aspectuals, els quals afegeixen 
al verb en forma no personal significats com aquests: 

• incoatiu: anar, començar a, rompre a + infinitiu

• reiteratiu: tornar a + infinitiu

• duratiu: estar, anar, continuar + gerundi

• perfectiu: arribar a, acabar de + infinitiu; tenir, quedar, restar, deixar, estar 
+ participi

Quant als adverbis perifèrics, val la pena remarcar que són uns dels principals 
trets de posicionament discursiu de l’emissor. Tant poden fer aquesta funció modal 
adverbis pròpiament dits com sintagmes adverbials, frases o altres expressions equi-
valents, sempre que afectin els enunciats globalment. A l’exemple [17], observem que 
l’emissor dona la seva opinió com un fet indiscutible mitjançant una frase introduc-
tòria que fa la mateixa funció que l’adverbi indiscutiblement.

[17] És indiscutible que Rubalcaba, a partir d’ara, ha de poder alleugerir les seves múltiples 
responsabilitats de govern. [Fernández Vara, Guillermo. Avui (29 maig 2011)].

114 Vg. Cuenca (2003: 154): «Els verbs auxiliars i els operadors».
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En aquest cas és molt clar que la frase adverbial perifèrica denota el posici-
onament de qui parla, però no sempre és així. Ho podem veure a l’exemple següent: 

[18] Les autoritats xineses condemnaven ahir tres monjos tibetans entre deu i tretze anys de 
presó per suposadament haver ajudat a immolar-se i a morir un jove monjo com a protesta 
política. [Gordi, Laia. «Pequín». El Punt Avui (1 setembre 2011).]

Aquí suposadament no manifesta el posicionament de qui parla ni el dels 
monjos tibetans, sinó el de les autoritats xineses condemnatòries. Aquí no hi ha cap 
problema, ja que el receptor ho capta perfectament, però hi ha casos que poden portar 
a confusions o, si més no, que són semànticament poc clars. Ens n’ocupem perquè 
permetran entendre més clarament què és el posicionament discursiu de l’emissor. 
Vegem-ho a partir de la notícia següent:

Text 19

Panorama
Dues morts més eleven a vint-i-vuit les dones assassinades aquest any

Violència masclista Un home de 79 anys va assassinar ahir presumptament la seva dona de 82, 
a ganivetades, i després es va suïcidar a Museros (València). A Almeria, la Guàrdia Civil va trobar 
ahir el cos sense vida de Rosa G., de 28 anys, desapareguda des de dilluns. El seu exmarit, Óscar 
P. F., hauria confessat el crim. Amb aquests dos casos ja són 28 les víctimes de violència masclista 
des del gener. / Redacció.

La Vanguardia (3 maig 2011).

A la primera notícia trobem un cas en què l’adverbi perifèric està mal aplicat, 
ja que no es tracta que l’home de 79 anys vagi assassinar presumptament —el crim 
és un fet—, sinó que el que parla ho pressuposa. Tal com està situat, presumptament 
afecta directament el verb, igual que passaria a canta malament, i no ha de ser així 
sinó que ha de quedar clar que la presumpció de culpabilitat parteix de l’enunciador i 
que és respecte a l’acusat, no respecte al crim, que és segur que s’ha produït. 

Possiblement en els mitjans de comunicació, per imperatius periodístics d’im-
pacte i de brevetat, a voltes s’adopten fórmules que poden donar lloc a confusions. Això 
s’esdevé perquè altres solucions no subratllen prou el fet morbós que es vol destacar 
[19b], [19c] i [19d]. Amb tot, quan es tracta d’esmentar una acció acusatòria no confirma-
da, o compromesa, cal trobar una forma de fer-ho que no comprometi el posicionament 
discursiu del qui parla; situar la modalització en el modus, no en el dictum, com a [19a]. 

[19a] Una dona de 82 anys va ser assassinada a ganivetades, ahir a Museros (València); es creu 
que / segons sembla, pel seu home de 79, que seguidament es va suïcidar.

[19b] Presumptament, un home de 79 anys va assassinar ahir la seva dona a ganivetades…
[19c] Hi ha indicis que un home de 79 anys que es va suïcidar ahir a Museros, abans vagi matar 

la seva dona de 82, a ganivetades. 
[19d] És possible que…

Més endavant, en la segona notícia, passa una cosa semblant, és a dir, la mo-
dalització situada en el dictum: «Óscar P. F., hauria confessat el crim» no és correcta, 
perquè és qui parla que considera que probablement Óscar P. F. ha confessat el crim. 
Amb l’ús del condicional s’ha tractat de minimitzar l’efecte de l’acció del verb però s’ha 
comès una incorrecció, ja que en català la probabilitat i la possibilitat que el subjecte 
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sintàctic realitzi una acció s’expressa amb una perífrasi amb els verbs modals deure 
i poder [20a], i la probabilitat i la possibilitat expressada pel subjecte comunicatiu es 
situa en el modus, amb estructures introductòries a la perifèria de l’oració, com [20b] 
i [20c]. 

[20a] Óscar deu haver confessat el crim; Òscar pot haver confessat el crim.
[20b] Es creu que / sembla que / suposadament / tot indica que Óscar ha confessat el crim.
[20c] És possible que Óscar hagi confessat el crim.

En els mitjans de comunicació, en general, hi ha una tendència a utilitzar el 
condicional per minimitzar l’acció del verb, fins i tot quan l’acció es té com a certa (Ex.: 
Demà al matí farà alguns ruixats al Pirineu, però a la tarda faria sol a tot el territori; 
Avui a les vuit hi ha missa vespertina i en acabar hi hauria el concert.) Com es veu, 
aquests usos periodístics, sovint innecessaris, es converteixen en abusius. I resulten 
inconvenients pel fet que s’estenen ràpidament a la llengua comuna suplantant els 
usos genuïns. 

Pel que fa als operadors modals axiològics indicadors de posicionament, tro-
bem les frases apreciatives, anafòriques i catafòriques, com les del text següent, que 
situen l’enunciat sota el judici de valor de l’emissor: preferències, sentiments, plaer… 
Com passa amb la major part dels recursos de posicionament, que solen ser modalit-
zacions del modus. 

Text 20

Mirada de l’assassí greument malalt

Com no podia ser altrament, Mladic també va afirmar que tot el que ha fet, inclosa la defensa 
davant l’Haia, és en benefici del seu país. Les vídues i mares de les seves víctimes han desitjat, 
per la seva banda, que cremi per sempre a l’infern. Malalt o sa, així sia.

Sebastià Alzamora. Ara (4 maig 2011).

Val la pena subratllar que no totes les expressions apreciatives són indicadores 
de posicionament; algunes són simplement l’expressió d’una tria marcada, pròpies del 
procediment de tria o priorització. En els exemples [21] i [22], es pot observar la tria 
marcada del verb principal. Notem que són modalitzacions al dictum.

[21] M’agrada trobar-me el diari cada matí al costat de l’esmorzar…
[22] El procés de primàries no em desagrada del tot, però és cert que la candidatura de Ru-

balcaba m’entusiasma més. [Javier Fernández (secretari general d’Astúries). Avui (29 maig 
2011).]

En aquests casos la tria del verb és indicadora d’actitud, no pas de posicio-
nament. La confusió és fàcil, ja que els recursos de caràcter semàntic poden denotar 
posicionament discursiu i tria o priorització d’elements lingüístics marcada.

Dintre dels operadors apreciatius, hi ha també les construccions inicials amb 
és que i si que, que aporten un èmfasi a l’enunciat que delata el posicionament emfàtic 
de l’emissor, la qual cosa sovint converteix l’oració en exclamativa (ex.: És que no m’ho 
puc creure!; Si que és fort això!).
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Quadre 8. Formes d’implicació i no-implicació

Implicació, responsabilització

No-implicació

Desvinculació, desresponsabi-
lització Atribució d’autoria

Afirmo que 
Nego que
Jo diria que
Comprenc que
Em pregunto si
Crec que
Opino que
Veig que
Constato que
Reconec que
Vull remarcar que
Em fa l’efecte que
Penso que
Segons tinc entès
Pensem que 

Indiscutiblement
Paradoxalment
Indubtablement
Certament 
Estranyament 

Sento a dir que
Diuen que
M’han dit que
Diu que
Hi ha qui diu que
Es veu que 
Es diu que
Es rumoreja que
Sembla que
Pel que sembla
Passa que 
El poble demana que
Segons ràdio macuto
Segons rumors
Segons fonts oficioses

Extraoficialment

Segons la Cúria
Pels ciutadans
Halliday afirma que 
El batlle ha anunciat que
El conserge afirma haver vist
La policia avisa que 
El fiscal ha defensat que
L’acusat ha declarat que 
La mare diu que
El testimoni jura que 
L’entrenador ha preguntat si 
El Govern promet que 
Tu assegures que 
Vosaltres sosteniu que

3.2.2.3. Recursos d’objectivació

Per part de l’emissor, una de les fites importants en la comunicació és semblar objectiu. 
Un dels recursos que utilitza per aconseguir-ho és la no-identificació del subjecte que 
realitza l’acció del verb, amb la qual cosa no es compromet amb l’autoria de l’acció. De 
fet, sota l’aparença d’objectivitat evita confrontacions amb les persones a qui atribueix 
accions. A vegades evita esmentar una tercera persona (ex.: A mi, tots m’han dit que 
busqui un restaurant barat…); la segona (ex.: S’ha d’arribar abans de les quatre), o la 
primera (ex.: És per tornar-los l’article i engegar-los a fer punyetes). 

Es tracta d’oracions declaratives en mode indicatiu, com correspon a la pre-
sentació de les accions i dels fets com a reals, amb subjecte inconcret o indefinit. 
Considerem els recursos d’objectivació següents (Tipotext: 178):

Recursos d’objectivació

• Frases amb subjecte inconcret, indefinit o el·líptic:
– Pronoms indefinits, com ara tots, hom, algú, en funció de subjecte (ex.: Si 

algú no ha portat el carnet…; Tothom sap que…)
– Generalitzacions amb hiperònims (ex.: El professorat no està preparat per 

assumir aquest projecte… ; La gent diu…)

• Frases en passiva reflexa o pronominal (ex.: Es diu que a la tarda farem 
festa)

• Frases en passiva morfològica sense agent o amb agent (ex.: Aquesta set-
mana serà signat el conveni de constitució del Consorci del Liceu; Aquests 
defectes han de ser corregits per un instal·lador)

• Frases amb verbs esdevenimentals o presentadors, com haver-hi, arribar, 
ser, produir-se, esdevenir, quedar, resultar, passar (ex.: Era per fúmer la tenda 
a fer punyetes; Resulta molt car; No queda gens bé…; Passa que…)
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• Frases amb verb en forma no personal i nominalitzacions, que sovint com-
porten una generalització:
– Participi passiu (ex.: La resolució presa a la reunió d’ahir…)
– Gerundi (ex.: Treballant més i millor l’economia del país anirà endavant)
– Infinitiu (ex.: No pagar impostos és un delicte greu)

• Frases constituïdes per un sintagma nominal que tenen un verb elidit i un 
valor oracional (ex.: Divendres, 16 de gener de 1995, conferència a càrrec 
de Joaquim Mundó)

Vegem dos textos d’opinió en què dos periodistes utilitzen alguns d’aquests 
recursos d’objectivació per evitar l’esment al subjecte que realitza l’acció del verb, que 
es podria identificar amb persones o grups concrets; en el 21, els banquers, en el 22, 
determinats partits polítics.

Text 21 

La vida sense 758 bancs

Les víctimes han estat els 758 bancs desapareguts entre el 2007 i el 2010. El sector plora pel que 
al seu parer ha estat un daltabaix. Es veu que no s’han fixat en l’esgarrifós nombre d’empreses que 
han abaixat la persiana. Han estat 1.999 tan sols al març a l’Estat espanyol. Aquestes i els seus 
empleats són els autèntics damnificats per una crisi que encara no té pinta d’acabar.

Joan Armengol. Avui (27 maig 2011).

Text 22

Conclusions electorals (provisionals 5)

La realitat valenciana arriba a Catalunya en blanc i negre. N’hi ha que volen arreglar la distorsió i 
s’apunten a una tercera via estèril i absurda. I n’hi ha que encara ho simplifiquen més i proclamen: 
«Ja s’ho faran, els valencians, que voten el Partit Popular, corrupte i miserable.»

Vicent Sanchis. Avui (29 maig 2011).

En el cas que es pretengui evitar la primera o la segona persona, pot passar 
que l’emissor, deliberadament, es vulgui ocultar: de vegades, per dissimular un emissor 
directiu (ex.: En aquesta casa se sopa a les vuit [per sopem]; A la nit, menjant poc es 
dorm millor [per si menjo poc]); altres vegades, per minimitzar una confrontació amb 
el receptor evitant esmentar-lo (ex.: Suplicar no serveix de res [per no supliquis]; Els 
cansats fan la feina [per tu posa’t a treballar i deixa’t de romanços]).

Vegem un text extret de la publicitat d’una agència de viatges en què percebem 
un receptor latent, no inscrit. Noteu que són els seus destinataris els que no poden 
deixar de tastar la cervesa i els que han de visitar-ne una fàbrica. 
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Text 23

La millor cervesa del món

La beguda nacional de Txèquia és la cervesa, negra, clara, mixta o amb llevat, no es pot deixar la 
Bohèmia central sense tastar-ne una. També és preceptiu visitar-ne una fàbrica, com ara Velke 
Popovice, que elabora la pilsner Kozel.

De fet, en aquest text els recursos d’objectivació responen més a la voluntat 
de semblar objectiu que no pas a la d’ocultar el receptor, perquè no oblidem que el que 
s’oculta realment és l’emissor, que és qui fa la publicitat de manera indirecta.

D’altra banda, l’objectivació pot estar simplement al servei de l’estil, com s’es-
devé en nombrosos textos poètics en què l’ocultació de l’emissor es deu a un cert 
posicionament del jo poètic. Vegem-ne uns exemples en els textos següents.

Text 24

Com les gavines
Creuant els temporals
s’aprèn a planejar la vida.
A avançar fent servir
la violència del vent
com les gavines.

Joan Margarit. No era lluny ni difícil. Barcelona: Proa, 2010.

Text 25

Estimar, navegar per la fosca inestable,
Sense horitzó que limiti el desig;
Entendre el món, conèixer el vell misteri,
Entrar en els ulls de déu i saber com es diu.

Isidor Marí. Illes a trenc d’alba, fragment. Sa nostra. Obra Social i Cultural. Mallorca (1997).

Amb voluntat d’ocultació o sense, l’objectivació és un recurs per eliminar de 
l’enunciat possibles traces de l’emissor i per controlar la implantació de la pròpia imat-
ge. Amb això no s’ha d’entendre que sempre que en un text trobem recursos d’objecti-
vació hi ha un emissor que s’oculta expressament; el que cal és saber que existeixen 
aquests recursos i que es poden utilitzar quan convé. De fet, en els intercanvis insti-
tucionalitzats o de modalització obligada hi ha casos que menen l’emissor a amagar el 
subjecte que realitza l’acció (ex.: La resolució del comitè serà aprovada en data d’avui); 
també en els intercanvis socials, com n’hem vist força exemples, hi ha emissors que 
adopten l’estil objectiu. En efecte, en tot tipus d’intercanvis es poden trobar oradors i 
escriptors que saben jugar hàbilment amb la il·lusió d’objectivitat. 

Els recursos d’objectivació tenen diferents efectes comunicatius, com per 
exemple, presentar la realitat amb independència dels gustos i les opinions del que 
parla; evitar confrontacions amb les persones o entitats a qui s’atribueixen les accions; 
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evitar la implantació de la imatge de l’emissor o del receptor, cas en què es contribueix 
també a la despersonalització del text. 

Així, la despersonalització no es produeix solament amb els recursos d’ordre 
pragmàtic que hem vist a l’apartat 3 en parlar de l’ancoratge del text i de les diferents 
formes d’inscripció de l’emissor i del receptor, sinó que també es produeix amb els 
recursos d’ordre gramatical que acabem d’exposar.

D’altra banda, la desvinculació o la no-implicació de l’emissor en l’enunciat no 
forçosament es manifesten evitant el subjecte que realitza l’acció del verb. Basta que 
la informació es presenti amb imparcialitat i s’evitin els operadors modals: frases in-
troductòries, adjectius valoratius, adverbis perifèrics, etc., [23] i [24]. Notem a [24] que 
l’emissor, deliberadament, fa explícit el subjecte que realitza l’acció del verb principal, 
per tal de desresponsabilitzar-se de la pròpia acció. 

[23] El ministre de Treball admet que el decret laboral no busca crear llocs de treball sinó evitar 
destruir els actuals. [El Punt Avui (27 agost 2011).]

[24] El Jordi i la Neus em van dir que busqués un restaurant barat…

3.2.2.4. Recursos de subjectivació 

Contràriament als recursos que produeixen un efecte d’objectivitat, n’hi ha que produ-
eixen un efecte contrari, de subjectivitat. Possiblement, és mitjançant els procediments 
de tria o priorització dels elements lingüístics que el parlant es mostra, per excel·lència, 
com un ésser subjectiu, però també des del posicionament pot deixar senyals d’un 
subjecte que pensa i sent. 

Essent que la persona és subjectiva per naturalesa, es podria pensar que per 
mostrar-se subjectiu verbalment basta deixar-se anar. Potser si, però no a les classes 
de llengua. La subjectivitat de què nosaltres parlem s’orienta a saber expressar els 
aspectes psicològics de manera apropiada segons el lloc o el moment, així com a desen-
volupar l’equilibri necessari entre subjectivitat i objectivitat, a fi d’obtenir l’èxit comu-
nicatiu sense malmetre les relacions entre les persones. Conscients que l’expressió de 
la subjectivitat és una habilitat que cal desenvolupar en l’aprenentatge, ens interessa, 
sobretot, l’expressió elaborada de la subjectivitat.115

Des del posicionament de l’emissor, destaquem els recursos de subjectivació 
següents: 

Recursos de subjectivació:

• Temps verbals amb valor altre que l’estrictament temporal: 
– Present i futur d’indicatiu amb valor d’obligació116 (ex.: Avui rentes els 

plats; El soci estarà obligat a…)
– Imperfet de subjuntiu amb valor d’imperatiu en frases negatives (ex.: No 

l’hi diguessis pas!)

• Modes verbals que situen l’acció en un pla d’irrealitat, desitjabilitat o obli-
gació: condicional, subjuntiu, gerundi, infinitiu (ex.: Ara faria un cafetó; 
Podries venir, sisplau?; Que vinguin els Reis!; Castigant et sents millor? 
Menjar i menjar, només saps menjar! Sense córrer, sense córrer!)

115 Per a l’aprofundiment del paper de la subjectivitat en el text, vg. Bellès i Grau (1999). 

116 En textos jurídics la normativa no accepta el futur amb sentit d’obligació, que pot portar a confusions 
o imprecisions. Només accepta el present d’indicatiu i les perífrasis d’obligació. 
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• Negació i partícules negatives que s’hi associen, com ara cap, gens, enlloc, 
que s’uneixen al verb amb valors de cortesia, restrictius, emfàtics o qualse-
vol altre valor intencional que sobrepassi el seu significat estricte (ex.: No 
tens pas una miqueta de sucre?; No prou raonada…; No en soc pas propietari, 
jo!; No ets gens pare, tu). (Alguns exemples estan extrets de Tipotext: 180)

Aquests recursos gramaticals tenen a veure sobretot amb la construcció de les 
oracions exhortatives i desideratives, i també de l’exclamativa, modalitats marcades 
per naturalesa que podem trobar sobretot en textos amb funció psíquica, interlocutiva 
i conativa.

[25] Si em poguessis anar a buscar els medicaments a la farmàcia em faries un favor.
[26] Ara sí que em convindria una bona tassa de te…
[27] No em diguis que t’ha fotut fora!

La imperativa és la forma més característica d’efectuar els intercanvis de béns 
i serveis; ara bé, l’exhortativa i la desiderativa són formes menys impositives, amb 
les quals es procura minimitzar l’acció que es demana (ex.: Avui podries convidar-me 
a sopar, que ja el tens fet) o suavitzar la invasió del camp intencional de l’altre (ex.: 
Em cosiries aquesta cremallera, bonica?). Així, per no imposar l’acció que es demana, 
s’intenta donar-la com a irreal, possible, desitjable, etc., de manera que les oracions es 
formulen amb modes i temps verbals que permeten situar l’acció en un temps hipotètic; 
d’aquí els usos del condicional i el subjuntiu en les oracions condicionals (ex.: Si hagués 
sospitat que em trobaria amb la seva secretària no hi hauria anat).

Les peticions i els oferiments són actes intencionals, subjectius per naturale-
sa, perquè l’emissor, d’entrada, dona per descomptada l’actuació de l’altre. Per això ha 
d’adoptar un posicionament o una actitud exigents o persuasius, que siguin conveni-
ents per a l’obtenció dels seus propòsits i que no afectin negativament les relacions 
personals.117

Notarem que [28] i [29], amb modalitat imperativa, podrien ser adequades entre 
persones que es tenen molta confiança però que no serien pragmàticament correctes 
en cas que variés la relació jeràrquica entre les persones, el cost del que es demana, 
la desitjabilitat per part de qui ha de fer la concessió… —és a dir, si variés el context. 

[28] Posa’m un cafè, noi. [Demanda d’un bé o un servei feta amb una ordre]
[29] Té la maleta un moment. [Demanda d’un servei feta amb una ordre] 

En canvi, a [30] i [31] es deixa un marge de llibertat per a la resposta, de manera 
que el receptor no se sent obligat a accedir, cosa que hauria pogut incidir negativament 
en la relació; l’acció sol·licitada està en un pla de possibilitat, no d’obligació. A [31], a 
més, es minimitza el cost de l’acció que es demana. Ambdós exemples ofereixen una 
solució cortesa que no envaeix l’espai intencional del que rep la demanda, amb la qual 
cosa es reforcen la imatge de l’emissor i la imatge del receptor i la relació entre ells. 

[30] Si em fessis un cafè, t’ho agrairia molt. 
[31] Em podries aguantar la maleta un momentet?

117 Vg. Lloret (1999).
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Hi ha altres modalitats oracionals que es veuen afectades pels mateixos re-
cursos gramaticals: són les declaratives i les imperatives en usos no característics. 
Recordem que els béns o els serveis poden ser no desitjats per part de qui els rep i, per 
això, el parlant sovint es veu empès a oferir compensacions. 

[32] Nois, ara faríeu bé de callar una estona, cosa que us agrairia molt. [Declarativa que amaga 
una ordre i ofereix una compensació]

[33] Aniries molt millor amb sabata plana, estimada. [Declarativa que és una recomanació, amb 
compensació]

[34] Hauria estat més honest explicar-los la situació. [Declarativa que és un retret]
[35] Avui no menges pastís / no menjaràs pastís. [Declarativa que és una prohibició]
[36] Preferiria que no m’ho haguessis dit mai, això. [Declarativa que expressa un desig i potser 

un retret] 
[37] Tingues present que jo mai no et faria una cosa així. [Imperativa amb què es dona una 

garantia o es fa una promesa encoberta]
[38] Sàpigues que no t’ho perdonaria mai que em fessis el salt. [Imperativa que és una amenaça]
[39] Recordeu que l’empresa no existiria si no es guanyés prou per pagar els costos socials. 

[Imperativa que és una amenaça encoberta]

De fet, els parlants hàbils, per tal d’aconseguir els propòsits comunicatius i 
no danyar les relacions personals, segueixen certes màximes de cortesia, a vegades 
sense ni saber-ho. Segons Lakoff (1973): 

• No imposis la teva voluntat a l’interlocutor

• Dona opcions

• Fes que el teu interlocutor se senti bé; sigues amable

Els recursos que acabem de veure es poden trobar aplicats en molts de textos, 
ja siguin en mode directe o diferit i, segurament, amb l’empremta de funcions marcades 
(psíquica, interlocutiva o conativa) i patrons marcats (argumentatiu, expressiu o di-
rectiu). És el cas del text següent, un text de ficció en què podem reconèixer l’aplicació 
de modes verbals marcats i les funcions conativa i psíquica. Llegim-lo per comprovar 
també com l’autor construeix el posicionament subjectiu del protagonista. 

Text 26

Escena II

(Entren Hamlet i tres dels actors)

HAMLET: Et prego que recitis aquests versos tal com jo els he dit: fent-los lliscar sobre la llengua; 
si els has de dir cridant, com fan molts actors, ja tant se val que els digui el pregoner de la ciutat. 
Tampoc no facis anar les mans així, com si tallessis l’aire: sigues mesurat en tot. Perquè en mig 
del torrent, la tempesta o el que jo en dic el remolí de la passió, has d’adquirir una moderació que 
hi doni fluïdesa. Se’m revolta l’ànima quan sento un d’aquests individus cridaners amb perruca 
destrossant les emocions, literalment convertint-les en parracs i esqueixant les orelles del es-
pectadors del patí, la majoria dels quals no volen altra cosa que soroll i pantomimes absurdes. Jo, 
aquests actors, faria que els fuetegessin per voler ser més inflats que no em facis dir noms, més 
herodistes que el mateix Herodes. No els imitis, t’ho prego.

ACTOR 1: Podeu estar tranquil, altesa.

 W. Shakespeare. La tragèdia de Hamlet, príncep de Dinamarca. [Trad. Joan Sellent]118

118 Del programa de la representació de l’obra, el 2009, a la Biblioteca de Catalunya (dirigida per Oriol 
Broggi). 
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Si mentalment comparem aquest text amb un altre de directiu que solament 
compleixi la funció conativa, per exemple les instruccions d’un aparell, el trobarem 
molt modalitzat, ja que en unes instruccions estrictes no hi ha trets que denotin funció 
psíquica; aquí, en canvi, n’hi ha molts: 

– Declarativa no característica per donar ordres (ex.: Et prego que recitis 
aquests versos…; has d’adquirir una moderació que…).

– Oració subordinada condicional (ex.: Si els has de dir cridant […], ja tant se 
val que els digui el pregoner de la ciutat), amb què l’autor posa en boca del 
protagonista una hipòtesi. 

– Verbs en modes subjuntiu i condicional (ex.: una moderació que hi doni 
fluïdesa; com si tallessis l’aire; no em facis dir noms; jo faria que els fuete-
gessin).

Per contra, imperatives característiques com les que trobem en aquest text 26 
(no facis anar les mans així; sigues mesurat; No els imitis) també les podríem trobar en 
un text estrictament instructiu (Premeu el botó negre i després feu girar el dial fins a 
la fletxa; ajusteu la brida de la nansa fins que…). 

La finalitat de Hamlet (ara fem veure que ens creiem que és l’emissor autèntic) 
és purament instrumental: vol que els actors facin al més bé possible la representació 
que ell ha ideat per avergonyir el rei i desemmascarar-lo; tant és així, que podria donar 
les instruccions de manera estricta. Però Shakespeare, l’autèntic emissor, té finalitats 
de més abast. Al llarg de l’obra, pretén anar reflectint la personalitat de Hamlet, i per 
això li fa donar les instruccions des de la subjectivitat: un home que fa hipòtesis és 
un home que pensa, que imagina, que es fa idees sobre les coses (si tal cosa passés, en 
passaria una altra…). D’altra banda, en el fragment que informa sobre la conducta dels 
mals actors, utilitza el mode indicatiu, amb la qual cosa dona com un fet real allò que 
és una apreciació —és un fragment altament modalitzat per la forma de designar la 
realitat.119 Després d’això, quan Hamlet diu «Jo, aquests actors, faria que els fueteges-
sin…», torna al condicional i al subjuntiu per situar l’acció en un pla de desitjabilitat. 
Perquè en realitat Hamlet desitja realment fuetejar els actors barroers, encara que no 
ho farà; el condicional ens ho indica.

Així, l’autor de l’obra, amb l’ús del condicional i del subjuntiu situa el discurs 
de Hamlet en un temps irreal o imaginari i, amb l’indicatiu, en un temps real. Uns mo-
des verbals i altres li serveixen per perfilar la personalitat culta i brillant de Hamlet.

Vegem ara dos fragments d’una crònica de política internacional, el primer 
paràgraf i el darrer, així com la frase clau que en destaca el periodista.

119 Per no dispersar-nos, no comentem aquí les maneres de designar la realitat pròpies del procediment 
de tria/priorització, que contribueixen a assenyalar l’actitud del parlant. 
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Text 27

Fer la crònica de la política internacional fent servir el temps condicional comporta el risc d’equi-
vocar-se de mig a mig, però avui caldrà emprar el condicional per afirmar que la política europea 
pot transformar-se si es verifiquen els relleus al poder dels països que representen el directori 
continental, França i Alemanya […].

¿Quin efecte tindria la desaparició
del tàndem «Merkozy» al directori europeu?

[…] La lògica indica que un canvi de noms a la presidència francesa i a la cancelleria alemanya 
no hauria d’alterar l’hegemonia europea. Els possibles successors de Merkel i Sarkozy haurien de 
fer front a la mateixa crisi que ells, i tot indica que ho farien amb les mateixes eines de rigidesa i 
disciplina pressupostària. La situació europea no dona per a gaire més, i per bé que assistiríem a 
algun canvi de d’estil i a alguna variació de matisos en el discurs ideològic, els relleus al directori 
europeu no passarien de ser un canvi de noms i de càrrecs.

 J. J. Navarro Arisa. El Punt Avui (24 febrer 2012).

En el darrer paràgraf el periodista situa la política europea en un supòsit, del 
qual ja adverteix en el primer paràgraf, quan diu que s’aventurarà a utilitzar el mode 
condicional. Reconeixem, doncs, un text informatiu amb un paràgraf inicial marcat per la 
funció metalingüística i un de final amb funció referencial, com té tot el text en general. 

Cada un dels dos textos, malgrat les diferències de partença —el 26 és de ficció, 
i el 27, de no-ficció— tenen un emissor expert que domina els recursos gramaticals 
de subjectivació i els aplica per a les seves finalitats específiques. D’altra banda, els 
receptors podem entendre que en un i altre se’ns presenten hipòtesis, supòsits, pros-
peccions…, perquè tenim interioritzat el valor dels elements gramaticals, de manera 
que per entendre els significats no ens cal pensar, van codificats en el sistema.

En efecte, els elements gramaticals permeten que els receptors, siguin desti-
nataris o no, copsin els significats lingüístics de manera sistemàtica, perquè la gramà-
tica és la part del sistema que fa que tots els parlants entenguin el mateix, és la part 
comuna del llenguatge.120 Saben que la terminació verbal -ava indica temps passat, 
que el sufix -er indica ofici (fuster, colomer, baster), que una essa final indica plural, 
o que el mode condicional indica temps hipotètic. Les funcions lingüístiques obren 
sistemàticament i, mitjançant aquestes funcions, els parlants mostren un determinat 
posicionament discursiu i doten els enunciats de funcions pragmàtiques; és a dir, 
utilitzen el potencial lingüístic per a fins particulars. 

3.2.3. Usos de les modalitats oracionals, característics i no característics 

Com hem vist, les diferents modificacions i matisacions dels enunciats configuren les 
oracions en diferents modalitats que s’adapten als diferents usos; en aquest sentit, par-
lem d’usos característics i no característics. Alhora, les oracions configuren els textos 
imprimint-los funcions diverses que van de les més generals a les més específiques. 

La construcció de les oracions respon a un acte creatiu de l’emissor, que és 
qui les adapta a l’ús que en vol fer. Per això, les possibilitats d’ús de les oracions són 
infinites, ja que els seus propòsits són imprevisibles. Tanmateix, el potencial de la llen-
gua per a la comunicació està inclòs en el sistema mateix, la gramàtica. Ens basarem, 

120 Núñez Ladevéze (1995).
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doncs, en la gramàtica de les oracions per acostar-nos de la manera més sistemàtica 
possible al funcionament de les oracions segons l’ús. 

La totalitat de funcions que reconeixem en les cinc modalitats oracionals bà-
siques considerades en el nostre estudi (declarativa, interrogativa, imperativa, deside-
rativa/exhortativa i exclamativa) són un compendi d’usos característics i no caracte-
rístics. En els usos característics, reconeixem les funcions específiques de cadascuna, 
que entenem que són les formes menys marcades; en els no característics, reconeixem, 
a més, altres funcions que poden assolir les oracions quan es vesteixen d’elements 
modalitzadors, com els que hem anat veient al llarg de l’apartat. Tot seguit reproduïm 
la descripció de les funcions de les modalitats oracionals, tal com consta a Tipotext: 
165-169. Pel que fa a la declarativa, la interrogativa i la imperativa, el primer punt de la 
descripció correspon al seu ús característic; per a la resta de modalitats, desiderativa/
exhortativa i exclamativa, s’estableix un únic ús característic. 

3.2.3.1. Modalitat declarativa

La seva especificitat és referir-se al món per donar-lo a conèixer. S’expressa en mode 
indicatiu i condicional. 

• Declarativa per donar informació, és a dir, en el seu ús característic. Funció 
referencial.
– Descripció d’un fet, una acció, un esdeveniment, un objecte, un procés, 

etc. o de la possibilitat de la seva existència real (ex.: París és la capital 
de França; Hi aniria dimecres si…)

– Suposicions (ex.: Ara, hi deu haver molta gent preocupada per…)

• Declarativa per demanar informació. Funció conativa de dir.
– Frases amb què l’emissor expressa ignorància (ex.: No sé qui vindrà demà)
– Frases inacabades que s’espera que l’interlocutor completi (ex.: Vius a…; 

Et dius…)
– Frases que donen una informació per obtenir-ne una altra o per obtenir 

una informació més àmplia, sovint de l’entrevistador a l’entrevistat (ex.: 
I llavors vas tenir el conflicte amb l’entrenador…)

• Declarativa per donar ordres, modificar la realitat, fer retrets, regular la 
conducta, amenaçar, acusar, avisar, prometre, comprometre’s en una acció, 
aprovar, prohibir, desafiar. Funció conativa de fer i psíquica.
– Frases en present o futur d’obligació (ex.: Avui tornes a les vuit; El presi-

dent convocarà una reunió cada mes)
– Frases amb verbs performatius (ex.: S’obre la sessió)
– Frases amb verbs modals d’obligació, com ara cal que…, convé que…, s’ha 

de…, podeu seure.
– Promeses o amenaces condicionades a l’actuació del receptor (ex.: Si no 

treus una nota alta, no podràs triar carrera)

• Declarativa per exhortar o per expressar desitjos. Funció psíquica i conativa.
– Frases amb què l’emissor demana o dona un bé o un servei expressant so-

vint una mancança, una necessitat o una disponibilitat que el destinatari 
interpreta d’acord amb la informació del context (ex.: Estic mort de set; No 
porto foc/diners; Són les vuit; Tinc canvi; Vaig sol; Desitjo que estigui bé; 
… i li quedarem molt agraïts; Espero que…; M’agrada que vinguis; Demano 
disculpes per encomanar-vos el virus…).
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• Declarativa que es converteix en una defensa o reivindicació del contingut 
de l’enunciat. Són generalitzacions, sentències, judicis de valor, afirmacions 
rotundes o emfàtiques, justificacions. El parlant dona com un fet allò que 
és opinió pròpia. O s’erigeix en portaveu d’altri sense fonament. Funció 
psíquica i referencial.
– Frases que comporten una validació del contingut; poden portar adverbis 

de validesa, com ara naturalment, evidentment (ex.: Els ciutadans són 
conscients que…; Les dones som les que ho portem tot endavant a les 
cases; Com el Vallès no hi ha res; A l’estranger no passa això; Tu no pots 
dir-ho, però ell sí)

– Frases amb verbs esdevenimentals (ex.: Ha quedat clar que són uns brè-
tols)

– Frases amb adverbis de negació (ex.: No, no, no ho volen, la rambla fora)
– Frases que comporten apreciació, ja que indiquen una valoració de la 

informació feta per l’emissor (ex.: Jo de jove feia molt de goig; Malaura-
dament, no va venir)

– Declaracions d’intencions (ex.: …i hem volgut posar fora de concurs un 
mestre que ja no té…)

– Argumentacions (ex.: Tothom ho diu: allà dalt hi podrien fer un pàrquing)

• Declarativa que únicament constata una informació que ja s’ha dit o rea-
firma, valida un enunciat ja emès. Funció interlocutiva.
– Frases en què no es dona informació nova, sinó que es repeteix la que 

s’acaba de donar (ex.: —He engegat la calefacció perquè diuen que tornarà 
a fer fred. | —Sí, diuen que tornarà a fer fred.)

• Declarativa per regular o controlar la comunicació. Funció interlocutiva.
– Frases amb referències a parts del discurs, dixi discursiva (ex.: Pujo per 

contestar en dúplica, però deixeu-me dir, ja que soc aquí, dues coses molt 
breus, ja que vostè hi ha fet esment; Tal com vam quedar per telèfon, 
t’escric per dir-te…)

– Frases amb la voluntat de solidaritzar-se amb l’interlocutor, reduir dis-
tància social, construir-se una imatge positiva, etc. (ex.: Aquest vestit que 
portes sempre m’ha agradat; Tu ho saps de sobres, no sé per què t’ho dic)

– Frases per acomiadar-se, saludar, etc. (ex.: La Núria et diu adéu i jo també)

3.2.3.2. Modalitat interrogativa

La seva especificitat és la demanda d’informació. S’expressa en mode indicatiu i con-
dicional.

• Interrogativa per demanar informació, és a dir, en el seu ús característic. 
Funció conativa de dir. 
– Pregunta per desconeixença:
 a) Pregunta tancada. Pot portar la partícula àtona (ex.: Vindràs demà?; 

Que vindràs demà?)
 b) Pregunta oberta. Porta marcadors d’interrogació, com són què, qui, quin 

-a, quant -a, on, com, quan (ex.: Qui vindrà demà?; On tens el cotxe?)
– Pregunta per dubte. Porta marcadors de confirmació, com ara oi?, no?, és 

veritat?, oi que sí?, vols dir que…? (ex.: Oi que vindràs demà?)
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• Interrogativa per donar informació. Funció referencial i interlocutiva.
– Oferiment d’informació (ex.: Saps que me’n vaig a la Bretanya?; Te’n recor-

des que vam parlar dels Fabliaux?; Et penses que no me’n vaig adonar?)
– Interrogacions didàctiques. Sovint en anuncis, apartats d’articles, confe-

rències, etc. (ex.: Com es prepara un viatge?)
– Resposta a una pregunta amb una altra pregunta (ex.: —Així, portareu la 

soca? | —I nosaltres d’on traiem una soca?)
– Donar resposta a una pregunta i alhora qüestionar-la (ex.: Molt tranquil-

los, més que vatros allà, verdà txiqueta?)

• Interrogativa per manar o reptar. Funció conativa de fer.
– Demanar béns i serveis (ex.: Voleu callar?; Ja esteu fent el burro un altre 

cop?; Voleu endreçar els llits d’una vegada?; I si calléssiu una estona?)

• Interrogativa per exhortar. Funció conativa de fer.
– Formes de cortesia per demanar béns, serveis o informacions que van 

més enllà de la pregunta que es formula (ex.: Et sembla que recollim els 
papers?; Creus que podries venir divendres?; Deuràs venir d’hora avui, 
oi?; Que us queda lloc al cotxe?; Teniu monedes soltes?; Anem a fer una 
cervesa?; Per què no et compres un portàtil?; Tens hora?)

• Interrogativa amb valor exclamatiu. Funció psíquica.
– Sovint són preguntes que qüestionen o confirmen l’enunciat anterior (ex.: 

Que ja torna a ploure?; Vols dir?; Una pizza?, no!; Fes bé i no miris a qui?; 
Ah, ho veus?)

• Interrogativa per establir o mantenir la comunicació. Funció interlocutiva.
– Preguntes amb valor fàtic que reforcen la interlocució (ex.: Som a Cata-

lunya Ràdio. Bon dia. Què tal? Com esteu?)

• Interrogatives retòriques amb diverses finalitats discursives. Poden tenir 
funció referencial, interlocutiva, conativa, etc. (ex.: I quin ús es fa dels fons 
reservats?; Hi hagué realment una democràcia a Atenes?; Es podia haver 
fet d’una altra manera?; I ara què li dic?)

3.2.3.3. Modalitat imperativa

La seva especificitat és donar o demanar béns i serveis . S’expressa en mode imperatiu 
i subjuntiu.

• Imperativa per donar o demanar béns i serveis, és a dir, en el seu ús carac-
terístic. Funció conativa de fer.
– En aquesta modalitat el subjecte gramatical de l’oració sol ser el desti-

natari (ex.: Ves a comprar pa; Té el diari; L’últim, que tanqui; Rebeu una 
abraçada; Abriga’t, si fa fred)

• Imperativa per manifestar sentiments, intenció, queixa. Funció psíquica.
– La 2a persona gramatical no sol designar el receptor sinó que constitueix 

una generalització o una manera de designar-se l’emissor (ex.: Ves i bus-
ca’l; Ara riu-te’n; I arribes a casa al vespre i treu la roba de la rentadora, 
fes el sopar, treu la caca als nens…; Ep!; Que s’espavilin, que fa dia!)

• Imperativa per demanar o donar informació o per assegurar la comunica-
ció. Funció referencial, psíquica, interlocutiva, conativa de dir.
– Imperatius que denoten activitat mental, sensorial o lingüística, per de-

manar confirmació o aconseguir altres valors informatius, sovint en una 
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frase introductòria (ex.: Pensa què deu estar fent; Sàpigues 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 de fer!; Mira el que et dic; Pensem, en segon 
lloc, en els múltiples casos…)

3.2.3.4. Modalitat desiderativa/exhortativa

La seva especificitat és persuadir altri a realitzar una acció, ja sigui verbal o no ver-
bal, o simplement manifestar un desig de l’emissor. S’expressa en mode condicional, 
subjuntiu, indicatiu (en present o futur) o imperatiu.

• Desiderativa/exhortativa per instar persuasivament l’altre a l’acció, ex-
pressar un desig o un prec de l’emissor que pot ser realitzable o no ser-ho 
(ús característic). Funció conativa i psíquica.
– Pot portar marcadors d’apreciació, com ara que, si, com, tant de bo que (ex.: 

M’agradaria que fossis aquí; Així rebentessis; Vineee; Faria un cafetó, ara; 
Que descansis; Que no torni a passar; Si en voleu, bon profit; Si haguéssim 
arribat abans… ; Que arribin d’hora!; No et descuidis que…)

3.2.3.5. Modalitat exclamativa

La seva especificitat és manifestar les reaccions emocionals de l’emissor. S’expressa en 
els modes indicatiu, subjuntiu i condicional, però amb entonació emfàtica i intensitat 
articulatòria, que en l’escrit es plasma amb elements gràfics.

• Frases que expressen l’estat d’ànim de l’emissor, inclòs en la informació (ús 
característic). Funció psíquica o interlocutiva. 
– Sovint hi ha canvis d’ordre i presència d’interjeccions (com ara ai, ecs), 

invocacions o renecs, i marcadors d’exclamació (com ara que, quin/a, com, 
si, etc.). (Ex.: Si en fa d’anys!; Ui, com plou!; I que ningú no se n’hagi ado-
nat!; Exacte, tens tota la raó!)

4. Adequació al context

Atenint-nos a les definicions de adequat i adequació (DLC de l’IEC),121 entenem que un 
text o un enunciat és adequat si és «Apropiat, proporcionat, completament suficient, a 
un objecte, un fi, un propòsit» i que l’adequació és la «Idoneïtat d’un enunciat respecte 
a la varietat dialectal i el registre corresponents a la situació comunicativa». D’això es 
desprèn que l’adequació d’un enunciat o text té raó de ser respecte al propi context. 
Generalment, els textos de no-ficció són adequats al seu context, perquè es configuren 
en la situació comunicativa que els determina i seguint el propòsit que els impulsa. 
L’adequació, com la coherència i la cohesió, forma part de la naturalesa textual i, per 
tant, tot el que li va en contra atempta contra la seva essència. 

121 Versió de 1995.
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4.1. Text de no-ficció i context

Parlar d’adequació ens porta al context textual i, més concretament, als intercanvis 
comunicatius, perquè sense prendre en consideració la interacció entre els partici-
pants mai no es pot saber si un text és adequat o no. Com a marc de referència, doncs, 
per comentar la idoneïtat d’un seguit de textos respecte al seu context, utilitzarem la 
tipologia textual Tipotext, atès que aquesta tipologia considera els intercanvis comu-
nicatius com a base dels seus tipus textuals. 

Abans, però, recordem les característiques dels textos de no-ficció, prototípics 
i no prototípics, en relació amb els tipus textuals (Tipotext: 44). 

Així, pel que fa als textos prototípics:

• Els textos prototípics del tipus I, o d’intercanvi individual, es diferencien 
dels prototípics del tipus II i del III per la preponderància de les funcions 
psíquica i interlocutiva i pel fet que aquestes funcions es manifesten, so-
bretot, amb el patró expressiu, tant en el mode directe com en el diferit.

• Els textos prototípics dels tipus II, o d’intercanvi social, es diferencien dels 
prototípics del tipus I pel fet que les funcions psíquica i interlocutiva ten-
deixen a materialitzar-s’hi amb el patró argumentatiu, i dels del tipus III, 
perquè en aquest altre les funcions psíquica i interlocutiva tenen molt poc 
pes.

• Els textos prototípics del tipus III, o d’intercanvi institucionalitzat, es di-
ferencien dels prototípics del tipus I i del II pel fet que la funció psíquica 
hi té poc pes, sobretot en el mode diferit, en el qual pràcticament no apa-
reix. També per la presència de la funció factiva i per l’absència del patró 
expressiu.

Pel que fa als textos no prototípics, tinguem en compte que, sense deixar de 
pertànyer al seu tipus, no tenen exactament el conjunt de trets típic i, en canvi, tenen 
alguns trets que fan que s’assemblin als textos d’altres intercanvis. Hi regeix el mateix 
principi que regeix la tipologia, però en aquest cas aplicat dintre del contínuum de 
textos d’un mateix tipus: 

• Els textos on hi ha coincidència de funcions i patrons marcats són els més 
modalitzats; és a dir, els que transparenten més clarament la idiosincràsia 
de l’emissor.

• Els textos que no tenen ni funcions marcades ni patrons marcats són els 
que tenen el grau de modalització més baix; és a dir, els més opacs respecte 
a la psicologia de l’emissor.

En efecte, a part dels textos prototípics de cada tipus textual, cada tipus tex-
tual comprèn un contínuum de textos, entre els quals les diferències es deuen a la 
quantitat i la qualitat dels trets de modalització. Així, dintre de cada tipus textual hi ha: 

• textos més modalitzats que altres

• textos que reuneixen els trets de modalització propis del seu tipus

• textos que tenen una modalització mixta, que s’assembla a la dels altres 
tipus. 
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Ens equivocaríem si, per motius didàctics, ens apropéssim als textos de no-
ficció esperant que fossin prototípics: en primer lloc perquè els no prototípics no són 
de categoria inferior, com no ho és una balena pel fet de viure exclusivament a l’aigua 
i, alhora, ser un mamífer; en segon lloc, perquè segurament n’hi ha tants o més que de 
prototípics. Per això, la majoria dels textos que comentarem són no prototípics, sinó 
de modalització mixta; pensem que donaran més joc per relacionar funcions, textos 
i intercanvis. D’altra banda, més que marcar fronteres entre textos prototípics o no i 
textos adequats o inadequats, ens interessa proporcionar criteris per comprendre els 
fenòmens textuals.

4.1.1. Adequació en els intercanvis individuals 

En un intercanvi individual, sigui cara a cara o diferit, l’emissor ha d’adequar el mis-
satge a un sol receptor, o a un grup reduït; altrament, el receptor pot inhibir-se de la 
comunicació i haver-hi una comunicació fallida. Quan és cara a cara, hi ha l’avantatge 
del feed-back o retroacció; en cas d’inadequació, l’emissor pot reaccionar ràpidament 
i refer la comunicació. 

En primer lloc, veurem dos textos d’intercanvi individual, el 28 de mode di-
recte, cara a cara, i el 29, de mode diferit. 

Text 28

—Calla, calla, tio, que vaig de cul i, per postres, se m’ha espatllat l’ordinador. Mira, baixa’m el teu 
aquesta tarda, que segurament tindré el meu arreglat d’aquí a dos dies.
—Però tu ets imbècil o què? Et penses que puc estar dos dies sense ordinador?
— I què, però tu no tens examen!
—Ni boig, tio, ni boig!

És evident que la forma impositiva amb què s’ha formulat l’enunciat no ha 
estat adequada, perquè no ha complert la funció desitjada. La confiança entre els 
interlocutors ha fet que en lloc de formular-se una petició es formulés una ordre. La 
tria de la modalitat imperativa ha estat un error. Segurament una forma més cortesa 
hauria estat més adequada i hauria donat lloc a una negociació amb més possibilitats 
d’èxit (ex.: Em podries deixar l’ordinador per un parell de dies?; Si em poguessis deixar 
l’ordinador per un parell de dies em salvaries la vida…; etc.). 

Text 29

Barcelona, 2.4.1990

Hola, Margalida,

Un bon record del nostre estimat Tomeu ens acompanya en aquest camí a voltes feixuc que ens 
toca fer a poc a poc.

En el sofriment compartit amb persones com tu, entenc l’entramat de la vida i com anem quallant 
els sentiments que ens fan solidaris.

Una abraçada molt forta.

Agnès
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El text 29 acompanyava la fotografia d’un amic comú, recentment traspassat; 
com el 28, mostra la presència patent de l’emissor i del receptor. El 29, però, és adequat 
a la seva finalitat, ja que tan sols es proposa el manteniment de bones relacions, i cre-
iem que ho aconsegueix. Notem que implanta una imatge positiva del receptor («En el 
sofriment compartit amb persones com tu, entenc…»), ofereix un bé i no és ni massa 
llarg ni massa curt com a mera nota.

Tot seguit, veurem un text d’intercanvi individual que no reuneix de ple les 
característiques de l’intercanvi entre familiars i amics i, en canvi, té característiques 
d’intercanvi social. Es tracta d’un missatge de correu electrònic enviat a familiars i 
amics per una dona de 41 anys que acaba de perdre el marit, pare del seu fill de cinc 
anys, després d’una cruel malaltia que ha durat tres anys. Els receptors, múltiples, 
coneixien i havien seguit el dolorós procés més o menys de prop.

Text 30

Hola a tots,

El Jordi tot just fa 3 hores que ha començat una nova vida.

Ha estat entre nosaltres, en aquesta vida, durant més de 41 anys i ens ha donat a tots una lliçó 
de vida i esperança.

Els que de vosaltres ens vulgueu acompanyar en el seu comiat estarem al tanatori Ronda de Dalt 
demà a partir de les 16:00 i farem la cerimònia diumenge a les 12:30.

Us adjunto el link al web:
http://www.serveisfunerarisintegrals.com/tanatorio.php/mod/tanatorios/id/19/tanatori/Barce-
lona-Ronda-de-Dalt/item/1/lang/_cat

Una abraçada per a tots.

Elisabet

PD: Perdoneu que em dirigeixi a vosaltres per mail, però trucar-vos a tots és impossible. Si m’he 
deixat algú, aviseu-lo, si us plau.

Aquí l’emissor informa de manera concisa que la seva parella ha mort i, se-
guidament, dona indicacions per a l’assistència al sepeli; fins aquí, tot és transmissió 
d’informació (funció referencial). En una postdata, demana disculpes per no haver-ho 
comunicat personalment, cosa que veu impossible, i demana col·laboració per acabar 
d’expandir la notícia (funció conativa). El domini d’aquestes funcions en el text ens fa 
veure, per defecte, que les funcions psíquica i interlocutiva no s’han activat, com tam-
poc no ha estat activat el patró expressiu, propi dels intercanvis individuals. També 
observem que en el text la implantació de la imatge de l’emissor és difusa; menys en 
la postdata, s’ha fos en un plural. La funció és referencial. 

Les modalitzacions que conté no arriben a configurar el text com a prototípic, 
tot i que, quant al posicionament, l’emissor signa amb el nom de pila (presència patent) 
i s’adreça a cadascun dels destinataris en particular i a tots alhora, com permet el 
mitjà, cosa que té dimensió social. Quant a la tria, destaca la metàfora de la primera 
línia («ha començat una nova vida»), que denota l’actitud positiva de l’emissor davant 
la mort, i la referència a l’actitud positiva del finat («ens ha donat una lliçó de vida i 
esperança»). L’emissor no mostra sentiments, ni estat d’ànim, ni emoció; senzillament, 
no es mostra psicològicament, anímicament, tot i que la seva manera de referir-se a la 
realitat denota, això sí, serenitat, valor, acceptació. 

http://www.serveisfunerarisintegrals.com/tanatorio.php/mod/tanatorios/id/19/tanatori/Barcelona-Ronda-de-Dalt/item/1/lang/_cat
http://www.serveisfunerarisintegrals.com/tanatorio.php/mod/tanatorios/id/19/tanatori/Barcelona-Ronda-de-Dalt/item/1/lang/_cat
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El text és adequat a l’intercanvi i al mitjà, malgrat que és molt poc modalitzat 
com a text del tipus I. Notem que exemplifica el que dèiem a 4.1: 

Els textos que no tenen ni funcions marcades ni patrons marcats són els que tenen el grau de 
modalització més baix; és a dir, els més opacs respecte a la psicologia de l’emissor siguin del 
tipus que siguin.

4.1.2. Adequació en els intercanvis socials

En els intercanvis socials, l’emissor sovint s’ha d’adequar a receptors múltiples i ha de 
tenir en compte les característiques generals del grup de receptors a qui s’adreça i les 
del medi en què es mou. Tot i així, un mateix missatge serà vist com a adequat per uns 
receptors i com a inadequat per uns altres, com deu ser el cas del text que ve a continu-
ació. En els intercanvis socials de receptors múltiples l’emissor té possibilitats d’èxit i 
fracàs alhora, per això el risc de no encaixar és més gran i afecta la seva imatge pública.

Text 31

Amb aquella alegria
Eva Piquer

És amor, crec

Sempre he estat una dona de minories, però temo que m’estic tornant mainstream. Una prova: 
ja he vist els Manel en concert a Barcelona, Calella de Palafrugell, Caldes de Malavella i l’Escala. 
Tinc un amiga que es vol casar amb el Guillem Gisbert, el cantant del grup, per bé que no el coneix 
personalment. Me’n riuria amb ganes de la seva passió platònica, si no fos que el meu candidat a 
amant és encara més previsible. A mi, que m’encanta despistar el personal i nedar contra corrent, 
les hormones m’estan jugant una mala passada: m’he enamorat del mateix paio que ha seduït 
milers de compatriotes d’aquest país petit. I sí, juraria que és amor. Vaja, almenys en pateixo tots 
els símptomes. El tinc idealitzat, l’admiro i només li sé veure gràcies. Em desperta tendresa i una 
cosa molt semblant al desig (ai, aquell clotet de la barbeta…). Veure’l i escoltar-lo em provoca 
palpitacions, les típiques papallones a la panxa i un plaer que tendeix a l’infinit […].

Però han arribat els primers partits de la temporada i he descobert que no estic gens curada. 
L’entrenador del Barça en continua robant el seny i el son: puc passar olímpicament de veure el 
futbol, però no em perdo per res del món, per més tard que sigui, la roda de premsa de després. 
Em fascina que aquest encant d’ésser humà (que, en principi, és un crac de la pilota, no pas de 
l’oratòria) tingui sempre les paraules que toquen. Em meravella el seu savoir-faire, la seva facilitat 
per ficar-se’m a la butxaca (i al clotet de la barbeta, si calgués). Si és que fins i tot li agrada el 
Llach, coi. Aix, que em farà parar boja. T’estimo, Pep.

Aquest article va aparèixer a la contraportada del diari, en plena efervescèn-
cia futbolística. Molts articles d’aquells dies parlaven de l’artífex principal dels èxits 
del Barça: Josep Guardiola. En comentarem alguns aspectes des del punt de vista de 
l’adequació.

En primer lloc, notem que es tracta d’un text que s’inscriu clarament en un 
intercanvi social —està publicat en un diari—, i ja avancem que és no prototípic. I, tal 
com hem vist que un text prototípic pot ser inadequat o no, un que no sigui prototípic 
també pot ser adequat o no. 

Què ens fa veure que s’escapa del prototipus del tipus II? Doncs que presenta 
trets de modalització intuïtiva que l’allunyen de la modalització eclèctica, pròpia dels 
textos del tipus II a què pertany. Per exemple, la presència patent de l’emissor al llarg 
del text (posicionament) i, sobretot, el fet de centrar-se en la transmissió de sentiments 
i emocions (tria o priorització). 
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I ara ve la pregunta: El text ha acomplert la finalitat per a la qual ha estat 
creat? En realitat no ho sabem, perquè ignorem les intencions d’aquest emissor expert 
que té prou domini de l’idioma per transgredir convencions voluntàriament. Ara bé, és 
adequat? Els lectors del diari, sense necessitat de saber cap teoria, el trobaran adequat 
si ja els va bé una mica de premsa del cor o no l’hi trobaran si en el diari busquen in-
formació, opinions i alguna curiositat. Amb tot, com que l’adequació es produeix també 
respecte al medi o al mitjà, és evident que l’emissor del text 30 ha fet una interpretació 
lliure de l’intercanvi comunicatiu en què participa, com sol passar en els intercanvis 
individuals. En conseqüència, l’article transmet característiques psicològiques, cultu-
rals i socials personals de l’emissor, més que cap altra cosa. 

Llavors, com que des d’un punt de vista lingüístic hi reconeixem el predomini 
de la funció psíquica o emotiva, per sobre de la referencial, el considerem inadequat 
per al tipus d’intercanvi i de mitjà en què es vehicula. 

A continuació veurem uns fragments d’un text que parla de la imminència 
del partit Barça-Madrid al Camp Nou, el 2010, també del tipus II o d’intercanvi social. 

Text 32

Aquest any també
Toni Brossa

La tempesta perfecta

Les presentacions estan fetes. El clàssic, un cop més, s’entreveu el partit del segle. És clar que la 
prèvia gairebé mai decep i el partit sovint és una altra cosa. Però la realitat, avui, és que el Madrid 
és una tempesta polar que arrasa tot el que troba i el Barça un huracà tropical que no deixa pedra 
sobre pedra. Són diferents, molt, però tots dos poderosos i els seus rastres igualment desoladors. 
[…] Una Champions reconvertida en telonera del xoc de lliga.

Les sensacions abans d’un clàssic són sempre molt similars. Quants cops no hem sentit això del 
partit del segle! El duel sempre té un aire de final, una bona ració d’excel·lència i una sobredosi 
de rivalitat, emocions i comptes pendents.

Avui (26 novembre 2010).

Quant al posicionament, el text mostra presència difuminada de l’emissor i 
cap inscripció del receptor. Hi reconeixem alguns recursos d’ocultació de la prime-
ra persona (passiva reflexa, s’entreveu el partit del segle; primera persona del plural, 
quants cops no hem sentit això…) i un seguit de declaratives no característiques que 
donen com un fet allò que és una opinió (El clàssic, un cop més, s’entreveu el partit del 
segle), en una declarativa de defensa de l’enunciat. Com que pràcticament està escrit 
en tercera persona, podríem dir que l’autor ha creat una il·lusió de posicionament 
discursiu objectiu. 

D’altra banda, el text resulta subjectiu per la tria marcada dels elements 
lingüístics,122 que comença pel títol, La tempesta perfecta, continua amb designacions 
com ara el clàssic, rastres igualment desoladors, el partit del segle, el duel i segueix 
amb l’ús de metàfores de gran força expressiva, que el doten d’una modalització 
desbordant (el Madrid és una tempesta polar que arrasa tot el que troba i el Barça un 
huracà tropical que no deixa pedra sobre pedra). I si bé l’autor es mostra imparcial, 

122 Vg. Grau (2002) i Grau (2003b).
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ja que no mostra preferències respecte a cap equip, sí que evidencia una actitud 
apassionada pel futbol. 

Evidentment, el text és molt modalitzat, però no pel posicionament discursiu 
sinó per la tria de les paraules lèxiques, per la manera de designar la realitat. Tot i 
això, en el text predomina la funció referencial (l’emissor informa d’un esdeveniment 
futbolístic del qual queda al marge); en segon terme, hi ha la funció poeticoretòrica, 
ja que l’autor es recrea en la forma del contingut. I, fins admetent que tingui un pic 
de funció psiquicoemotiva, no té res a veure amb el text anterior, en què dominava 
aquesta funció. 

És adequat aquest text tan modalitzat per a un intercanvi social d’aquestes 
característiques? Té el to adequat? Possiblement. En primer lloc, perquè el posiciona-
ment discursiu és adequat i, en segon lloc, perquè el text en general no desentona en 
l’àmbit del futbol en què s’inscriu. D’altra banda, la funció referencial ens indica que 
el text acompleix la funció per a la qual ha estat creat: donar a conèixer un aspecte de 
la realitat —de manera subjectiva, tanmateix. 

Ara veurem un text que ens permetrà introduir nous comentaris, en la mesura 
que és un text literari. Correspon a un full del dietari La vida plàcida, de Josep Marí.

Text 33

Dissabte, 26 de març. Escrivia en la placidesa d’un dissabte a la tarda. El meu carrer, sempre tan 
sorollós, era un riu de quietud. M’acompanyava amablement la remor d’una pluja petita i inútil, 
com en són tantes vegades les coses belles. Sovint pensem en la felicitat com un bé inabastable i 
complex, perquè esborrem de la nostra ment el poder de les coses senzilles. Una pluja mandrosa, 
caient damunt la barana de ferro de la terrassa, té una musicalitat inesperada. Els llibres guarden 
jubilosos tresors. Quant de somieig no cap en una pintura o en una peça musical ben escollida!

Més tard, amb una lluna de mitja galta fosca, enterbolida de núvols fistonats de puntes blanques, 
he rodat solitari pels carrers, cap al moll. Asfalt i voravies eren xops, però sense tolls, només amb 
alguna brillantor a les juntes. Sobtadament, en la desolació del port, en un abisme blanc de barques 
que ningú no contempla, m’he sentit un ésser del tot estrany, travessat de tristor i malenconia. 
Era jo o la meva ombra?

 Josep Marí. La vida plàcida. Barcelona: Viena Edicions, 2010. p. 145.

Aquest text és d’intercanvi social, sobretot, perquè va ser escrit per ser publi-
cat. I encara que el puguem considerar literari, no és de ficció, ja que el que expressa és 
una realitat, per bé que sigui íntima. Ens trobem, doncs, davant d’un text que expressa 
sentiments, percepcions, estats d’ànim…, una realitat psicològica pròpia de l’intercan-
vi individual, però feta pública; un text que no mostra una expressió espontània de 
les emocions sinó una expressió elaborada,123 perquè, en alguna mesura, és un text 
planificat i que ha sofert més d’una revisió. Té, doncs, trets de modalització intuïtiva 
i eclèctica a la vegada i, per tot això, el considerem no prototípic. 

El text acompleix la finalitat per a la qual ha estat creat? Si aquesta finalitat és 
el plaer estètic, podem dir que sí. És adequat? I per què no? Ens fa veure que és adequat 
el fet que hi afloren les funcions psíquica i poeticoretòrica encarregades de mostrar un 
univers sensitiu, anímic, estètic…, més que no pas la funció referencial, encarregada 
d’informar sobre les coses. Observem també que les funcions es manifesten per mitjà 

123 Bellès i Grau (1999: 270-272) parlen de l’expressió espontània i expressió elaborada de l’emotivitat. 
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dels patrons narratiu i descriptiu,124 encara que força modalitzats, amb l’ús de paraules 
amb sentit figurat.

4.1.3. Adequació en els intercanvis institucionalitzats

En els intercanvis institucionalitzats, l’emissor haurà de controlar també el protocol de 
les institucions en què es mou, perquè s’haurà d’adequar tant a les persones com a les 
institucions (en aquests tipus d’intercanvi s’han de guardar les formes de tractament 
pròpies de cada institució), com també s’haurà de cenyir estrictament als temes que 
corresponen.

Quan la comunicació es produeix entre institucions o d’una institució als ciu-
tadans, és molt difícil que els textos no siguin adequats, ja que les institucions tenen 
definits els protocols, així com les plantilles de la documentació que fan servir; quan 
els ciutadans s’adrecen a les institucions, en molts casos ho fan també per mitjà de 
documents preestablerts: instàncies, formularis… Així, pel fet que són textos de mo-
dalització obligada, en general solen ser adequats al seu context, tot i que també hi ha 
marge per a la inadequació, sobretot en els textos orals. Tots hem sentit algun discurs 
d’inauguració d’un curs acadèmic que ha resultat inadequat pel fet de ser excessiva-
ment llarg o perquè desentonava pel to adoptat. 

Vegem dos exemples de textos institucionals:
El text 34, un fragment copiat de la pàgina web del Teatre Lliure de Barcelona, 

consta de cinc punts més: «Accés i ús de la pàgina web», «Propietat industrial intel-
lectual», «Responsabilitats», «Protecció de dades» i «Legislació aplicable i jurisdicció». 
La seva finalitat és establir les condicions que regulen l’accés i l’ús general de la pàgina 
web per part de tots els usuaris, regulació necessària tenint en compte que un dels 
principals serveis que ofereixen és la venda d’entrades per internet, que afecta les 
qüestions legals de privacitat de dades. 

El text 35, que el segueix, extret de la pàgina web del Parlament de Catalunya, 
tot i ser d’intercanvi institucionalitzat, té unes característiques diferents, perquè tam-
bé té una funció diferent.

124 Vg. Bellès (2003) i Grau (2003a). 
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Text 34

teatre lliure Avís Legal

1. INFORMACIÓ GENERAL

La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA és una fundació privada que va 
ser constituïda en data 1 de març de 1988 amb l’objecte de fer promoció, producció, gestió, 
programació estable i difusió d’espectacles teatrals, amb atenció especial a les obres originals 
en llengua catalana.

La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA va ser inscrita al Registre de Fun-
dacions Privades de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’ordre del Consell de Justícia de 
29/12/1988 amb número 409 i actualment té el seu domicili social a Barcelona, Plaça Margarida 
Xirgu núm. 1 (08004) i el seu CIF és G-58658931 (en endavant, referida com «el TLL»).

2. OBJECTE

Aquesta pàgina web, propietat del TLL, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i per-
metre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació, activitats, productes i serveis 
diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta entitat.

El present Avís Legal té com a objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i ús 
general d’aquesta pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús de la ma-
teixa suposa la submissió i acceptació de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.

www.teatrelliure.com

Text 35

PARLAMENT.CAT

DECLARACIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA DE SUPORT A LES VÍCTIMES DEL TERRORISME

Llegida en el Ple del Parlament el dia 10 de març de 2011

A Catalunya hem patit la xacra del terrorisme i sempre hem sentit la necessitat de mostrar el rebuig 
a qualsevol forma de violència i la necessitat de lluitar per les llibertats polítiques.

Els catalans hem sabut reaccionar amb fermesa i serenitat davant els atemptats terroristes que 
han assolat la nostra societat i ens hem solidaritzat amb les víctimes d’actes terroristes.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya se suma als actes commemoratius del Dia Europeu 
en Record de les Víctimes del Terrorisme i de l’atemptat de l’11 de març de 2004 a Madrid, que 
va causar la mort de gairebé dues-centes persones, mostra el seu suport a totes les víctimes del 
terrorisme i rebutja qualsevol forma de violència.

Finalment, el Parlament de Catalunya es reafirma en el seu suport a la lluita contra el terrorisme i 
a les tasques que duen a terme les forces i els cossos de seguretat i la justícia.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

DOGC [en línia]

Les semblances entre aquests dos textos, prototípics de l’intercanvi institu-
cionalitzat, venen del fet que tenen funció referencial en exclusiva. Les diferències 
venen, en primer lloc, de la seva finalitat (la del primer, normativa i reguladora; la del 
segon, identitària i testimonial) i, en segon lloc, de qüestions de mode (l’un és diferit, ja 
que és escrit; l’altre és directe cara a cara i, per tant, oral, encara que ens hagi arribat 
per escrit). D’aquí es deriven les diferències lingüístiques: la tria del lèxic (en el pri-
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mer, burocràtic i tècnic; en el segon, marcat per la ideologia); quant al posicionament, 
el primer text és d’emissor i receptor latents, per tant, despersonalitzat; en canvi, el 
segon, mostra la implantació d’una imatge de l’emissor com a poble, amb l’ús de for-
mes personals que engloben emissors, receptors i ciutadans: Els catalans hem patit, 
hem sentit, hem tingut, ens hem solidaritzat, hem sabut reaccionar…. Així, el text 35 
es configura com un discurs ideològic pel qual els parlamentaris mostren una actitud 
solidària envers els més febles. 

I tornem a la pregunta: són adequats aquests dos textos? Creiem que sí, perquè 
compleixen la seves funcions respectives, no desentonen en el seu camp ni el seu medi 
i no s’extralimiten. 

Després de veure diferències entre dos textos prototípics del tipus III, o d’in-
tercanvi institucionalitzat, posarem l’atenció en uns textos no prototípics i hi obser-
varem les característiques que els fan divergir del seu tipus; són fragments de dues 
encícliques papals. Llegim-los, si us plau. 

Text 36125

Encíclica Ecclesiam suam127

De S. S. Pau VI

VENERABLES GERMANS, FILLS ESTIMATS,
SALUT I BENEDICCIÓ APOSTÒLICA

A tothom, per tant, semblarà gairebé natural que Nós, en adreçar al món aquesta nostra primera 
Encíclica després que, per inescrutable designi de Déu, hem estat cridat al Soli Pontifici, girem el 
nostre pensament amorós i reverent a la Santa Església.

Text 37126

Encíclica Populorum Progressio128

De S. S. Pau VI als bisbes, als sacerdots, als religiosos, als fidels 
i a tots els homes de bona voluntat

4. Els nostres viatges
Abans de la nostra elevació al summe pontificat, dos viatges a l’Amèrica Llatina (1960) i a l’Àfrica 
(1962), ens havien posat ja en contacte amb els dolorosos problemes que afligeixen uns conti-
nents plens de vida i esperança. Revestits de la paternitat universal, nous viatges a Terra Santa 
i a l’Índia ens han permès de veure amb els nostres ulls i quasi palpar amb les nostres mans les 
gravíssimes dificultats que aclaparen pobles d’antiga civilització que lluiten amb el problema del 
desenvolupament.

125 Donada a Roma el 6 d’agost de 1964. Traducció de Dom Just M. Llorens i Dom Rafael M. Bertran 
(monjos de Montserrat). Barcelona: Estela: Nova Terra, 1964. 

126 Donada a Roma el 26 de març de 1967. Traducció d’Hilari Raguer (monjo de Montserrat). Barcelona:  
Estela, 1967 (Mens Petri). 
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Text 38 127

Carta encíclica Redemptor hominis129

De Joan Pau II

Venerables germans i germanes, estimadíssims fills i filles: Salut i Benedicció Apostòlica.

HERÈNCIA

Cap a al fi del segon Mil·lenni
[1] El Redemptor de l’home, Jesucrist, és el centre del cosmos i de la història. Vers Ell es dirigeix 
el meu pensament i el meu cor en aquesta hora solemne que està vivint l’Església i tota la família 
humana contemporània. Efectivament, aquest temps en el qual, després de l’estimat predecessor 
Joan Pau I, Déu m’ha confiat, per misteriós designi, el servei universal vinculat amb la càtedra de 
Sant Pere a Roma, és ja ben a prop de l‘any 2000.

Per què considerem que aquests textos no són prototípics d’intercanvi insti-
tucionalitzat? D’entrada, perquè s’hi produeix una forta implantació de la imatge de 
l’emissor, la qual cosa no s’adiu amb la modalització obligada, que comporta desper-
sonalització. En canvi, s’adiu més amb la modalització eclèctica o la intuïtiva, pròpies 
dels textos d’intercanvi social i individual, respectivament.

Com hem anat veient a través dels exemples, la imatge de l’emissor, o la del 
receptor, s’implanta mitjançant procediments de posicionament (inscripció en el text, 
frases introductòries, etc.) i, també, per procediments de tria o priorització (designació 
de la realitat). Per simplificar, ordenem els trets de modalització més rellevants dels 
textos en el quadre següent. 

Quadre 9. Recopilació 

Trets de posicionament Trets de tria o priorització

Text 36

Presència difuminada de l’emissor: 1a 
persona del plural i forma solemne nós

Referència als destinataris en 3a persona: 
venerables germans…

Referència a la representació institucio-
nal: Per inescrutable designi de Déu, hem 
estat cridat al Soli Pontifici

Referència als destinataris: germans, fills 
estimats

Text 37 

Presència difuminada de l’emissor: 1a 
persona del plural i esment de l’emissor 
en 3a persona: De S. S. Pau VI als…

Referència als destinataris en 3a persona: 
als bisbes, als sacerdots…

Referència a la representació institucio-
nal: la nostra elevació al summe pontifi-
cat, revestits de la paternitat universal

Referència als destinataris: bisbes, sacer-
dots, religiosos, fidels, tots els homes de 
bona voluntat

Text 38

Presència patent de l’emissor: 1a persona 
singular 

Referència als destinataris en 3a persona: 
venerables germans i germanes…

Referència a la representació institucio-
nal: Déu m’ha confiat, per misteriós de-
signi, el servei universal vinculat amb la 
càtedra de Sant Pere a Roma

Referència als destinataris: venerables 
germans i germanes, estimadíssims fills i 
filles; L’Església i tota la família humana

127 Donada a Roma el 4 de març de 1979. Traducció de Ramon Caralt i Roca. Barcelona: Claret, 1979.



163
El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua

Tot i que en tots tres textos hi ha una forta implantació d’imatge, hi ha ma-
tisos. En els dos primers, 36 i 37, d’un mateix emissor, comprovem que s’implanta la 
imatge d’un emissor solemne, transcendent, gairebé diví; en canvi, en el 38 emergeix 
una imatge més humana, la d’un sant Pare pastor, que no solament vol ser servidor de 
l’Església sinó també de la família humana (comprèn els no catòlics).

Val a dir que són textos modalitzats pel posicionament però, sobretot, per la 
tria del lèxic; per exemple, a part del que hem assenyalat en el quadre, gravíssimes difi-
cultats és una forma suau d’anomenar la misèria extrema; que lluiten amb el problema 
del desenvolupament és un eufemisme per dir que lluiten per no sucumbir a la fam i 
a les malalties, etc. D’altra banda, els emissors descobreixen intimitats: pensaments 
i amor paternal («girem el nostre pensament amorós i reverent a la Santa Església»; 
«Vers Ell es dirigeix el meu pensament i el meu cor»); també s’utilitzen expressions 
amoroses, com ara fills estimats, estimadíssims fills i filles…, que bé podrien aparèixer 
en intercanvis individuals. La manera de referir-se a la realitat denota la fe religiosa 
dels emissors i el seu paper institucional.

Així, als fragments de teixit vistos els reconeixem funció psíquica (denoten 
inquietuds i sentiments), funció referencial (informen de les preocupacions papals i 
de l’orientació que prendrà l’Església) i funció conativa (són cartes per fer de guia). 
Des d’un punt de vista lingüístic i sociolingüístic, tot i que no podem afirmar que els 
destinataris els trobin adequats, podem concloure que, malgrat ser textos divergents 
del tipus textual III, són adequats al medi i a la tradició religiosa. 

Per l’alt grau de modalització, els podem reconèixer com un exemple de la 
teoria que citàvem a l’inici de l’apartat 4.1: 

Els textos on hi ha coincidència de funcions i patrons marcats són els més modalitzats; és a dir, 
els que transparenten més clarament la idiosincràsia de l’emissor, siguin del tipus textual que 
siguin.

En el quadre següent sintetitzem la varietat de textos i aspectes tractats en 
aquest apartat. 

Quadre 10. Recopilació

Tipus textual Text Prototípic No prototípic Adequat

Tipus I

28 Sí No

29 Sí Sí

30 No Sí

Tipus II

31 No No

32 Sí Sí

33 No Sí

Tipus III
34, 35 Sí Sí

36, 37, 38 No Sí
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4.2. Qüestions d’inadequació 

L’adequació, com la coherència amb el món, és un equilibri de forces entre emissor i 
receptor en un intercanvi concret i en un àmbit determinat de la cultura; per tant, és 
una qüestió pragmàtica, relativa i subjectiva. Consegüentment, la inadequació com-
porta alguna mena de trencament d’equilibri de forces o d’insatisfacció comunicativa, 
que els emissors experts saben evitar per aconseguir l’èxit comunicatiu. Un encaix 
maldestre es pot evitar si es coneix el context i es té en compte. Les inadequacions 
solen produir-se sobretot en períodes d’aprenentatge d’una llengua (desconeixement 
dels usos lingüístics o dels contextos), pel fet de no tenir prou en compte els destina-
taris (parlar amb prepotència, descurança, desconeixement…) o per altres qüestions 
pròpies de la situació comunicativa (mitjans físics de transmissió, protocols, etc.) o de 
la formulació del missatge. 

De fet, tot el que envaeixi l’espai intencional de l’altre, atempti contra la seva 
integritat, els seus interessos o els seus valors i costums, serà considerat inadequat 
per ell. I val a dir que un text pot ser inadequat globalment o parcialment. 

Atès que l’adequació té a veure amb el context, els procediments de modalit-
zació128 hi estan particularment implicats, com hem anat comprovant. Des d’aquest 
punt de vista, vegem les principals causes d’inadequació: 

• Un posicionament prepotent, descortès, contradictori, obstinadament 
ocult…

• Una tria o priorització dels elements lingüístics mal feta, ja sigui per igno-
rància o per voluntat d’engany o de notorietat.

• Una repetició de significats abusiva, que enfarfega el text i causa avorri-
ment.

• Una transgressió lingüística excessiva, ja sigui per ignorància o per volun-
tat estètica exhibicionista. 

La inadequació causa efectes en la imatge de l’emissor; és una mena de bu-
merang. Així, si un emissor presenta un text altament inadequat, els receptors auto-
màticament li atribuiran les mancances del text: si troben que el posicionament és 
descortès, el prendran per fatxenda; si ha triat un lèxic massa vulgar o massa culte, 
per vulgar o cregut; si ha repetit conceptes en excés o s’ha allargat massa, per pesat; 
si ha fet transgressions lingüístiques, per ignorant. Hom pot creuar la línia del que els 
altres puguin acceptar, a casa o al Parlament, però serà a costa de la imatge que els 
altres es formin d’ell. 

S’ha de dir que, fruit de les noves tecnologies i de l’evolució dels costums, van 
emergint nous gèneres on sembla que es difuminen les fronteres entre el que tradicio-
nalment es considera adequat o inadequat, el que és públic i el que és privat, el que és 
correcte i el que és incorrecte… Hi ha textos amb dimensió social per mitjà dels quals 
s’exhibeixen intimitats, freqüentment amb ànim de lucre o notorietat. Sovint estan 
sota el control de l’emissor, però a vegades no ho estan i se’ls percep com a inadequats. 
Amb tot, l’adequació del text al context solament es podrà abordar a partir d’uns cri-
teris flexibles que tinguin en compte l’equilibri de forces entre emissor i receptor de 

128 Vegeu-ne les definicions al Glossari. Per a una descipció més detallada, vg. Tipotext: 133-246.
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què parlàvem. Perquè el text resultarà propi o impropi als ulls dels destinataris inde-
pendentment del judici que mereixi als receptors universals o als lingüistes.

Acabem aquest punt amb una relació dels elements que entren en joc en l’ade-
quació del text al context:129 

a) Pel que fa al context en general:

• No se segueixen les convencions pròpies del gènere del text.

• No se segueixen les convencions pròpies del mode de text (oral, escrit, etc.) 
o del mitjà (ràdio, premsa…).

b) Quant a l’intercanvi comunicatiu:

• No es tenen en compte les normes socials o lingüístiques.

• S’adopta un varietat lingüística no convenient.

• No es tenen en compte les expectatives del receptor o el coneixement com-
partit.

• S’adopta un to de veu o una velocitat impropis o es fan gesticulacions o 
mirades inconvenients.

• L’extensió del text és massa curta o massa llarga.

• El text està mal ancorat a la situació comunicativa per manca de referències 
del lloc i del temps de la comunicació o perquè utilitza formes de tracta-
ment del receptor incorrectes o impròpies; també pot estar mal ancorat 
per manca de títol.

c) Quant als aspectes textuals:

• S’adopta un posicionament discursiu massa familiar, vulgar, descortès, 
dominant, prepotent, elitista… L’emissor s’exhibeix massa o es difumina 
o s’amaga massa.

• Es tria un lèxic massa marcat: vulgar, solemne, poc o massa especialitzat.

• S’abusa de repeticions idèntiques, emfàtiques o no emfàtiques.

• Es fan transgressions lingüístiques gratuïtes.

• Les modalitats oracionals adoptades no resolen els propòsits comunicatius 
de l’emissor, perquè no acompleixen les funcions preteses. 
– En els intercanvis de béns i serveis, s’usen formes impositives quan aniria 

millor usar formes corteses, i a l’inrevés. 
– En els intercanvis d’informació, s’usen modalitats que no solament infor-

men, sinó que també manen, ordenen, amenacen, justifiquen, acusen…
– No s’utilitzen bé els operadors lògics i axiològics que modalitzen les ora-

cions: frases introductòries, adverbis perifèrics, verbs i perífrasis modals, 
adjectius valoratius o classificadors…

– En general, no es controla prou la subjectivitat o no se sap trobar l’equi-
libri entre objectivitat i subjectivitat, ni tan sols en els intercanvis de 
sentiments, emocions o estats d’ànim. 

129 Volem subratllar que ens hem centrat, sobretot, en els aspectes de l’adequació relacionats amb 
les funcions i la modalització, perquè els relacionats amb la varietat i el registre són prou coneguts. 
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5. Punt de vista didàctic

Del que hem exposat al llarg d’aquest capítol, recordem les idees principals que convé 
traslladar als aprenents. 

5.1. Sobre les funcions comunicatives

• Les funcions comunicatives es realitzen pel fet que el parlant dota l’enun-
ciat d’intencions i aquestes intencions porten a la interacció amb altres 
parlants, és a dir, les funcions s’actualitzen mitjançant la interacció entre 
els parlants. 

• La tipologia de funcions comunicatives adoptada (referencial, metalingüís-
tica, psíquica, conativa, interlocutiva, poeticoretòrica i factiva) queda com-
presa en les dues grans macrofuncions a les quals hem dedicat sengles 
capítols: 
– La macrofunció ideativa o representativa: funció referencial, funció me-

talingüística, funció poeticoretòrica. 
– La macrofunció interpersonal o funcional: funció psíquica, funció inter-

locutiva, funció conativa i funció factiva. 

• Aquest conjunt de funcions, que no són independents les unes de les altres, 
engloba les funcions més específiques, que són les gramaticals. Alhora, 
proporciona un marc de referència per a l’estudi del text.

• Mitjançant les oracions es realitza una gran part de les funcions textuals. 
Per la seva naturalesa sintàctica, semàntica i pragmàtica, les oracions re-
alitzen alhora funcions intrínseques i extrínseques.

Intrínseques: 
– Gramaticals: en substituir una determinada categoria gramatical (funció 

substantiva, adjectiva, adverbial…)
– Lingüístiques: descriure, narrar, dirigir, argumentar, expressar-se
– Semàntiques: comparar, contrastar, definir, resumir… I alhora metalin-

güístiques (ex.: «motivat directament» vol dir que la causa, l’origen del 
canvi és atribuïble a raons externes al sistema…)

Extrínseques: 
– Pragmàtiques: preguntar, informar, acusar, suplicar, defensar… I alhora 

metacomunicaves (ex.: M’agrada que em faci aquesta pregunta)

• El material textual, que és lingüístic, participa en la pragmàtica, la semàn-
tica i la gramàtica. D’aquí la dificultat de les classificacions exhaustives, ja 
que tot el material significatiu està impregnat d’intenció i de sentit. 

• En el text es donen cita tota mena de funcions. N’hi ha que es realitzen en la 
interacció amb el món i n’hi ha que ho fan internament, dins els paràmetres 
de la construcció sintàctica i textual. 
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5.2. Sobre el posicionament discursiu 

Convé recordar que:

• Pel posicionament es projecta en l’enunciat la voluntat, la intenció comu-
nicativa, el propòsit de l’emissor.

• L’ancoratge del text al context denota un cert posicionament d’ordre prag-
màtic.

• L’ancoratge es produeix sobretot en les persones de la comunicació i a causa 
d’elles, ja que són part essencial del context. La interacció és ancoratge.

• La implantació de la imatge es produeix per mitjà dels procediments de 
modalització, sobretot pel de posicionament discursiu i pel de tria o prio-
rització d’elements lingüístics, però també pel de repetició emfàtica i pel 
de transgressió lingüística.

• En parlar i escriure inconscientment donem una imatge de nosaltres ma-
teixos i dels destinataris, però, de manera conscient, també tenim la pos-
sibilitat de maquillar-nos o ocultar-nos per donar una imatge determinada. 

• En escoltar i llegir ens fem una imatge de qui parla i, alhora, ens afecta la 
imatge que l’emissor dona de nosaltres, sigui conscientment o inconsci-
entment. 

• La implantació d’imatge o la no-implantació afecten les relacions personals, 
facilitadores de la comunicació. Aquest fet té relació amb el context físic, 
social i psicològic del text. 

5.3. Sobre el posicionament envers el context

Molts dels elements del context que el parlant té en compte a l’hora de parlar o escriure 
queden reflectits en el text. I aquestes informacions són pistes, voluntàries o no, que 
permeten al receptor fer-se una idea de qui parla i de les seves pretensions, així com 
de la consideració en què se’l té. Bàsicament són:

• Referències a elements del context de la comunicació, que poden ser dícti-
ques i no díctiques i que formen part de l’ancoratge del text en el context.

• Referències al mateix text: díctiques (Aquí solament parlo de drets hu-
mans…) i no díctiques (Carta Encíclica; Edicte; …i no em facis un sermó). 

Algunes pràctiques del alumnes podrien ser: 

• Donats textos diversos, reconèixer-hi la presència de l’emissor, patent o 
difuminada, i l’absència.

• Reconèixer la implantació de la imatge de l’emissor, mitjançant les formes 
díctiques de presència patent o difuminada i altres referències no díctiques. 

• Construir textos amb implantació de la imatge de l’emissor i també del 
receptor, mitjançant la utilització de formes díctiques i no díctiques. 

• Construir textos amb ocultació total d’emissor i receptor, i sense implan-
tació d’imatge. 

• Etc.



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA CRITERIS LINGÜÍSTICS

El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua168

5.4. Sobre el posicionament envers l’enunciat

Comporta el fet que l’emissor es posiciona sobre el món representat (ex.: No crec que 
ser el president et doni dret a maltractar-nos). Per això la formulació de les oracions és 
crucial en la comunicació. 

• La modalitat oracional indica què pretén fer l’emissor amb l’enunciat: infor-
mar, preguntar, manar, exhortar, expressar reaccions anímiques…

• Els operadors modals (frases introductòries o finals, verbs modals, adverbis 
perifèrics, etc.) modifiquen l’enunciat per adaptar-lo a l’ús particular de 
cada acció verbal. 

L’oració no pot ser estudiada solament com una estructura sintàctica, sinó que 
també s’ha de considerar en el cotext i el context per poder-ne copsar el significat i la 
intenció comunicativa. Una pràctica útil dels aprenents podria ser:

• Donats uns textos, reconèixer les diferents modalitats que hi apareixen. 
Considerar els valors comunicatius que comporten i determinar si són en 
ús característic o no característic. 

• En un text donat, reconèixer els diferents operadors modals que configuren 
les oracions. 

• A partir d’un enunciat donat, modalitzar-lo de maneres diverses a fi d’ex-
pressar: obligatorietat, certesa, ignorància, dubte, voluntat, desig, neces-
sitat, etc. utilitzant tota mena d’operadors modals (ex.: Dijous hi ha haurà 
eleccions generals; Dijous hi deuen haver…; Suposadament, dijous hi hau-
rà…; Ignoro quan hi haurà…; Potser dijous hi haurà…).

• A partir de textos, reconèixer els operadors modals propis del patró argu-
mentatiu. 

• Reconèixer les modalitats oracionals més utilitzades en els intercanvis 
individuals, els socials i els institucionalitzats.

• Etc. 

5.5. Sobre la implantació d’imatge

Hi ha altres procediments de modalització que intervenen en la implantació d’imatge, 
a més del posicionament discursiu:

a) Tria o priorització d’elements lingüístics
Per part de l’emissor, denota actituds envers el món. Es materialitza mitjançant 

les formes de referir-se a la realitat.

• La designació dels objectes de la realitat mitjançant els mots lèxics, frases, 
comparacions… (ex.: una tia fastigosa; una donota horrible; una senyora 
bastant desagradable; una dona que no sabria com definir-te, potser estava 
en un lloc que no li corresponia…).

• La referència a realitats complexes (fets, estats, esdeveniments, processos), 
mitjançant les oracions i els patrons discursius.
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b) Repetició intensiva d’elements (Tipotext: 220-227)
La insistència en un mateix significat, a voltes abusiva, denota determinades 

actituds i fixacions. Per exemple, la repetició idèntica de paraules, d’estructures, de 
frases, de sufixos…, pot donar impressió de curtedat de qui parla, sigui per manca 
d’habilitat lingüística o de coneixement del món. La repetició intensiva d’un mateix sig-
nificat pot denotar la fixació o l’excessiu interès d’un emissor per un determinat tema. 

c) Transgressió lingüística (Tipotext: 229-245)
Tant si és voluntària com si no, denota característiques de l’emissor, sobretot 

respecte al domini de l’idioma. 

• La transgressió conscient, mitjançant el domini de l’idioma, busca produir 
determinats efectes comunicatius.

• La transgressió involuntària indica descurança o desconeixement de l’idio-
ma, de les normes lingüístiques i de les socials. 

5.6. Sobre l’adequació del text al context

Convé recordar que:

• Correspon al destinatari considerar si el text és adequat o no.

• L’aprenent, com qualsevol emissor, per jutjar si el seu text és adequat o no 
s’ha de situar de manera conscient en el context que comparteix amb el 
receptor. 

• L’emissor ha de ser conscient que queda reflectit en el text i que les in-
correccions, les inadequacions i tota mena de transgressions afectaran 
negativament la seva imatge.

• Quan el mode de producció-recepció és complex,130 com a resultat de com-
binar diferents modes simples, l’emissor ha de tenir en compte els diferents 
nivells de recepció dels destinataris; per exemple, els que el rebran cara a 
cara (mode directe) i els que potser l’endemà el rebran a través de la tele-
visió i la ràdio (mode diferit). 

• L’adequació és una qüestió relativa a l’oportunitat, a l’extensió, al to, a les 
paraules seleccionades, al missatge, etc., fins i tot a l’estat d’ànim del re-
ceptor.

• Un text pot ser adequat o inadequat quant a la forma o quant al contingut, 
i pot ser-ho parcialment o globalment.

• El professor ha de valorar l’adequació dels textos en relació amb els pro-
pòsits de l’emissor, les expectatives del receptor i les funcions comunica-
tives que s’hi actualitzen; per això ha de situar els textos en l’intercanvi 
comunicatiu pertinent i en les circumstàncies concretes de la comunicació.

• Quant al contingut textual, el professor pot veure amb més detall els ele-
ments lingüístics pels quals el text o enunciat no s’adequa a l’intercanvi 
mitjançant la comprovació de les marques de modalització: en primer lloc, 
les de posicionament i les de tria o priorització i, en segon lloc, les de repe-
tició i transgressió.

130 Vg. la definició de mode complex (Tipotext: 60) i els modes de producció en relació amb la modalit-
zació (Tipotext: 106-109). Vg. també Payrató (2005) i Payrató (2014).
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Capítol V 
Construcció del text i cohesió

L’estructura gramatical mínima capaç d’atresorar
 tot el que d’humà arrossega la llengua és l’oració

Enfoquem aquest capítol a partir de la idea que el text adquireix la textura definitiva 
gràcies a la cohesió dels seus elements i de les seves parts. Des d’un punt de vista 
global, la cohesió s’entén com un procediment de textualització que propicia la unitat 
textual.

La cohesió contribueix a la fabricació del teixit lingüístic (textura). Per aquest 
motiu té un abast total: alhora que congria els significats derivats de les relacions entre 
els elements i entre les parts del text, és exponent de la resta de propietats textuals, 
la coherència i l’adequació, ja que tots els paràmetres del text estan implicats en la 
manifestació superficial. Com diu Cuenca (2008: 14), «La cohesió, que és el centre de 
la gramàtica del text, inclou les manifestacions explícites de fenòmens de coherència 
i adequació». A la vegada, entenem que la manifestació de la cohesió es produeix en 
tots els plans de la llengua: gramatical, semàntic i pragmàtic.

1. Cohesió

El concepte de cohesió ha estat lligat tradicionalment al de coherència, amb el qual a 
vegades s’ha arribat a confondre. Ha estat així, perquè s’ha entès que la cohesió era la 
manifestació de la coherència o una manifestació de la coherència, i no és exactament 
així. La cohesió no es redueix a això, per bé que tingui força punts de confluència amb 
la coherència interna.

Aquesta és una visió restrictiva de la cohesió que no té en compte l’adequació, 
l’altra propietat textual, que també s’hi manifesta. La naturalesa pragmàtica de l’ade-
quació no es podria materialitzar en la cohesió si aquesta no tingués abast pragmàtic. 
De fet, la coherència i l’adequació són subsidiàries de la cohesió, perquè un text pot ser 
incoherent i inadequat, ja sigui globalment o parcialment, i continua essent text, però 
no pot ser «incohesionat» o «descohesionat», perquè no seria text.

La cohesió és la propietat fonamental del text per excel·lència, ja que sense 
cohesió no hi ha text. Justament, es pot afirmar que és la propietat textual per excel-
lència, perquè és la diferència entre un seguit d’oracions que els parlants perceben 
desconnectades i un seguit d’oracions que interpreten com un text. La cohesió dota el 
text d’una determinada textura i la textura expressa la propietat de ser text. Un text 
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té textura i això el distingeix d’alguna cosa que no és text, i, perquè té textura, pot 
funcionar com una unitat respecte al seu entorn (Halliday i Hasan, 1994: 2). En una 
gran mesura, doncs, que hi hagi text —o, cosa que és igual, teixit— depèn de la cohesió. 

En efecte, la cohesió és un tot que catalitza la resta de propietats textuals, que 
són la coherència i l’adequació. Mitjançant determinats procediments, les relacions 
cohesives s’estenen a mesura que el text creix, i ho fan capturant significats, mante-
nint-los, precisant-los, lligant-los, fent avançar la informació cap a la direcció desitjada. 
La cohesió es produeix com a conseqüència de l’amalgama dels diversos constituents 
del text, ja sigui perquè els significats es repeteixen o es connecten, ja sigui perquè 
s’associen amb situacions o àmbits d’ús. En el text passa com en qualsevol objecte o 
ésser complex (un instrument, un cotxe, un gratacels, una persona…): les diverses parts 
constitutives estan amalgamades en una unitat, de manera que sense la cohesió entre 
les parts la unitat no existiria com a tal. 

A partir d’aquestes premisses, definim la cohesió com la propietat textual que 
configura el text com a tal a partir d’una base semàntica de relacions, endofòriques 
en una gran mesura, però també pragmàtiques i exofòriques. Per aquesta propietat, 
i mitjançant procediments de repetició de significats, d’articulació dels elements i 
d’associació d’idees, els components del text es fusionen en una unitat que s’actualitza 
en un context. 

1.1. Procediments i bases semàntiques de la cohesió

Pel que fa a les maneres com es materialitza la cohesió, conceptualment es poden 
ordenar en tres procediments: de repetició de significats, d’articulació d’elements i 
d’associació d’idees. 

a) El procediment de repetició comprèn els recursos que tenen a veure amb la 
naturalesa repetitiva o recurrent del llenguatge, per la qual els significats es 
van encadellant al llarg del text, sense la contribució de tercers elements; 
es tracta d’una relació binària. 

 La repetició permet saber en tot moment de què s’està parlant, ja que els 
significats que es volen tirar endavant es reprenen i transporten d’un frag-
ment a un altre, mentre interessi. 

 La cohesió per repetició es produeix relacionant els significats a tots els 
nivells: gramatical (morfològic i sintàctic), semàntic i pragmàtic. 

b) El procediment d’articulació comprèn les diverses formes d’enllaçar es-
tructures mitjançant nexes lingüístics (connectors) i nexes paralingüístics 
(puntuació i pauses). En el primer cas, parlem de connexió, en el segon, de 
juxtaposició. 

 En la connexió s’estableix una relació ternària: dues parts relacionades i 
un nexe lingüístic, que anomenem connector. En la juxtaposició no hi ha 
elements lingüístics que relacionin les dues parts, però les parts contigües 
estan lligades i delimitades per senyals paralingüístics i relacionades pel 
sentit. En ambdós procediments, entre les estructures relacionades sempre 
hi ha un element frontissa, sigui mot o senyal paralingüístic, que delimita 
les estructures que es relacionen.
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 La connexió i la juxtaposició són dos procediments d’articulació comple-
mentaris en l’estructuració del text que tenen a veure amb l’estructuració 
del missatge. 

c) El procediment d’associació comprèn les relacions pragmàtiques entre els 
elements lingüístics d’un text com a conseqüència del seu ús social i cul-
tural. Que un parlant estableixi una associació entre farmàcia i aspirina o 
entre pagar i diners és una qüestió pragmàtica. Hi intervenen el coneixe-
ment enciclopèdic i l’habilitat de saber situar determinades paraules en un 
marc coherent.

 La cohesió per associació es produeix sobretot en el nivell lèxic i abas-
ta l’extensió dels mots en el seu context d’ús. Depèn del parlant, tant en 
l’emissió com en la recepció: del seu coneixement de la llengua i, sobretot, 
del coneixement del món i de la matèria de què parla. 

Tots tres procediments s’actualitzen en l’eix sintagmàtic i funcionen entrella-
çats. Els dos primers són fenòmens de la llengua intrínsecs; el tercer és extrínsec. Són 
complementaris i es produeixen en el contínuum de l’esdevenir discursiu, justament 
perquè estan implicats en els nivells de la llengua (gramatical, semàntic i pragmàtic), 
els quals s’actualitzen alhora. Aquest és un dels principals motius pels quals la cohesió 
ha de ser considerada com un tot global.

Quadre 1. Procediments de cohesió

Repetició de significats Articulació d’elements Associació d’idees

• Cohesió gramatical
• Cohesió semàntica
• Cohesió pragmàtica

• Connexió
• Juxtaposició

• Cohesió pragmàtica

Hi ha un altre argument que ens fa reconèixer la cohesió com un tot: el fet que 
hi ha uns tipus fonamentals de relacions semàntiques que actuen com a denominador 
comú dels dos procediments de cohesió intrínsecs. Es tracta de les relacions d’igualtat, 
les relacions de desigualtat i les relacions de polaritat, subjacents a la semàntica de la 
llengua, que reconeixem en el lèxic, en la sintaxi, i també entre oracions, seqüències 
d’oracions i parts del text. Aquests tipus de relacions constitueixen la base semàntica 
de la cohesió. 

Quadre 2. Similituds semàntiques a la base de cohesió

Relacions  
semàntiques Igualtat Desigualtat Polaritat

Lèxic  
(entre paraules)

Sinonímia  
(igualtat de significats)

Hiperonímia-hiponímia 
(inclusió d’uns  
significats en uns altres)

Antonímia  
(oposició de significats)

Sintaxi  
(entre estructures)

Coordinació  
(autonomia de les 
parts, equiparació) 

Subordinació  
(dependència d’una 
part envers una altra) 

Interordinació  
(tensió entre dues parts, 
interdependència) 

Text  
(entre oracions  
i seqüències)

Equivalència, addició, 
equiparació, compara-
ció, paral·lelisme...

Dependència, inclusió, 
concreció, priorització... 

Causalitat, contrast, 
supòsit...
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D’altra banda, també des d’un punt de vista textual, les unitats temàtiques 
del text mantenen relacions que s’adscriuen als esmentats patrons semàntics bàsics; 
per exemple, la progressió de tema lineal, en les relacions d’igualtat, o la progressió de 
tema constant, en les de desigualtat o dependència, que situa els subtemes en relació 
amb un tema principal. En la progressió de tema derivat, l’element del qual deriven 
els subtemes sol ser anomenat hipertema. 

En el quadre següent, presentem sintetitzats els continguts de cohesió que 
anirem exposant al llarg d’aquesta descripció.

Quadre 3. Cohesió

Pla de la 
llengua

Procediment  
de repetició

Procediment  
d’articulació

Procediment  
d’associació

Gramatical  
(morfològic, 
sintàctic)

Cohesió gramatical
• Substitució pronominal
• Remissió (dixi discursiva)
• El·lipsi
• Determinació/indeterminació

Connexió
(amb nexes lingüístics)
• Sumativa
• Extensiva
• Bipolar

Juxtaposició 
(amb nexes paralingüístics) 
• Pauses, gestos,  
  entonacions…
• Puntuació i altres senyals  
  gràfics

Relacions  
entre les  
paraules  
del text a  
causa de les 
relacions dels 
seus referents 
en la realitat

Semàntic

Cohesió lèxica
• Repetició idèntica  
  (significat i forma)
• Repetició parcial (significat):
• Sinonímia, antonímia,  
  hiperonímia-hiponímia 

Cohesió seqüencial 
• Relacions d’equivalència,  
  inclusió i contrast entre  
  oracions i seqüències d’oracions

Pragmàtic

Cohesió i modalització
• Posicionamnet
• Tria/priorització
• Repetició emfàtica 
  (recurrència d’actituds,  
  d’intencions, d’ironies,  
  de dobles sentits, d’entonacions  
  marcades, de senyals  
  paralingüístics…)

Noteu que a la primera columna s’enumeren els diferents mecanismes de co-
hesió segons els plans de la llengua en què posem l’atenció. Volgudament no hem fet 
divisions entre els plans, essent que hi ha elements de les columnes que participen 
de més d’un pla. Halliday i Hasan (1994: 5, 1.1.4) destaquen una d’aquestes dificultats:

Convé subratllar que la divisió de la cohesió en gramatical i lèxica té inconvenients. D’una banda, 
la conjunció, un dels seus principals mecanismes, té caràcter intermedi, ja que tot i que participa 
del pla gramatical té component lèxic.

El problema principal d’aquesta classificació està en el fet que la cohesió és 
semàntica per naturalesa i que tots els plans de la llengua, que són sobreposats, hi 
estan compromesos. 
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2. Procediment de repetició

Les paraules lèxiques (noms, adjectius, verbs i adverbis) incorporen al text els contin-
guts fonamentals. Per mitjà de la reiteració d’aquests significats, no tan sols s’assegura 
el manteniment d’una informació presentada inicialment, sinó que també s’amplia i es 
fa avançar al llarg del discurs, segons les necessitats comunicatives. D’aquesta manera 
s’estableixen relacions de significat, les quals es manifesten amb mecanismes diversos 
en els diferents plans de la llengua:

• Gramatical, amb l’ús de paraules gramaticals que estableixen correferència 
amb altres elements: pronoms (forts, febles), determinants (articles i de-
mostratius), adjectius possessius i quantificadors (numerals, quantitatius, 
indefinits).

• Semàntic, amb l’establiment de relacions de significat entre paraules lèxi-
ques, oracions i seqüències d’oracions.

• Pragmàtic, per mitjà de relacions entre paraules del text que pertanyen a 
un mateix camp temàtic (ex.: en el camp de la sanitat, metge, infermera, 
sèrum, alta mèdica…), així com per la reiteració de determinats posiciona-
ments discursius o actituds del parlant.

2.1. Cohesió gramatical 

Les paraules gramaticals són les que la gramàtica tradicional anomena dependents 
(articles, pronoms, preposicions i conjuncions) en oposició a les lèxiques o independents, 
de significat ple (verbs, noms, adjectius i adverbis). Les primeres són sèries tancades; 
les segones, obertes. 

Quadre 4. Categorització de les paraules

Paraules lèxiques Paraules gramaticals

Noms Articles

Verbs Pronoms

Adjectius Preposicions

Adverbis Conjuncions

Les sèries tancades constitueixen conjunts d’elements heterogenis que tenen 
gran mobilitat sintàctica i facilitat per actuar com a correferents, com veurem tot se-
guit. En conseqüència, són un potent factor de cohesió, que es manifesta amb diferents 
mecanismes gramaticals: 

• Substitució pronominal: pronoms (forts, febles, relatius), quantificadors 
(numerals, quantitatius, indefinits) 

• Remissió a elements textuals o dixi discursiva: determinants (demostratius, 
possessius) i proformes adverbials

• El·lipsi (omissió de l’antecedent)

• Determinació de sintagmes nominals indeterminats 
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La cohesió gramatical, llevat del mecanisme de determinació dels sintagmes 
nominals indeterminats, es produeix en el text quan un element gramatical —que ano-
menem referent— fa referència a un de lèxic, que és el seu antecedent, el qual pot haver 
aparegut abans (retrospectiu) o pot aparèixer després (prospectiu); amb això s’estableix 
una relació significativa que els compromet tots dos. L’element lèxic constitueix una 
referència exofòrica explícita; el gramatical s’encarrega de transportar el significat a 
fi de mantenir-lo i, segons els casos, també d’ampliar-lo, perquè certes paraules gra-
maticals tenen significat lexicogramatical, com ara algunes conjuncions. Així, parlem 
de cohesió gramatical quan almenys un dels correferents és una paraula gramatical. 

Halliday i Hasan (1994: 2) remarquen que sovint es posa atenció en l’element que 
fa referència a l’antecedent, però que la cohesió no s’efectua per la presència d’aquest 
referent, sinó per la presència d’ambdós, el referent i l’antecedent. «L’agent cohesiu que 
forneix textura és la correferencialitat», diuen. Així, la cohesió es produeix per la relació 
semàntica que hi ha entre els dos elements relacionats i cadascun és coreferent de l’altre. 

Quan la interpretació d’algun element depèn d’un altre, si aquest altre és ver-
balment explícit, hi ha cohesió. Vegem l’exemple següent, en què el pronom el i el 
substantiu pastilla s’interpreten per la referència a la paraula lèxica sabó. 

[1] —Agafa sabó, si vols.
 —Gràcies, ja el tinc / Gràcies, ja he agafat la pastilla.

El referent pot ser un element gramatical o lèxic, però l’antecedent ha de ser 
una referència exofòrica explícita. En l’exemple anterior, si el primer esment de l’ob-
jecte fos el pronom el, es produiria una manca de sentit:

[*2] —Agafa’l, si et plau.
 —Gràcies, ja tinc el sabó. / Gràcies, ja he agafat la pastilla.

L’exemple [1] respon a l’anàfora: primer, apareix la referència explícita, l’ante-
cedent; posteriorment, apareix el referent (gramatical o lèxic) que s’hi refereix. 

Quan la referència explícita es produeix després de l’aparició del referent, ja 
hem dit que la relació és catafòrica. Així, en la catàfora, l’element pressuposat va al 
darrere, com en els exemples de [3]. 

[3] —Això és el que es creu la gent, que van de bona fe.
 —Ho sabia: el problema no té solució.

En l’escrit, com en el darrer exemple, a vegades la catàfora està indicada amb 
dos punts, un senyal gràfic que indica la direcció en què es realitzarà la catàfora, acom-
plint una de les seves principals funcions (Halliday, 1994: 17). El fet que un referent 
apunti a un element que vindrà no deixa de crear expectatives en el receptor. 

Així, la correferència sempre comporta un ítem assenyalant-ne un altre del 
mateix text, sigui quina sigui la direcció que s’ha de seguir per a la interpretació: en-
davant o endarrere. L’anàfora és una forma que assenyala un ítem previ; la catàfora 
n’assenyala un de posterior.

Halliday i Hasan (1994: 18), parlant de la referència díctica, esmenten la pos-
sibilitat que la informació requerida per a la interpretació d’algun element del text no 
es trobi ni endavant ni endarrere del mateix text sinó fora, en la situació (ex.: Seieu 
en aquelles cadires, en què aquelles cadires es refereix a unes cadires presents en el 
context situacional). En aquest cas, diu, aquest tipus de referència és exofòrica i, per 
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tant, no és cohesiva, ja que no relaciona dos elements del mateix text. Aquest és el 
punt de vista adoptat en aquest treball.

Pel que fa a l’el·lipsi (Cuenca, 2008: 72), es tracta d’un mecanisme associat a la 
substitució pronominal, però que se’n diferencia perquè la substitució de l’antecedent 
es fa amb un element zero. Es produeix una correlació entre l’antecedent i l’elisió. 

Quant a la cohesió produïda per l’alternança entre article indeterminat i article 
determinat, prové de la relació endofòrica que s’estableix entre dos sintagmes nominals 
que es refereixen a un mateix objecte i tenen el mateix nucli però no el mateix article.

L’essència de la cohesió gramatical, per tant, prové d’una relació significativa 
que es produeix en un mateix eix sintagmàtic; per tant, endofòrica. I entendrem que 
és gramatical quan almenys un dels correferents sigui una paraula gramatical. 

Quadre 5. Cohesió gramatical

Mecanismes Elements gramaticals Aportació semàntica

Substitució  
Pronominal

Pronoms:
– Forts
– Febles
– Relatius

Represa de la informació i manteniment, 
expansió, limitació…

Remissió  
a elements  
del mateix text:  
dixi discursiva

Pronoms:
– Díctics: demostratius,  
  possessius
– No díctics: indefinits,  
  Quantificadors

Represa de la informació i incorporació 
de nocions: localització, situació,  
indefinició, temps, possessió,  
pertinença, quantificació

El·lipsi Manteniment de la informació

Determinació d’un  
SN indeterminat 

Article:
– Definit
– Indefinit 

Identificació d’elements nominals,  
actualització

Abans d’entrar en la descripció de cada apartat, farem una reflexió metodològi-
ca, per tal com la classificació de les paraules gramaticals planteja algunes dificultats.

2.1.1. Qüestions terminològiques

La dificultat de classificació de les paraules gramaticals, en aquest cas de les que s’ano-
menen pronoms, prové de la seva heterogeneïtat i versatilitat. Etimològicament, el terme 
pronom significa ‘substitut del nom’, i aquesta és la concepció que subjeu en el tractament 
tradicional de la classe (Cuenca, 2003: 105). Ara bé, com reconeix més d’un autor, com a 
pronoms poden substituir el nom o bé un sintagma i a més alguns, com a especificadors 
del nom, poden determinar-lo, quantificar-lo o indicar-ne possessió o pertinença. Llavors, 
l’etiqueta pronom no és prou representativa de la categoria, ja que com a pronom té fun-
ció nominal i, com a especificador, té funció adjectival. De fet, l’especificador es podria 
anomenar prenom si sempre antecedís el nom, però tampoc sempre és així. 

Fabra (1979: 30) classifica els adjectius en pronominals i qualificatius. Dins els pronominals hi 
considera els possessius, els demostratius i els indefinits, així com els interrogatius i els relatius; 
per tant, no s’hi refereix com a pronoms, sinó com a adjectius. Des de la gramàtica del text però 
en la mateixa línia, Núñez Ladevéze (1995: 51-52) distingeix adjectius funcionals i adjectius lèxics; 
en els funcionals hi situa possessius, demostratius i indefinits; en els lèxics, els qualificatius. 
Segons l’apreciació d’aquests dos autors, demostratius, possessius i indefinits no són pronoms, 
però això no és ben bé cert perquè a vegades sí que ho són.
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Des d’un punt de vista sintàctic, Cuenca (2003) fa un salt endavant en afirmar que els pronoms 
són els representants prototípics de les proformes. Defineix les proformes «com la classe de 
paraules que no tenen significat lèxic inherent ni referència autònoma, sinó que s’interpreten a 
partir del context lingüístic (proformes fòriques) o extralingüístic (proformes díctiques)» (2003: 
109). I respecte al pronoms diu: «La característica que defineix els elements tradicionalment 
considerats pronoms és el fet de no tenir referència autònoma i de comportar-se com a substi-
tuts funcionals d’un sintagma. Han de ser interpretats a partir del context extralingüístic o del 
context lingüístic. En el primer cas, parlem de pronoms díctics i en el segon, parlem d’anafòrics 
o simplement fòrics» (2003: 106). 

Les diferents propostes metodològiques evidencien l’esforç dels lingüistes per 
interpretar un fet de llengua dinàmic i viu a la llum de les teories lingüístiques. La nos-
tra proposta serà una més i millorable; parteix del paper dels pronoms en relació amb 
funcions textuals generals, a partir de funcions sintàctiques. Perquè, hem observat que 
algunes classes de pronoms tenen, o poden tenir, funció exofòrica i/o endofòrica; en el 
primer cas, contribueixen a l’ancoratge del text al context, i en el segon, a la cohesió, 
actuant com a correferents. 

Per poder descriure el paper textual dels pronoms, entenem que no es tracta 
d’excloure de la classificació la classe de pronoms que no s’ajusta a la definició, sinó de 
disposar d’una nova etiqueta que els representi a tots, o bé de comptar amb una nova 
definició del concepte pronom. Conscients de la dificultat d’una nova denominació i 
considerant que la de pronom està profundament arrelada, ens proposem mantenir-la, 
partint de la idea que el comú denominador dels pronoms no és el fet que substitueixen 
sintagmes nominals, sinó que són susceptibles de substituir-los, així com de realitzar 
altres funcions sintàctiques i textuals. 

Així, entenem que els pronoms són categories nominals auxiliars que, junta-
ment amb els articles, possibiliten l’actualització textual del nom segons fins parti-
culars del parlant. Tenen la potestat de substituir sintagmes (nominals i d’altre tipus) 
presents en el cotext i de representar éssers i entitats del context; són divisibles en 
classes, algunes de les quals tenen, a més, la potestat d’acompanyar el nom i deter-
minar-lo.

D’altra banda, entenem que les proformes són paraules amb contingut lexi-
cogramatical o lèxic que tenen un significat indefinit o prou general per englobar el 
significat d’altres paraules. Per aquest motiu, pronoms i adverbis amb significat lexi-
cogramatical poden actuar com a autèntiques proformes i establir cohesió semàntica.

El tractament dels pronoms que presentem es basa en aquesta concepció. 

2.1.2. Substitució pronominal

Des del punt de vista de la gramàtica del text, s’observa que els pronoms poden crear 
lligams significatius més enllà dels límits oracionals; al llarg del discurs arrosseguen 
el significat dels noms, l’avancen, l’amplien, el limiten, el determinen… Com que tots 
porten codificat algun tipus de significat (gramatical o lexicogramatical), tot i no es-
mentar el nom de les coses, incorporen cert significat a l’enunciat (ex.: jo, qui parla; 
tu, vostè, qui escolta; algú, persona no identificada; on, lloc), a més de les desinències 
de gènere o nombre que molts arrosseguen. En efecte, els pronoms s’entrellacen amb 
els noms i, plegats, al llarg del text, contribueixen a desenvolupar temes i subtemes, 
motiu pel qual són elements gramaticals de gran força cohesiva.

Quan els pronoms representen directament un objecte de la realitat (ex.: Que 
segui ella; Ningú no pot predir el futur), són exofòrics i no cohesius; quan substituei-
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xen un sintagma nominal esmentat en el text (ex.: El dependent l’atendrà de seguida, 
demani-li a ell), s’estableix correferència i tenen efecte cohesiu; és quan fan funció 
endofòrica. En el darrer exemple, notem que l’antecedent és una referència exofòrica 
explícita.

Alguns pronoms poden ser exofòrics i endofòrics, però solament tindran efecte 
cohesiu quan siguin endofòrics. Des del punt de vista de la didàctica, aquesta és una 
distinció interessant, que tindrem en compte en les exemplificacions que presentarem.

Un comentari més sobre la substitució pronominal, que té repercussions di-
dàctiques. En la llengua col·loquial, la substitució pronominal sovint es produeix per 
partida doble i provoca redundància, o el que és el mateix, pleonasme (ex.: És un au-
tobús que no l’agafo mai [per un autobús que no agafo mai]); Cal Quirze és una botiga 
que hi trobaràs de tot [per una botiga on trobaràs de tot]); La Nàdia, que tu li dones la 
roba usada, em va dir que l’envia a Rússia [per la Nàdia a qui tu dones…]). En la parla 
quotidiana, la duplicació pronominal d’un mateix antecedent, potser innecessària, 
possiblement es produeix per assegurar la cohesió d’uns enunciats amb molta infor-
mació contextual, en els quals l’emissió i la recepció són simultànies. Hom no es pot 
arriscar a perdre continguts importants i inconscientment duplica els pronoms com 
si es tractés de protegir la fragilitat del discurs emès al vent. 

Des d’un punt de vista normatiu, en la llengua estàndard, sobretot escrita, tot 
i que l’abús pleonàstic es considera incorrecte, hi ha casos en què el doblament prono-
minal es considera obligat: quan apareix en enunciats en què el verb s’ha lexicalitzat 
amb adjunció d’un pronom feble (ex.: El moble, del qual en deien taula braser, ja només 
existeix en algun poble de muntanya; En aquell racó de jardí, on tot el dia hi toca el 
sol, he posat un banc). Fora d’aquests casos, la reduplicació pronominal es considera 
innecessària i incorrecta (ex.: «Jo en tinc una cabana molt a prop d’un torrent, / jo en 
tinc una cabana d’on se sent xiular el vent…»).

Amb això volem destacar la força cohesiva dels pronoms endofòrics, que, re-
dundants o no, són un dels principals factors de cohesió. I també volem subratllar que 
hi ha molts pronoms que estableixen concordança amb altres elements de l’oració. Com 
que la concordança no deixa de ser una forma de cohesió gramatical en el nivell micro, 
hem de convenir que els pronoms són paraules altament cohesives, ja que traven el 
material lingüístic en més d’un nivell. 

2.1.2.1. Pronoms i persones de la comunicació

Una de les formes d’inscripció en el text de les persones de la comunicació, emissor 
i receptor, es realitza mitjançant els pronoms de primera i segona persona: forts, jo, 
tu; febles, mi, et, i possessius, meu, teu (amb els plurals respectius). D’aquí que siguin 
considerats pronoms personals.131 

Al capítol IV, dins del posicionament discursiu i l’ancoratge del text al con-
text, hem vist com funcionen aquests pronoms des del punt de vista exofòric; aquí 
n’observarem el comportament endofòric, tal com comporta la cohesió. Tant si són 
exofòrics com si són endofòrics, distingim els pronoms personals de la resta pel seu 
abast significatiu en el discurs, ja que contribueixen a l’establiment del centre díctic 
i a la construcció de la imatge dels participants, essent alhora factors d’ancoratge i 
de cohesió. 

131 Vg. Bellès (1994). 
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Els pronoms personals forts (o tònics), jo, nosaltres, tu, vosaltres, vós, són els 
més representatius dels pronoms personals; equivalen a un sintagma nominal i poden 
fer de subjecte. Textualment, tenen funció referencial exofòrica díctica (recordem que 
emissor i receptor són elements del context i que ells els representen) i contribueixen 
a l’ancoratge del text. També poden tenir funció endofòrica i establir correferència; 
en aquest cas, poden contribuir a la cohesió de la manera següent:

• Com a antecedents: Quan, respectant el seu estatus exofòric, altres pronoms 
s’hi refereixen i els atorguen el paper d’antecedent. En els exemples [4] del 
quadre 5, jo i tu fan de subjecte i actuen com a referència exofòrica, alhora 
que fan d’antecedent. El fet que puguin ser punts de referència per a altres 
pronoms ens fa veure que, més que pronoms, són proformes. 

• Com a referent: Quan tenen com a antecedent una referència exofòrica 
explícita; és a dir, quan són correferents amb un SN, com a [5].

Per contra, si solament són exofòrics no tindran efecte cohesiu, com a [8], sinó 
d’ancoratge del text al context. 

Els pronoms personals febles generalment són endofòrics i, per tant, cohesius 
per naturalesa; solen fer de referent respecte d’un antecedent en el mateix text. Els de 
primera i segona persona són anomenats personals àtons, com ara em, et. Ara bé, tant 
si són personals com si no, seran cohesius si són endofòrics [6] i no ho seran si són 
exofòrics [9], com també es pot donar el cas. En els diferents Mostraris que il·lustren les 
classes de pronoms, solament hi ha en cursiva els pronoms que serveixen d’exemple.

Pel que fa als pronoms possessius de primera i segona persona són pronoms 
personals, en el sentit que atribueixen la possessió o la pertinença d’un objecte a 
l’emissor o al receptor (ex.: Ei, que la culpa és teva, noia, no meva!). Com el jo i el tu, 
remeten a qui parla i a qui escolta i contribueixen a configurar el centre díctic; per 
aquest motiu se’ls considera també díctics exofòrics [10].

Però els possessius, siguin de la persona gramatical que siguin, també poden 
funcionar com a endofòrics i ser factors de cohesió, cas en què el possessiu remet a un 
posseïdor esmentat en el mateix text [7]. A l’apartat 2.1.3 parlarem de la dixi discursiva 
i ho ampliarem un xic. 

Quadre 6. Mostrari: Pronoms personals de 1a i 2a persona

Funció endofòrica 
(correferents)

Funció exofòrica 
(en situació)

Forts 
Com a antecedent: 
[4] 
– Jo crec que quedarà millor blava. I com que la  
  cadira és meva, la pintaré com m’agradi més. 
– Tu no saps el que et dius

Com a referent: 
[5] 
– Jo, Joan Graells i Urpí, certifico que…  
  [catàfora]
– Vostè, com a encarregat del departament,  
  hauria de saber que… [catàfora]

Forts 
[8] 
– Soc poc valent, jo, per a aquestes coses.
– Tu hauries d’anar a veure un metge, d’acord?
– Ara, vostès tenen la paraula
– El batlle ha sortit a la foto, però vós heu fet  
  molt per al poble…
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Funció endofòrica 
(correferents)

Funció exofòrica 
(en situació)

Febles 
[6] 
– A mi, a la Rita Borrull, que no em vinguin  
  amb aquestes bestieses!
– Mira, Enric, et sobren pretensions,  
  per si no ho sabies.

Febles 
[9] 
– Dona’m la cartera, si et plau.
– Ja te la dono 

Possessius 
[7] 
– Albert Simó Castells, afirmo sota la meva  
  responsabilitat que…
– Però tu, Jordi, ho saps, oi, que la culpa  
  serà teva…
– Que els pares Costa tenien un xalet, sí,  
  però els seus fills no hi anaven mai.

Possessius 
[10] 
– Sisplau, deixa la meva ploma, ja tens la teva.
– Ara doni’m el seu carnet

2.1.2.2. Tercera persona gramatical

Ens situem en l’àmbit de la tercera persona: allò de què es parla, que inclou tota mena 
d’éssers: animats (humans i no humans) i inanimats. Per tant, la característica dels 
pronoms de tercera no és la personal sinó la universal, ja que poden actualitzar tot 
allò que no siguin les persones de la comunicació, persones incloses. 

Val a dir que l’expressió allò de què es parla amb relació a la tercera persona 
és, com a mínim, ambigua. D’entrada, es comprèn que allò de què es parla és el tema, 
sigui del text, d’un paràgraf o d’una oració. A l’oració, el tema sol coincidir amb el sub-
jecte, en contraposició al predicat, que és allò que es diu del subjecte. Mitjançant uns 
exemples, veurem amb més detall l’ambigüitat de l’expressió. 

[11] —Les roses feien molta olor.
[11a] —Sí, elles són les reines de la flaire [les roses]. / Bé, algunes feien olor, d’altres, no [de les 

roses]. / En realitat, no n’hi havia cap que fes olor [de rosa].
[11b] —Què vols que et digui, jo no la vaig sentir… [l’olor]
[11c] —Oh, i tant que en feien! [d’olor]
[11d] —Doncs jo no ho vaig sentir en absolut [que feien olor / que les roses feien olor].

Notem que els pronoms que substitueixen allò de què es parla, el subjecte de 
l’oració, són pronoms forts i indefinits [11a], els quals reconeixem com a proformes. 
Els altres pronoms es refereixen a parts del predicat [11b] i [11c], al predicat sencer o 
a l’oració sencera [11d]. Amb això reconeixem el que ja sabíem: els pronoms fan una 
funció sintàctica, motiu pel qual s’especialitzen a representar diferents parts de l’ora-
ció. Per tant, hi ha pronoms que substitueixen el subjecte i n’hi ha que substitueixen 
el predicat. La tercera persona, o la no-persona, doncs, tant es pot tractar del subjecte 
com del predicat. 

Així, pel que fa a la substitució pronominal, l’àmbit de la tercera persona 
abraça la representació dels diversos components oracionals i de les seves funcions. 
D’aquest comportament convé destacar que, quan els pronoms es refereixen a parts 
d’un enunciat del qual ells mateixos formen part, són endofòrics i tenen efecte cohe-
siu. En el quadre 7 hi ha exemples de pronoms forts, febles, possessius, demostratius i 
indefinits (ara de tercera persona), dels adverbials en i hi i del neutre ho, que donaran 
peu a uns breus comentaris.
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Quadre 7. Mostrari: Pronoms de tercera persona

Funció endofòrica (correferents) Funció exofòrica

Forts
– A l’Ernest, li va tocar corregir el text més llarg. 

Ara, que ell se’l va treure de sobre en un tres  
i no res.

Forts [en situació]
[13] 
– Ella es creu que és la reina de la festa.

Febles
– Al bebè, doneu-li el berenar a les cinc.
– La Maria va travessar sense mirar i la va  

atropellar una moto.
– Les taules estan brutes, que les netegin  

ràpidament.

Febles [en situació]
[14] 
– Mira, mira, no has vist com li ha posat un dit 

a l’ull!

Possessius
– La resposta del Salvador li va fer molt de mal, 

sobretot per la seva actitud
– Deixa el gos, que ja té el seu menjar a l’eixida
– El Patronat té les seves consignes, que s’han 

de respectar.
– La instal·lació és fàcil; el tub porta incorporada 

la seva brida i els visos per collar-la

Possessius
[15] 
– Això no s’ho creu ni sa mare [en situació].
– S’assembla al seu pare, oi?

Demostratius 
– Ara al Jordi l’han cessat del càrrec, però 

aquest no es deixarà trepitjar, ja ho veuràs.
– I pel que fa a la feina, com aquesta no en  

trobarà d’altra, ja pot anar buscant…

Demostratius 
[16] 
– Aquesta noia creix com un espàrrec  

[en situació].
[17] 
– Vaig darrere d’aquest noi tan alt [en situació].
[18]
– El Pere no és pas com aquell germà seu  

de la tele.
– Aquells tomàquets que fèiem a l’hort,  

sí que eren bons!
– Aquesta Catalunya d’avui no té res a veure 

amb la dels nostres avis…

Indefinits (personals)
– Els refugiats van passar molta gana i alguns 

van passar fam i tot.
– En Llorenç és algú que es creu important, 

pobret.

Indefinits (personals)
[19] 
– Hom pot pensar que…
– Algú ho havia de dir.
– Ningú no n’ha de fer res del que faig a casa 

meva.

Adverbials: en, hi
– A aquest paisatge, hi hauries de pintar núvols 

grisos, perquè ha de reflectir un dia trist. 
– Si les nenes suquen el pa amb tomàquet, que 

no hi posin sal. I que no en suquin gaire.

—

Neutre: ho
– Que les nenes suquin el pa amb tomàquet,  

que ho faran molt bé.
[12] 
– Primer dibuixa-ho en llapis, creu-me, fes-ho 

com et dic. 

Neutre: ho
[20] 
– Primer dibuixa-ho en llapis [en situació].
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A la columna de l’esquerra, observem que hi ha una relació entre antecedent i 
referent que permet veure clarament el paper endofòric dels pronoms i constatar que 
la cohesió s’estableix en l’eix sintagmàtic. 

Quant a la columna de la dreta, la funció exofòrica d’alguns pronoms mereix 
un comentari, ja que el seu antecedent és en un context que ens hem d’imaginar. Quan 
es tracta del context situacional o físic, com a [13], [14], [16] i [17], ens imaginem que 
el pronom representa una persona que es troba a la vista dels participants; quan es 
tracta d’un pronom indefinit com a [19] no ens cal identificar l’antecedent, perquè, per 
naturalesa, l’indefinit no demana identificació. 

Ara bé, com que el context també pot ser psicològic o social, per molt que els 
participants en la comunicació el comparteixin, per a un observador extern pot resul-
tar imperceptible a ull nu. No sempre és evident la relació del pronom amb el context, 
com en els breus exemples de [15], on no sabem del cert si el posseïdor és present en 
la situació o, simplement, és el tema de conversa. Fixem-nos també en [20] (Primer 
dibuixa-ho en llapis) i imaginem-nos que l’oració imperativa ha estat dita per una mare 
que dona un cop d’ull als deures que està fent el fill. La cosa que ha de ser dibuixada, 
representada per ho, tant podria ser que es trobés davant seu com que la tinguessin 
in mente. A [18], és molt clar que aquell germà seu, aquells tomàquets, aquesta Catalu-
nya no formen part del context físic immediat (ex.: Mira’m aquest ull, com el tinc de 
vermell) sinó del context mental dels participants. Així, [18] i [19] constitueixen una 
referència exofòrica no díctica. 

Notem també que els demostratius dels exemples [16], [17] i [18] no exerceixen 
de pronoms sinó de determinants del nom. La força díctica dels demostratius fa que 
sigui el sintagma sencer el que actuï com a referència díctica exofòrica, que per si sola 
no és un factor de cohesió. 

En efecte, els pronoms de tercera persona que tenen l’antecedent en el context 
són exofòrics, tant si es tracta del context físic, com del context mental o social, i per 
això no podem dir que siguin cohesius. 

2.1.2.2.1. Quantificadors: numerals, quantitatius i indefinits
Els quantificadors són pronoms amb contingut lexicogramatical, per la qual cosa són 
proclius a funcionar com a autèntiques proformes i a establir cohesió lèxica, és a dir,  
una cohesió que va més enllà de la gramatical. 

Sintàcticament poden ocupar diferents posicions. Cuenca (2003: 122-123) as-
senyala que els determinants i molts quantificadors presenten límits difusos amb 
altres categories: «Tots els determinants, excepte els articles i els possessius àtons, 
i la majoria dels quantificadors es poden situar darrere el nom, i ocupar, per tant, el 
lloc d’un adjectiu. […] D’altra banda, els quantitatius poden aparèixer no precedint un 
nom, sinó sols o precedint un adjectiu, un adverbi, un sintagma preposicional o un 
altre quantitatiu; en aquests casos funcionen com a adverbis».

El comportament multifuncional dels quantificadors fa que puguin establir 
relacions cohesives diverses (les referències són al quadre 8, que ve a continuació): 

• Com a antecedent d’un referent que és un pronom [21]

• Com a antecedent d’un referent que és un nom [22]

• Com a referent, quan el seu antecedent és un nom hiperònim seu [23]

• Quan ocupa els dos llocs de la relació: antecedent i referent [24]
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En el quadre 8 trobem exemples del comportament textual i lingüístic d’aquests 
pronoms que, fins i tot en funció pronominal, no sempre són factors de cohesió; ho 
seran solament quan siguin correferents amb altres elements de la mateixa cadena 
sintàctica. Notem que els determinants i els adjectius funcionals no són referències 
exofòriques, sinó que formen part d’un sintagma nominal que ho és. 

Quadre 8. Mostrari: Quantificadors: numerals, quantitatius, indefinits

Funció endofòrica (semàntica) (correferents) Funcions sintàctiques (no correferents)

[21]
– Alguns diran que no, ja ho veuràs, perquè no  

els agradarà la proposta.
[22]
– Tots li riuen les gràcies, menys son pare.
– Algú ho havia de dir, però no el president.
[23]
– Els balcons lluïen domassos, tot i que alguns 

estaven tancats.
– Un noi de segon li va deixar les fotocòpies…, 

però totes eren borroses.
– Li va portar un ram de roses precioses,  

que quatre eren vermelles vermelles…
[24]
– Alguns dies no es mou de casa; més ben dit, cap 

dia
– Quelcom els va sortir malament, però no tot
– S’acosten quatre genets, però un va ressagat
– Dos no es barallen si un no vol
– Molts van arribar tard i tres o quatre encara  

van marxar d’hora

Substituts del nom
– Algú ho havia de dir.
– Tots li riuen les gràcies.
– Cadascú se’n surt com pot.
– Quelcom els va sortir malament als Pou.
– Van decidir que vingués algú a ajudar-los.
– Quatre alhora no poden manar.
– Els primers encara hi podrien cabre.
– Tres per tres són nou.
– Ha guanyat el quatre.

Determinants
– Gairebé cap dia no surt de casa.
– Certes qüestions són difícils de tractar.
– S’acosten quatre genets.
– La meitat de pomes eren podrides. 
– Quantes hores gastades en va!.

Adjectius
– Com consta a l’apartat tercer, foli dos…
– Hi havia força gent.
– Té massa gust de mandarina.
– No té prou criteri per decidir això.

Adverbis 
– Qui primer guanya, després s’escanya.
– Ha treballat massa al llarg de la vida.
– En segon lloc, es van fer les votacions.
– La Cecília va arribar primer

Convé destacar que:

– a [21] la proforma alguns, antecedent del pronom feble, és la paraula que 
aporta la informació més explícita en la relació. Actua com a referència 
exofòrica explícita, encara que sigui indefinida;

– a [22] la proforma tots fa d’hiperònim del nom;
– a [23] el nom fa d’hiperònim de la proforma;
– a [24] una proforma fa d’hiperònim de l’altra.

Notem que a [22], [23] i [24] s’estableix una relació semàntica d’hiperonímia-
hiponímia que sobrepassa la cohesió gramatical i esdevé lèxica. 

2.1.2.2.2. Pronoms relatius
Quant als pronoms relatius, els que introdueixen oracions subordinades adjectives 
són endofòrics per naturalesa, atès que es refereixen a un nom prèviament esmentat, 
i els que introdueixen subordinades substantives i adverbials poden ser exofòrics o 
endofòrics. Vegem-ne la diferència per mitjà d’uns exemples en el quadre 9.
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Quadre 9. Mostrari: Pronom relatius

Funció endofòrica  
(cohesiva)

Funció exofòrica  
(no cohesiva)

Subordinades 
adjectives 

– Em sap greu, però el llibre que em 
vas regalar ja el tenia. [CN]

– …sí, el president del Comitè, la dona 
del qual és marroquina… [CN]

—

Subordinades 
substantives 

– És el meu germà gran, el que havia 
fet teatre al Brossa. [Subj.].

– Els índexs s’han de revisar tots,  
comença pels que et sembli. [CC]

– La noia diu la veritat, ja ho sé, però 
ella no és qui per dir res. [Atr.]

– Vau quedar de veure-us a primera 
hora de la tarda, però a quina  
exactament? [CC temps, partitiu]

– Si has de portar els vins, quins  
portaràs? [CD]

– Aneu a la farmàcia a buscar  
aspirines; el farmacèutic ja sap  
quines m’emporto. [CD]

– El que passa és normal. [Subj.]
– Allò que li vas dir ahir al Pere sobrava 

de totes passades. [CD]
– M’interessa qui em diu la veritat, no 

qui m’adula. [Subj.]
– La senyora vol la que hi ha a l’apara-

dor. [CD]
– Jo ja respondré a qui toqui. [CI]
– Qui trucava? [Subj.]
– Què et va dir el Jaume? [CD]
– Què estàs pensant, estimada? [CD]

Subordinades 
adverbials 

– Posa-ho al prestatge on hi ha la  
roba blanca. [CC lloc]

– Va ser en temps de guerra, quan  
l’avi era al front d’Aragó [CC temps]

– Ho recordo perquè era el dia en què 
s’inauguraven els Jocs Olímpics  
[CC temps]

– Quan siguin les dues i cinc, tanca  
el gas, sisplau. [CC temps]

– No et posis on no et demanen.  
[CC lloc]

2.1.3. Remissions a elements textuals: la dixi discursiva 

La dixi discursiva o referència endofòrica díctica de què parlarem ara té una funció 
cohesiva molt concreta: els seus elements remeten a parts del text per localitzar-hi un 
significat que interessa reiterar o remarcar per a fins discursius, hagi aparegut abans 
(anafòric) o aparegui després (catafòric). Els elements gramaticals que col·laboren a la 
cohesió díctica són: 

• Els demostratius: Aquest/aqueix, aquesta/aqueixa, aquell, aquella (i formes 
del plural) [proximitat/llunyania]

• Els pronoms neutres: Açò/això/allò [proximitat/llunyania]

• Les proformes adverbials o proadverbis: Ací/aquí/allí, allà, així (proximitat/
llunyania).

• Els possessius: meu, teu, seu, meva, teva, seva, i formes del plural (remeten 
a les persones gramaticals).

• Sintagmes nominals amb adjectius indicadors de lloc (ex.: la frase anterior, 
el següent argument) (proximitat/llunyania).

• Alguns indefinits: altre, altra, mateix, mateixa, tal, i formes de plural (re-
missions textuals) 

De fet, els díctics endofòrics actuen semblantment als exofòrics: indiquen la 
proximitat o la llunyania d’algun element respecte al centre díctic. Ara bé, així com 
els exofòrics es mouen en territori extern al text, els endofòrics es mouen en territori 
textual; és a dir, un element o un fragment del text constitueix l’indicador d’un altre 
del mateix text.
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Diuen Calsamiglia i Tusón (1999: 124): «Aquest tipus de dixi [textual] assenyala 
i organitza unes parts del text respecte a unes altres. El text en si mateix es conver-
teix en espai i temps de referència, on existeix un abans i un després, un amunt i un 
avall. Per això, per a aquesta finalitat se solen utilitzar, preferentment, expressions 
adverbials de lloc i temps». 

En efecte, no tots els elements díctics estableixen el mateix tipus de cohesió. 
N’hi ha que actuen com a referència endofòrica (els elements que remeten a altres en 
l’interior del mateix text) i n’hi ha que col·laboren a l’organització espaciotemporal (els 
connectors organitzadors textuals: aquí, abans, seguidament…). Tractarem d’aquests 
a l’apartat 3, en parlar de la cohesió per connexió. 

Les localitzacions internes s’estableixen en territori textual a partir de l’ara 
i aquí, un punt zero en l’esdevenir discursiu des d’on es llança la fletxa indicadora, 
tenint en compte que en un mateix text se’n pot trobar més d’una. Quan, al llarg d’un 
discurs, el receptor sent o llegeix «I per què dic això?», comprèn que l’antecedent de 
l’això és el que l’emissor ha dit immediatament abans del moment exacte del procés 
discursiu en què es troba. 

Vegem en el text 1 diferents exemples de dixi emprada textualment. 

Text 1

L’Entrevista. Lluïsa Sallent

—Però, fins als últims anys, vostè era a l’ombra. Va fer gairebé 400 viatges secrets a Lausana!
—Ens trobàvem al seu hotel i allà construíem el nostre món i érem feliços. La nostra vida trans-
corria entre quatre parets, però jo no necessitava res més que el seu amor. Ell m’agafava la mà i 
em volia sempre al seu costat.
—Vostè era lliure, però ell duia una vida paral·lela.
—Tenia els seus pactes amb Bibis de mutu acord i, per tant, no hi havia cap engany. Jo entenia 
que era així, i ho respectava.

El Punt Avui (18 abril 2012), contraportada.

En la primera resposta de l’entrevista, el díctic espacial allà remet a el seu 
hotel, un SN que és una referència espacial no díctica. Certament, es donen cita dues 
referències espacials: allà (referència díctica endofòrica) remet a un punt del discurs, 
i el seu hotel (referència no díctica exofòrica), al lloc físic on l’entrevistada es reunia 
amb l’estimat. A la segona resposta, el díctic de manera així, que remet a la manera 
com Lluïsa Sallent entenia la relació, és també endofòric i, per tant, cohesiu. 

D’altra banda, cal dir que el fragment està ple de possessius que remeten a 
Juan Antonio Samaranch i a la mateixa entrevistada, dels quals es deixa constància al 
principi de l’entrevista —els lectors ens fareu confiança. Si els possessius tenen efecte 
cohesiu és perquè els posseïdors, o antecedents, estan inscrits en el text (ex.: al seu 
hotel, el seu amor, al seu costat; el nostre món, la nostra vida). 

Com que ja s’ha destacat a bastament el caràcter endofòric que caracteritza 
els díctics textuals i el seu paper com a factors de cohesió, no els exemplificarem un 
per un. Farem solament un parell d’observacions referents al seu funcionament.

La primera és que es tracta d’un fenomen que no es manifesta exclusivament 
mitjançant els elements díctics concrets (ex.: Seieu aquí, a les cadires encoixinades 
[catàfora]), sinó que també actua inclòs en estructures més extenses, com ara: 
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• Sintagmes nominals amb un demostratiu com a especificador (ex.: aquesta 
afirmació seva és inacceptable des d’un punt de vista ètic).

• Sintagmes nominals amb un adjectiu que indica o localitza un element en 
el mateix discurs (l’afirmació anterior, el resum següent…)

• Oracions subordinades substantives i adverbials amb díctics que fan refe-
rència a elements del discurs (ex.: I tornant a allò que vostè ha dit primer 
[anàfora]; Escrigui aquí on diu Nom i cognoms [catàfora]). 

• Oracions subordinades amb perífrasis modals amb verbs de dir i incoatius 
(ex.: El que acabo de dir és important per una cosa…).

• Construccions connectives (ex.: Dit això; Admès això).

La segona observació té a veure amb l’abast dels díctics, que tant poden reme-
tre a una paraula com a una oració o una seqüència d’oracions. Vegem els textos 2 i 3.

Text 2

L’elefant i el rei

En aquest país que ja de per si té un respecte nul als seus animals, només faltava un rei que caça 
animals en perill, que se’n va de vacances en el moment menys oportú i que se salta totes les 
llistes d’espera —un rei esguerrat no queda bé, un ciutadà qualsevol tant se val. Per tot això, i el 
que no sabem, vull donar les gràcies a Sa Majestat; m’ha donat un motiu més per ser republicana.

Ivonne Rico. «El lector escriu». El Punt Avui (18 abril 2012).

Text 3

Naturalment, l’aventura de cada home i de cada dona es produeix en el fet de reconèixer l’altre, i 
unir-se en l’experiència intraduïble que en diem amor. L’Església diu que l’acte sexual fa de l’home 
i la dona una mateixa carn. En aquest moment la donació de la dona és activa i lliure, i l’activitat 
i la llibertat de l’home és donació.

Maria Aurèlia Capmany

Al text 2 tot això indica tot el que s’ha dit abans. En el text 3, l’expressió díctica 
en aquest moment tant es pot referir a la primera oració com a la segona o a totes dues 
a la vegada; aquest moment indica l’acte d’unió d’home i dona, globalitza, per tant, el 
text anterior. 

Així doncs, la dixi discursiva es manifesta sobretot amb elements díctics, tant 
si apareixen sols com si apareixen acompanyats, sempre que facin referència a altres 
elements del text, siguin de l’envergadura que siguin. 

Per acabar aquest apartat, voldríem recordar que les remissions a elements 
dintre d’un mateix text es realitzen mitjançant referències díctiques i mitjançant re-
ferències no díctiques. Sobretot en textos escrits, les remissions intratextuals amb 
referència no díctica són usuals (glosses, notes, citacions bibliogràfiques…).

2.1.4. El·lipsis

L’el·lipsi constitueix també una manera d’establir lligams entre paraules i estructures 
mitjançant l’omissió d’elements significatius que es recuperen del mateix discurs (ex.: 
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S’han comprat un cotxe per anar de vacances i — se’ls ha espatllat abans de sortir de 
casa…). Cuenca (2008: 72-73) considera l’el·lipsi com un dels mecanismes fonamentals 
de cohesió que, conjuntament amb la pronominalització, formen part del procés d’eco-
nomia discursiva. 

Quan un element és conegut pel context lingüístic, pot pronominalitzar-se —mantenint així les 
seues característiques gramaticals per mitjà d’una forma més reduïda— o bé elidir-se —mantenint 
només el significat sense cap repetició formal.

I destaca que sempre que és possible recuperar l’antecedent de manera clara i 
unívoca podem parlar d’elisió. Com diu l’autora, discursivament, només se’n pot parlar 
si hi ha recuperabilitat. 

A vegades l’omissió d’un nom produeix la nominalització d’un adjectiu [25] o 
la pronominalització del nom [26].

[25] Avui m’han portat el rentaplats nou. Ells mateixos s’han emportat el — vell.
[26] I els frescos han plantat un cartell que diu «Tancat per balanç». Aquests — es pensen que 

ens xumem el dit. Va home va!

Notem que en ambdós exemples s’estableix cohesió, perquè hi ha l’omissió 
d’un element esmentat en el text (rentaplats i els frescos) que evita la repetició d’un 
element nominal, de manera que, per absència, es manté una relació interna, endo-
fòrica. A [25], però, s’observa també una altra mena d’elisió: ells mateixos es refereix 
als que han portat el nou (els de Millar). Però aquesta el·lipsi no és textual, perquè 
al text no es diu res dels portadors, sinó que és una pressuposició (si sento que han 
portat un rentaplats, pressuposo que algú l’ha portat). Com diu Margarida Bassols, les 
pressuposicions estan inscrites en els termes lingüístics, però sorgeixen gràcies a la 
competència del parlant. 

D’altra banda, s’observen altres tipus d’el·lipsis, que anomenem pragmàtiques. 
En aquesta mena d’el·lipsis, els participants prescindeixen d’un munt de paraules en 
els intercanvis; són paraules que no fa falta dir, perquè són a la ment dels participants 
i formen part del coneixement compartit. Vegem-ne uns exemples en el text 4. 

Text 4

[Context: En una botiga, en el moment de pagar, un comprador s’adreça a la caixera.]

—Quant és? (Quants euros són? / Quant val tot plegat? / Quin és l’import de la compra?) 
—Total, són vint-i-tres cinquanta [euros].
—Tingui, trenta euros.
—Té els cinquanta [cèntims d’euro]?
—No, si no, ja els hi hauria donat [els cèntims].
—És igual, no es preocupi, tinc canvi.
—D’acord, gràcies. 
—Adéu, adéu.

Tant en l’exemple de [27] com en els exemples del text 4, els elements omesos 
són a la ment dels participants, són exofòrics. Doncs bé, quan parlem d’el·lipsis textu-
als, no ens referim a les el·lipsis d’elements que són al context mental, sinó a les que 
ometen parts constitutives del text.
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2.1.5. Determinació dels sintagmes nominals indeterminats

Sabem que les paraules lèxiques del corpus de la llengua s’actualitzen en ser usades 
verbalment. Per exemple, una paraula com cabana té un significat convencional en la 
llengua que els parlants coneixen i, segons com aquest significat s’integra en el text, 
es reconeix de quina cabana concreta es tracta. 

Així, l’alternança entre sintagmes nominals indeterminats i sintagmes no-
minals determinats permet identificar els elements nominals i presentar-los d’una 
manera més o menys destacada segons les conveniències discursives.

La determinació dels sintagmes indeterminats és un procediment gramatical 
d’actualització de les paraules lèxiques (ex.: Feia un dia rúfol, però va ser el dia més 
feliç de la meva vida) i, alhora, un factor de cohesió. Pel procediment d’alternança es 
concreta una primera designació; és a dir, es produeix la identificació d’un element ja 
esmentat. A l’exemple, l’article determinat del sintagma el dia comporta una referència 
interna o endofòrica cap al sintagma indeterminat un dia, que té un efecte cohesiu. 

Text 5

Jo en tinc una cabana

Jo en tinc una cabana
molt a prop d’un torrent,
jo en tinc una cabana
d’on se sent xiular el vent…

Les tortoretes i les perdius
entre les teules han fet els nius.
Si tu hi vols venir t’hi portaré
a la cabana prop del torrent.

Blas Sánchez. Trad. M. T. Giménez

Al poema podem comprovar que a la primera estrofa es parla d’una cabana i 
d’un torrent que el receptor no coneix ni té per què conèixer, ja que li basta saber el 
significat de llengua de la paraula; al final de l’estrofa següent, però, la cabana queda 
identificada, és la cabana prop del torrent, des d’on se sent xiular el vent. En el cas 
de un torrent / el torrent, tot i que al llarg del text no s’hi afegeix cap més significat, 
el receptor dona el torrent com a conegut pel sol fet que se li presenta el nom com a 
determinat. És a dir, tant si s’ha afegit informació al primer element nominal aparegut 
com si no, el segon es dona com a conegut.

Volem subratllar que la cohesió gramatical mitjançant el procediment de deter-
minació es produeix conjuntament amb la cohesió lèxica. Al text 5, es tractava d’una 
repetició idèntica dels noms cabana i torrent (cohesió lèxica per repetició total: forma i 
significat), però la repetició també pot ser parcial (cohesió lèxica per repetició parcial, 
de significat, però no de forma).

[27] En entrar, vaig veure una noia que seia d’esquena a la porta del saló i que va resultar ser 
la filla de la casa…

[28] Va fer un dia molt lleig, però la tarda va ser preciosa.
[29] Va fer uns dies molt lletjos, però el dia que vam marxar feia sol.
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A [27] notem que amb la identificació de la filla com a una noia s’estableix tam-
bé una relació semàntica, ja que, filla i noia, com a paraules de la llengua, comparteixen 
determinats trets semàntics (+humà, +femení, +adult). En el text, a més, una noia i la 
filla de la casa són la mateixa persona, hi ha identitat de referent. A [28], el sintagma 
la tarda identifica una part de el dia. A [29] es produeix un fenomen semblant, però, 
a més, la relació està determinada per la inclusió d’un article en un altre; notem que 
l’indeterminat és un plural que inclou el determinat singular. 

El que convé destacar des del punt de vista de la cohesió és que l’alternança de 
l’article indeterminat i l’article determinat en els sintagmes nominals és un factor d’iden-
tificació dels noms en el discurs que, alhora, és un factor de cohesió gramatical i lèxica.

Quadre 10. Resum de categories i funcions

Categories nominals Funcions

Lèxiques  
(sèries obertes)

Gramaticals  
i lexicogramaticals  
(sèries tancades)

Sintàctiques Semàntiques i textuals

Noms: 
– Comú
– Propi

– Nucli del SN
– Subjecte de l’oració
– CD i CI

– Designació de la realitat
– Correferència, cohesió (lèxica)

Adjectius:
– Classificadors
– Qualitatius 

– Nucli del SA
– Complement del nom 

– Referència a la qualitat dels objectes

Articles:
– Determinat
– Indeterminat 
– Personal

– Determinant del nom – Identificació dels objectes de la realitat  
  com a coneguts/desconeguts
– Cohesió (gramatical: determinació  
  dels SN indeterminats)

Pronoms i proformes – Substituts del nom  
  (semàntics i sintàctics)
– Especificadors (com a  
  determinants del nom) 

– Ancoratge del text al context (ref. díctica)
– Correferència, cohesió (gramatical)
– Manteniment i ampliació de la informació

2.2. Cohesió semàntica 

D’entrada, pot semblar redundant parlar de cohesió semàntica quan hem afirmat que 
les bases fonamentals de la cohesió són semàntiques i comprenen relacions d’igualtat, 
de desigualtat i de polaritat (vg. 1.1). Tanmateix, ens cal parlar de la cohesió semàntica 
concretament, com un dels procediments de repetició de significats (vg. quadre 3) i al 
costat de la cohesió gramatical (vg. 2.1) i la cohesió pragmàtica (vg. 2.3), perquè això 
ens permetrà veure de quines maneres específiques la cohesió semàntica es tradueix 
textualment. 

La cohesió semàntica es produeix no solament entre les paraules lèxiques d’un 
text, sinó també entre oracions i seqüències d’oracions, com veurem tot seguit. Les 
relacions semàntiques específiques que s’estableixen entre les paraules lèxiques es 
manifesten en la sinonímia, la hiperonímia-hiponímia i l’antonímia; les que es produ-
eixen en les seqüències d’oracions, estableixen equiparacions, inclusions i contrastos 
i tenen a veure amb la coherència interna. Mitjançant aquest conjunt de procediments 
s’estableixen xarxes de relacions de significat que contribueixen a desplegar i cohe-
sionar els temes del text. 
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En efecte, aquestes relacions de significat específiques s’estenen pel text com 
una taca d’oli, una taca que desborda les relacions de significat entre les paraules i 
abasta les relacions de significat entre paquets d’informació força més grans. I no són 
altra cosa que una plasmació de les relacions semàntiques fonamentals d’igualtat, 
desigualtat i polaritat. 

Així doncs, i sense pretendre abastar tot el que comporta la cohesió semàntica, 
ens centrarem en la cohesió lèxica i la cohesió seqüencial. 

2.2.1. Cohesió lèxica 

La cohesió lèxica es distingeix de la cohesió gramatical pel fet que, així com amb els 
elements gramaticals s’assegura el manteniment de la informació aportada per l’an-
tecedent, amb els elements lèxics es crea una xarxa de significats que amplia, limita 
o modifica la informació introduïda per l’antecedent. Vegem-ho amb un exemple que 
ens servirà per introduir el tema.

[30] La botiga del Manel sembla un antre, de bruta que està. El pare en diu can Mosca…

Notem que els sintagmes un antre i can Mosca contribueixen a designar un 
mateix objecte de la realitat, la botiga del Manel, i, tot i que no són expressions sinòni-
mes, des del punt de vista textual actuen com a tals; de fet, són expressions distintes 
que reflecteixen cares d’un mateix objecte. Així, més que repetir-se exactament el 
significat que s’atribueix a l’objecte, es repeteix l’objecte afegint-hi nous significats. 
Reanomenar és un acte del tot creatiu. Per contra, el referent gramatical, el pronom 
en, simplement assegura el manteniment del significat de l’antecedent, no n’afegeix 
cap altre; el parlant no ha hagut de fer cap esforç imaginatiu per emprar-lo. 

Hi ha una correspondència entre els significats de totes tres designacions que 
les fa correferents. La primera designació, la botiga del Manel (referència exofòrica), 
marca la pauta per a la interpretació, en el sentit que la segona i la tercera s’interpreten 
en relació amb ella. És a dir, les noves designacions estableixen una relació endofòrica 
amb les anteriors, per la qual cosa el receptor es forma una idea de la botiga del Manel 
gràcies a totes tres referències. 

Segons això, es fa evident que les funcions referencials són un tot global; re-
ferències exofòriques i referències endofòriques s’encavallen en el text per represen-
tar-hi la realitat segons la concepció de l’emissor, o segons com vol que sigui vista per 
l’interlocutor. Si bé per motius d’estudi en parlem en capítols diferents (bàsicament, 
les exofòriques al cap. III i les endofòriques en aquest capítol), tenim present que són 
un conjunt de processos complementaris. 

2.2.1.1. Recursos lèxics

Com acabem de veure, els mots lèxics que apareixen en un text no són aleatoris, sinó 
que estan seleccionats pel parlant per desenvolupar el tema o els temes del text; per 
això solen tenir alguna cosa en comú. Així, en desenvolupar-se un tema, s’estableix una 
xarxa complexa de relacions semàntiques i pragmàtiques: semàntiques, quan els mots 
tenen en comú, com a mínim, alguna part del seu significat intrínsec; pragmàtiques, 
quan tenen en comú l’àmbit d’ús. Vol dir que, en el text, l’emissor associa determinats 
mots perquè en coneix l’ús i, al seu torn, el receptor també. 
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Així, la cohesió lèxica es produeix per dues classes de procediments: la re-
petició de significats, de naturalesa semàntica, i l’associació d’idees, de naturalesa 
pragmàtica. I, en tots els casos, perquè el parlant coneix les paraules i l’ús que tenen. 

Per repetició, el mots comparteixen significat, ja sigui lingüístic, ja sigui tex-
tual, i la repetició, a més, pot ser total o parcial. 

La repetició és total quan és idèntica, és a dir, de forma i significat (ex.: Menja, 
menja!), sovint emfàtica; és parcial quan els mots comparteixen significat però no la 
forma (ex.: menjador, menjar) o, també, quan comparteixen únicament la forma, cas 
d’algunes rimes o altres estructures, qüestió més estilística. Quan és parcial, el signifi-
cat lingüístic compartit pot ser encunyat a l’arrel (col·legi, col·legiats) o a la desinència 
(farmacologia, patologia). També parcialment, els mots comparteixen significats si el 
significat d’un inclou el de l’altre, com fan els hiperònims o les proformes. 

Els hiperònims comparteixen amb els seus hipònims alguns trets de les ma-
trius semàntiques (animal > gos, gat, conill… [-humà, +animat, +mamífer]; flor > mar-
garida, rosa, lliri… [+inanimat, +orgànic]) i poden actuar com a equivalents en el text, 
sovint fent de descriptors dels seus hipònims (ex.: el gos és un animal que…, el lílium 
és una flor magnífica). També poden actuar com a equivalents les proformes, mots 
amb un significat general o abstracte que permeten incloure altres mots o enunciats 
sencers (ex.: cosa, fet, esdeveniment, producte…). Paraules tan generals com cosa o 
esdeveniment inclouen expressions de significació molt diversa. De fet, són una mena 
de macrohiperònims, i val a dir que la línia divisòria entre hiperònims i proformes no 
sempre és clara. Vegem en el text següent la inclusió de desencontres en col·lisió i de 
virulenta reacció en desencontres. 

Text 6

Després d’un llarg periple de desencontres, les relacions entre els Estat Units i la Xina, lluny de 
millorar, travessen un dels moments més delicats. L’última col·lisió a nivell diplomàtic ha estat la 
intenció del president nord-americà, Barack Obama, de rebre oficialment el Dalai-lama. La virulenta 
reacció de Pequín no s’ha fet esperar, fins al punt d’amenaçar amb «mesures corresponents» si 
la trobada es produeix.

Avui (3 febrer 2010), p. 11.

Respecte als hipònims, a més de mantenir relacions filials amb el seu hiperò-
nim, en mantenen de fraternals amb altres hipònims que pengen del mateix hiperònim, 
cas en què s’anomenen cohipònims. Així, en les relacions d’inclusió es poden produir 
relacions cohesives dobles: d’inclusió (de pares a fills) i de cohiponímia (entre germans), 
perquè entre els cohipònims sempre hi ha algun significat comú. Ho veurem al text 7. 
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Text 7

Un sofà a la riba
Josep Maria Fonalleras

Estampes

Fa més de vint anys, el senyor Joaquim Pla Dalmau em va regalar un exemplar del seu llibre 
«Estampes de Girona». Va ser un privilegi tenir-lo i és una sort, atesa la meva escassa capacitat 
de conservar els objectes, que encara sigui a casa. L’any 1949, d’aquesta col·lecció de linòleums 
gravats (o linogravats), només se’n van editar 250 peces. És a dir, són una joia. Recordo que les 
«estampes» que jo tinc anaven adreçades a una altra persona…

El Punt Avui (6 juliol 2012).

Notem que la paraula objectes és una proforma que engloba cinc conceptes 
(exemplar, linogravats, col·lecció, joia i estampes), perquè tenen en comú el fet que són 
objectes d’una determinada classe, són objectes culturals. La cohesió lèxica s’estableix 
en el doble vessant de què parlàvem, gràcies a cinc sintagmes que es converteixen en 
hipònims d’un mateix hiperònim i esdevenen cohipònims. I val a dir que és per a cada 
text que s’estableixen relacions significatives particulars i es produeix un determinat 
travat lèxic. 

Pel que fa a les relacions contrastives, el fet que se situïn dins els fenòmens 
de repetició té a veure amb la idea que un mot antònim comporta la repetició d’un 
significat subjacent que es nega. Per això l’abast d’un antònim no es comprèn sense 
el coneixement del seu contrari. Vegem a [31] un exemple de cohesió per antonímia, 
extret de Dickens:132 

[31] Ni la calda ni la gelor de fora no afectaven gaire el senyor Scrooge; ni la calda l’escalfava, 
ni el temps d’hivern l’enfredoria. 

Des d’un punt de vista textual, i encara que sigui obvi, val la pena recordar 
que les relacions contrastives entre els mots comporten l’existència dels dos mem-
bres en oposició dins el mateix text; igualment passa amb els mots sinònims, ho són 
en un mateix context. Com ja hem vist, és en el context lingüístic i textual que una 
paraula funciona com un antònim o com un sinònim. A continuació hi entrarem amb 
una mica més de detall. 

En el quadre 11 veurem uns exemples a partir de l’adjectiu fresc, on, d’entrada, 
fem notar que l’adjectiu actua condicionat pel nom, o sigui pel seu context lingüístic 
immediat. En conseqüència, observarem que aporta matisos significatius diferents 
al sintagma. Alhora, els seus sinònims i antònims són una sèrie de possibilitats que 
dependran del context lingüístic i textual. 

132 Charles Dickens. Tots els contes de Nadal. Barcelona: La Magrana, 2009.
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Quadre 11. Mostrari: sinònims i antònims

Sintagma nominal Sinònim Antònim

Pa fresc tou, calent, acabat de sortir  
del forn, del dia, mengívol…

sec, florit, humit, d’ahir, immenjable…

Veu fresca clara, jove, cristal·lina, tendra, 
pura, neta…

ronca, gruixuda, fosca, de carreter, 
enrogallada, gastada…

Flor fresca natural, viva, tendra, acabada  
de tallar…

mústia, pansida, marcida, desfullada, 
de plàstic, de roba…

Aire fresc pur, vivificador, agradable,  
no contaminat… 

viciat, carregat, enrarit, insà,  
irrespirable…

Color fresc viu, alegre, cridaner… apagat, pàl·lid, trist, confús…

En la construcció del significat textual, la coherència i l’adequació obliguen a 
triar el mot lèxic més escaient, tenint en compte no solament el significat que es vol 
donar a l’objecte sinó també els paràmetres de la comunicació, entre els quals desta-
ca la varietat funcional. La cohesió lèxica serà un efecte de la tria o priorització dels 
significats per part de l’emissor i, si hi ha cohesió lèxica, l’enunciat tindrà més sentit 
per al receptor.

Quadre 12. Mecanismes de cohesió lèxics

Per repetició Total Parcial 

Idèntica: 
de forma  
i de significat

Emfàtica: 
Ex.:
– Saps què fa ara a les tardes?  

Informàtica. Sí, filla sí, informàtica!

De l’arrel: arxiu, arxivera; lent, lentíssim; caragol, 
caragolar…

De la desinència: fuster, adroguer; petiteta, 
bufoneta; sensacional, bestial.
Ex. de rimes: Mostra’m el rabet | i et diré qui és Peret.

De significat Sinònims lingüístics 
– Dialectals: noi, xiquet; agafar, aferrar; 

escombra, granera… [sovint en textos 
poligestionats]

– Altres: màquina d’afaitar, afaitadora; 
pati, eixida; salt, gambada; fúmer,  
fotre; cabell, pèl; diners, calés…

Lingüística (trets semàntics compartits):
– Per equivalència o inclusió: dona, vella; criatura, 

nen; fusta, tronc; animal, gat; fruita, figues…
– Per oposició de significat: 
  • Graduable: vell-jove; alt-baix; tort-dret …
  • No graduable: mascle-femella; home-dona; 
  dret-revés…
  • Relativa o inversió: comprar-vendre; professor-
  alumne; pare-fill; abans-després; davant-darrere…

Textual
– Repetició del referent amb formes distintes.  

Ex.: el doctor Maspons, el nou metge del poble,  
el fill de la senyora Filomena…

– Repetició de fragments o elements per mitjà  
de proformes. Ex.: Han pintat l’habitació de color 
granat; no he vist cosa igual!; Podríem anar a França 
a veure la Nicole. Oi que és una bona idea?

De forma Rimes 
Do, re, mi, fa, sol | cara de mussol;
A l’abril cada gota val per mil

Estructures sintàctiques
Ex.: Tal faràs, tal trobaràs; que si són verdes, 
que si són madures…
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2.2.1.2. Cohesió lèxica i gramatical

En el procediment de repetició de significats, que hem anat descrivint a 2.1 i 2.2, es 
fa palès el caràcter semàntic de la cohesió. Els significats de les paraules lèxiques 
s’encavallen en la cohesió gramatical i en la lèxica, en un mateix procés cohesiu. Amb 
un darrer exemple, ens proposem posar en evidència l’estreta relació entre gramàtica 
i lèxic en el procediment de repetició. Observem en el breu diàleg següent el cúmul 
d’encavallaments semàntics que s’hi donen: 

Text 8

(1) Emissor A —Aneu a la farmàcia a buscar aspirines i demaneu-ne una caixa de les grans. El 
farmacèutic ja sap quines m’emporto.
(2) Emissor B —Ja hi vaig jo.
(3) Emissor A —Digues-li que ja les hi pagaré demà. Ai, no, no, ja et dono els diners.

A (1) hi ha relació de significat entre farmàcia i farmacèutic (paraules que com-
parteixen lexema); entre aspirines i els pronoms -ne i quines; entre farmacèutic i hi (com-
binació d’elements lèxics i gramaticals); entre farmàcia i aspirines (relacions pragmàti-
ques entre paraules, ho veurem a l’apartat 4). Notem també la conjunció copulativa i, que 
manifesta un lligam que indica la suma de les dues primeres oracions (procediment de 
connexió que estudiarem a l’apartat 3). Els mecanismes de cohesió lèxics i gramaticals, 
conjuntament, estableixen relacions de significat entre paraules i oracions i proporcionen 
la textura que dona unitat a la petició de l’emissor A (propòsit comunicatiu). 

A (2) l’emissor B, amb el pronom hi, es refereix al fet d’anar a la farmàcia a 
comprar aspirines, expressat per A anteriorment. 

De la seva banda, a (3), l’emissor A fa referència a: 

a) la pròpia intervenció anterior (1): amb li i hi, al farmacèutic, i amb les, a les 
aspirines;

b) la intervenció de l’emissor B: amb la terminació verbal de segona persona, 
digues, i amb el pronom feble et. 

A més, es produeix una acceptació implícita de l’oferta d’anar a la farmàcia, 
que es constata pel fet que A s’adreça directament a qui s’ha ofert donant-li noves 
instruccions. 

Més encara, a (3), la intervenció d’A consta de dues oracions, també cohesio-
nades entre si: per la relació pragmàtica entre pagaré i diners i per la negació repetida, 
no, no, de la darrera oració, per la qual es produeix l’anul·lació del significat de la pri-
mera. Notem que l’emissor es refereix al que acaba de dir ell mateix autocorregint-se, 
amb la qual cosa estableix una relació significativa d’oposició entre les dues últimes 
oracions. En aquest sentit, l’autocorrecció, que és un recurs propi de la modalització, 
comporta cohesió. 

D’aquesta manera, la cohesió pel procediment de repetició no tan sols es pro-
dueix encavallant significats al si de l’oració, sinó que també ho fa encavallant-se amb 
les oracions del cotext, les quals, a la vegada, ho faran de la mateixa manera al llarg del 
text, amb recursos lèxics i gramaticals conjuntament, tant si es tracta de textos mo-
nogestionats com si es tracta de textos poligestionats (com acabem de veure en el text 
8). De fet, la cohesió per repetició és una amalgama semàntica que abasta tot el text. 
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2.2.2. Cohesió seqüencial

Encara dins el procediment de repetició dels significats, observarem com les mateixes 
relacions semàntiques que s’estableixen entre les paraules lèxiques es produeixen en 
el nivell textual, entre oracions, seqüències d’oracions o parts del text, com hem dit 
a 1.1, pel fet que participen en un tipus de relacions de base que actuen com a factor 
cohesiu: les relacions d’igualtat, les relacions de desigualtat i les relacions de polaritat.

Aquest vessant de la cohesió, que està relacionat amb la coherència interna, té 
a veure amb l’apartat 1.2.1 Coherència i cohesió del capítol III, on hem partit del punt de 
vista de la referència exofòrica i hem reconegut que la informació que presenta el text 
no prové solament de les referències exofòriques, sinó que a més, a partir d’aquestes 
referències, el significat és elaborat i perfilat dins el mateix text mitjançant referències 
endofòriques, que són les que produeixen cohesió. 

De fet, reprenem el tema perquè no es pot separar la coherència interna de la 
cohesió; com ens recorden Halliday i Hasan (1976: 23), «el text és coherent respecte 
a ell mateix i, per tant, cohesiu». En certa mesura, la cohesió depèn de la coherència 
endofòrica (local), la qual depèn de la coherència exofòrica (global).  Així, hem concebut 
l’apartat de la cohesió seqüencial com una ampliació del que hem dit sobre Coherència 
i cohesió al cap. III. Concretament, aprofundirem un xic en les relacions d’equivalència, 
d’inclusió i de contrast des del punt de vista de la cohesió. 

Tot seguit, doncs, parlarem d’equivalències, inclusions i contrastos. Mitjançant 
l’establiment d’equivalències en el nivell textual, els significats s’igualen, es compa-
ren, s’emmirallen; mitjançant les inclusions, els significats s’engloben, es concreten, 
s’especifiquen, passen a dependre els uns dels altres… (i, d’aquesta manera, es pot 
aclarir un concepte, reprendre un fragment per ampliar-lo, exemplificar, fer un resum 
parcial o final, posar un títol sintètic, etc.); mitjançant l’establiment de contrastos, els 
significats es dissocien, s’oposen, es distingeixen els uns dels altres, es polaritzen (és 
a dir, se singularitzen objectes, se’ls defineix pel que no són, es descriuen caràcters 
contraposats, es radicalitzen posicions…).

2.2.2.1. La cohesió en les relacions d’equivalència

De nou ens ocuparem de les definicions textuals, ara per aprofundir un xic en les 
relacios d’equivalència. Com ja hem dit, constitueixen un recurs molt emprat en la 
construcció del text, que creiem que convé dominar per al desenvolupament de les 
habilitats lingüístiques. 

En tota mena de definicions es configura un enunciat bimembre format pel 
definendum i el definiens, en el qual es produeix l’equiparació de dues seqüències lin-
güístiques. Aquesta relació que comporta igualtat de significats constitueix un factor 
de coherència i cohesió. Vegem-ne uns exemples en els textos següents. 

Text 9

Expodidàctica és el lloc per accedir a les últimes novetats tecnològiques en material didàctic, 
recursos pedagògics i equipament. Un punt de trobada amb jornades i activitats educatives que 
reunirà tots els professionals de la docència. 

Expodidàctica

Saló dels recursos per a l’educació
www.expòdidàctica.com
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Text 10

La cirurgia estètica del tercer mil·lenni

El nou lífting facial

El Silhouette lift és el tractament ideal per aconseguir un efecte lífting del terç mitjà de la cara 
sense haver de recórrer a la cirurgia estètica i tots els inconvenients que comporta. És adient per 
corregir pòmuls enfonsats, solcs nasals i irregularitats del coll.

[…] Es practica a la mateixa consulta del metge. És a dir, no requereix un quiròfan, però sí una 
sala perfectament condicionada.

 Elisabet Parra.»Plaers d’AVUI». Avui (6 desembre 2009).

Tant en un text com en l’altre, observem que en les definicions textuals es 
produeix l’equiparació del significat d’un sintagma nominal al d’una, o més, seqüències 
d’oracions, de manera que el segon membre de la igualtat té una certa extensió, la que 
l’emissor considera necessària per a les finalitats comunicatives. Com es produeix la 
cohesió en aquesta mena d’enunciats? En realitat, de dues maneres: per mitjà del verb 
copulatiu ser i per mitjà de relacions semàntiques. Vegem les relacions semàntiques 
amb un xic més de detall.

D’entrada, Expodidàctica queda englobada en els descriptors que encapçalen 
el definiens («el lloc per accedir a…», «un punt de trobada…»), igual que El silhouette lift 
(«el tractament ideal…»). En tots tres exemples hi ha una relació d’inclusió del definen-
dum en el definiens. 

Algú es pot preguntar com és que parlem de relacions d’equivalència en les 
definicions si d’entrada ja presenten una relació d’inclusió. La resposta és que no po-
dem comparar, igualar, incloure, o distingir i oposar objectes si no és a partir d’una 
base homogènia de comparació. De fet, els diferents tipus de relacions semàntiques 
es presenten imbricats en la comunicació. Es pot distingir un cassó d’una cassola, o 
comparar una pera amb una poma, perquè tenen un feix de trets semàntics en comú, 
però no es pot comparar una cassola amb una pera perquè no en tenen cap. Entre el 
definendum i la primera paraula del definiens hi ha d’haver certa comunió de trets. 

Per exemple, l’oració «El silhouette lift és adient per corregir pòmuls enfons-
ats, solcs nasals i irregularitats del coll» no és una definició, és una oració descripti-
va. Aquest silhouette lift no té un descriptor que l’englobi, com sí que passaria en El 
silhouette lift és el tractament…; adient no l’engloba, ni tan sols és un nom que pugui 
englobar-ne un altre, de manera que no pot fer de descriptor. Una altra cosa seria que 
consideréssim que aquesta oració forma part de la definició anterior i que es limita a 
afegir-hi informació. Llavors formaria part del definiens, però mai no seria una definició 
per ella mateixa, ja que no és un enunciat bimembre.

En segon lloc, la informació que penja del descriptor limita el contingut del 
definiens als límits del contingut del definendum i anivella els plats de la balança. 
En el definiens hi ha especificat de quina mena de lloc es tracta, de quina mena de 
punt, de quina mena de tractament, respectivament; que no és qualsevol lloc, punt o 
tractament. D’altra banda, el verb ser estableix una relació formal i semàntica entre 
els dos termes de la definició i indica que una cosa és l’essència de l’altra. Per tant, és 
globalment que definendum i definiens queden equiparats semànticament i formen un 
teixit perfectament cohesionat. 
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2.2.2.2. La cohesió en les relacions de contrast

Quant a les relacions de contrast en el nivell textual, igual que entre les paraules lè-
xiques (antonímia), responen a relacions de polaritat. En les seqüències d’oracions, la 
cohesió per contrast hi té també un paper important.

Text 11

I AQUÍ

Un president que pot anar a la CNN

Van ser quatre minuts. Mas va ser entrevistat per la CNN i va recordar que hi ha 20.000 milions de 
dòlars que cada any marxen de Catalunya cap a Madrid i no tornen. No tots els presidents poden 
anar a la CNN i expressar-se amb seguretat en anglès. Rajoy no podria, Zapatero i Montilla tampoc 
no haurien pogut. No tots els presidents diuen el mateix a tot arreu on van, i Mas ha fet bandera 
de dir el mateix a Barcelona, a Madrid, a Londres i a Nova York. En català, castellà i anglès. No 
adaptar el discurs als públics garanteix que no faràs feliç del tot a cap, és poc efectista, però cal 
esperar que sigui eficient a llarg termini, per la força de la coherència.

Carles Capdevila. Ara (23 juny 2012).

En primer lloc, observem els contrastos amb què s’ha construït aquest text. 
Notem que, en bona part, aquests contrastos s’han produït entre significats implícits; 
lectors que no coneguessin el context on es publica el diari potser no els captarien. 

• De manera implícita, la frase inicial, «Van ser quatre minuts», s’oposa a la 
segona, perquè s’entén que van ser pocs minuts però, en canvi, es va dir 
molt, ja que es va fer una denúncia pública del mal comportament de l’Estat 
espanyol envers Catalunya. 

• No tots els presidents poden anar a la CNN i expressar-se amb seguretat en 
anglès (Rajoy, Zapatero i Montilla); se sobreentén que Mas sí. 

• No tots els presidents diuen el mateix a tot arreu on van; per contra, Mas 
diu el mateix a Barcelona, Madrid, Londres i Nova York i, no tan sols això, 
sinó que ho fa en català, castellà i anglès.

• El fet de no adaptar un mateix discurs a públics diferents té inconvenients; 
però, en canvi, el discurs pot arribar a ser més eficient a llarg termini. Aquí, 
a més, hi ha implícit un contrast entre falsedat i honestedat que té conno-
tacions valoratives: la feina ben feta té futur. 

• Al darrer paràgraf hi ha un contrast establert per mitjà d’un nexe, el con-
nector però. Tanmateix, aquesta forma de cohesió ja forma part del proce-
diment de cohesió per articulació (vg. apartat 3. Procediment d’articulació). 

El resultat és un fragment fortament cohesionat per les oposicions, en el qual 
la cohesió es produeix per mitjà d’inferències pragmàtiques. De fet, els significats no 
literals són difícils de deduir si no és pel coneixement compartit del món. Ho veurem 
amb més detall a l’apartat 2.3 Cohesió pragmàtica.

En general, les oposicions semàntiques es produeixen entre dos enunciats lli-
gats per uns significats que s’afirmen en l’un i es neguen o s’hi contraposen en l’altre. O 
sigui, els enunciats contrastius formen un tot coherent que solament és interpretable 
globalment com un enunciat que conté dues parts. I aquí es veu clarament la força de 
la cohesió semàntica.
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I encara. En un fragment argumentatiu atribuït a Albert Einstein (rebut per 
internet), podem observar com l’emissor expressa les seves idees sobre la crisi mit-
jançant la construcció d’equivalències i contrastos. 

Text 12

La crisi segons Albert Einstein

No pretenguem que les coses canviïn, si sempre fem el mateix. La crisi és la millor benedicció que 
pot recaure sobre persones i països, perquè la crisi porta progrés. La creativitat neix de l’angoixa, 
com el dia neix de la nit fosca. És en la crisi que neix la inventiva, els descobriments i les grans 
estratègies. Qui supera la crisi se supera a si mateix sense quedar superat.

Equivalències (una cosa és com una altra):

• Definició textual: La crisi és la millor benedicció… (tanmateix, en el fons 
hi ha un contrast).

• Comparació: La creativitat neix de l’angoixa, com el dia neix de la nit fosca.

Contrastos (del dolent en surt el bo):

• La creativitat neix de l’angoixa; el dia neix de la nit fosca.

• La crisi porta progrés.

• La crisi és una benedicció.

• La crisi porta inventiva, descobriments, grans estratègies.

• Si volem sortir de la crisi no podem continuar fent el mateix: hem de can-
viar.

2.2.2.3. La cohesió en les relacions d’inclusió

A diferència de les relacions d’equivalència que situen en relació d’igualtat els membres 
en unió, les relacions d’inclusió comporten desigualtat. En efecte, en les seqüències 
d’oracions, el fet que una part n’englobi una altra vol dir que n’hi ha una de més gene-
ral i una altra de més específica, o que significativament l’una és més important que 
l’altra. En el nivell seqüencial trobem que s’estableixen relacions, com a mínim, per dos 
procediments: el de repetició, amb inclusió d’uns significats en uns altres (significats 
encavallats) i el d’articulació, en què els elements es connecten per mitjà d’un nexe. 
Vegem-ne uns exemples, ara en la construcció de dues paràfrasis textuals: una del text 
13, que ve tot seguit, i una del text 10, que hem vist una mica més amunt. 
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Text 13

Sra. Mercè Rodoreda

Estimada amiga:

Li adjunto el nou butlletí de subscripció que acabem d’imprimir perquè vegi que ja anunciem La 
plaça del Diamant immediatament després d’El guepard (aquest està ara en premsa, per sortir 
per Nadal). Això vol dir que ens hauria d’enviar la versió definitiva JA SENSE PÈRDUA DE TEMPS, 
perquè després les coses s’eternitzen a les impremtes. Quedo, doncs, esperant l’arribada de 
l’original definitiu i mentrestant la saluda amb tot afecte,

Sales

Barcelona, 20 de novembre de 1961

Observem que el nexe això vol dir introdueix una paràfrasi on s’exposa la part 
més important del missatge, que és l’acció que es demana al receptor. La inferència 
de la segona part, tot i que depèn de la primera, és la conclusió a què ha d’arribar el 
receptor, subratllada, en part, mitjançant les majúscules. Tanmateix, l’emissor, amb 
el connector textual això vol dir, fa una cosa més: avisa el receptor que farà una refor-
mulació del que acaba de dir per comunicar-li més clarament el que vol transmetre. 

El text 10 conté també una paràfrasi textual amb un connector textual refor-
mulador, és a dir («Es practica a la mateixa consulta del metge. És a dir, no requereix 
un quiròfan, però sí una sala perfectament equipada»). Notem que la paràfrasi, que 
porta també un nexe introductori, esdevé una ampliació de la seqüència parafrasejada; 
per tant, en depèn.

En tots dos exemples el connector textual contribueix a l’articulació del text 
i a la interpretació del missatge, però les relacions semàntiques hi són igualment, per 
la dependència d’un significat respecte d’un altre. Per tant, la cohesió es produeix per 
mitjà de dos procediments complementaris: la repetició i la connexió. 

Cal remarcar que la paràfrasi, per si sola, no és un enunciat bimembre; l’enun-
ciat bimembre està format per la paràfrasi i per la seqüència parafrasejada. Les dues 
seqüències estan cohesionades en una de sola i són coherents entre elles i amb el marc 
textual i contextual en què s’inscriuen. Sovint és aquest marc el que permet veure si 
la paràfrasi presenta una equivalència, una inclusió o un contrast. 

Volem subratllar que les equivalències, les inclusions i els contrastos no es 
produeixen per crear cohesió, sinó que senzillament en creen; són factors de cohesió. 
I ho són perquè constitueixen enunciats bimembres units per una relació semàntica 
intrínseca, d’encavallament de significats lingüístics, a part d’altres lligams que puguin 
aportar: connectors, associacions d’idees o inferències que es puguin establir. I també 
subratllem que són procediments complementaris amb finalitats textuals i comunica-
tives: identificar un contingut amb un altre, precisar-lo millor, ampliar-lo, restringir-lo, 
distingir-lo, extremar-lo o, simplement, fer-lo més entenedor. Per això són molt usuals 
en les descripcions, però també n’hi ha en les narracions i les argumentacions quan 
entren a definir o caracteritzar els objectes.
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2.3. Cohesió pragmàtica 

En aquest apartat tractarem de la dimensió pragmàtica de la cohesió, que fa referència 
a la modalització, segurament la dimensió menys coneguda. Entre altres aspectes de la 
modalització, veurem com les implicacions, les connotacions, les inferències… també 
poden ser factors de cohesió.

Si bé Halliday i Hasan (1994) no parlen concretament de modalització, sí que 
ens donen arguments per poder-ne parlar. D’entrada, transmeten la idea que la cohesió 
és consubstancial amb els textos, de la qual cosa es desprèn que els sentits no literals 
no en poden quedar exclosos: 

La cohesió és el conjunt de relacions de significat que és general a TOTES LES CLASSES DE TEXT 
i que distingeixen el text del «no-text»[…]. La cohesió no té a veure amb què significa un text; té 
a veure amb com el text es construeix com a edifici semàntic (op. cit.: 26).

Atès que la cohesió abraça les diferents classes de text, l’edifici semàntic dels 
textos ha de comprendre tota mena de relacions significatives: lingüístiques, textuals 
i pragmàtiques. Tot el que podem englobar en els sentits figurats (implicacions, conno-
tacions, inferències, pressuposicions, ironia…) comporta interacció i complicitat mental 
i forma part dels procediments textuals de modalització. Ve a tomb amb aquesta idea 
el que diuen Halliday i Hasan en referir-se a l’anàlisi de la cohesió (op. cit., 328): 

L’anàlisi de la cohesió, alhora amb altres aspectes de la textura, no afegiria res de nou a la in-
terpretació del text. El que faria és mostrar per què el text s’interpreta de certa manera, inclo-
ent-t’hi per què és ambigu en la interpretació, on ho sigui. La cohesió explicaria la naturalesa 
de les inferències conversacionals, els significats que l’oient treu del text sense que el parlant, 
aparentment, els hagi posat —pressuposicions de la cultura, de l’experiència compartida entre 
els participants, i de la situació i l’entorn del text.

La cohesió és el component textual del sistema semàntic que específicament forneix el significat 
lingüístic a través del qual es fan les pressuposicions.

La modalització, com a fenomen universal que és, forma part de les relacions 
significatives de l’edifici semàntic del text, motiu pel qual ha estat present al llarg del 
llibre, sigui implícitament, sigui explícitament (vg. cap. III, 1.1.1 i 1.3; també el cap. IV, 
3.1 i 3.2). En parlar de la tipologia Tipotext (cap. II, 3), hem avançat que els procedi-
ments de modalització tradueixen les operacions psicològiques que es posen en joc 
en la comunicació verbal; són els quatre procediments següents: el posicionament 
discursiu de l’emissor, la tria o priorització d’elements lingüístics, la repetició emfàtica 
i la transgressió dels usos lingüístics. A aquests, s’hi sumen elements paralingüístics 
que poden reforçar la modalització, com ara l’entonació i les pauses en la llengua oral, 
i determinats usos dels senyals gràfics, en l’escrita.133 

Els procediments fonamentals són: el posicionament discursiu i la tria o pri-
orització d’elements lingüístics, pel fet que sempre es materialitzen en el text i s’im-
pliquen mútuament; són fenòmens universals. Quant a la repetició emfàtica, és un 
aspecte rellevant en el procediment de cohesió per repetició. 

133 Vg. l’Índex de trets de modalització analitzats, segons cada un d’aquests procediments a Tipotext: 
281-316.



201
El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua

Pel que fa al procediment de transgressió dels usos lingüístics, no ens n’ocu-
parem, ja que les transgressions no són cohesives per naturalesa, tot i que si són 
repetitives poden servir de reforç. Per posar un exemple, si en un text es repeteix un 
mateix barbarisme (ex.: berberetxo), es produeix cohesió per la repetició idèntica d’una 
paraula (cohesió lèxica), no pel fet que la paraula transgredeixi els usos. En casos com 
aquest, pot ser que la cohesió quedi reforçada per la transgressió, però sempre serà 
per causa de repetició dels significats. No hi entrarem, per tant.

Basant-nos, doncs, en les idees exposades, farem una aproximació sobre el 
paper dels procediments de modalització en la cohesió. 

2.3.1. Cohesió i posicionament discursiu

El posicionament discursiu fendeix el text assenyalant el punt de vista de l’emissor, les 
intencions comunicatives, les relacions entre els interlocutors… Vegem uns exemples 
de cohesió per causa del posicionament discursiu en què la repetició es converteix de 
nou en el leitmotiv.

[32] Emissor A —I t’aviso que votaré l’Helena com a delegada. 
 Emissor B —I jo, la seva germana. [El·lipsi]

En aquest exemple, la cohesió per mitjà de d’el·lipsi va més enllà de la simple 
repetició del significat recte del verb avisar. L’emissor B percep una amenaça del seu 
interlocutor, pel to de veu i pel coneixement del context, i li respon també amb una 
amenaça elidida. Notem que hi ha una repetició, no solament del sentit literal de les 
oracions sinó també del sentit que adquireixen en l’intercanvi, la qual cosa ens fa 
adonar que la cohesió es produeix també entre els significats implícits. Vegem-ne un 
nou exemple: 

[33] Emissor A —Sí, estimada, sí, avui jo faré el sopar per a tots dos. 
 Emissor B —Et trobes bé?

Dos comentaris sobre [33]:
El primer és sobre el pronom fort jo i el feble et, que assenyalen l’existència de 

l’emissor A des de dos angles. El pronom et es refereix al jo anterior, i ambdós estan 
referits al mateix emissor; l’emissor B no apareix inscrit en el text. S’ha establert, per 
tant, una correferència entre el pronom fort de primera i el pronom feble de segona. 
Recordem que jo és una referència a l’emissor, totalment identificable pel receptor, 
sobretot en textos orals i cara a cara. És inqüestionable que es produeix una repetició 
de la inscripció d’un dels emissors.

El segon comentari és en relació amb el coneixement del món que tenen els 
participants. Es produeix cohesió pel contrast entre l’afirmació del primer emissor i el 
qüestionament del segon, el qual, amb la pregunta, mostra incredulitat o estranyesa 
respecte a l’afirmació anterior. Aquesta interrogació indirecta és una expressió alta-
ment modalitzada, que denota clarament el punt de vista de qui la formula. Podríem 
dir que s’ha produït un petit xoc entre el posicionament de l’un i el de l’altre i que tots 
dos posicionaments queden lligats per aquest xoc (relacions de contrast). 

En efecte, hi ha una relació intangible entre el que pensa un emissor i el que 
pensa l’altre i, amb això, veiem que la cohesió es produeix també en la interacció men-
tal i que supera el significat literal de les paraules i les oracions que s’intercanvien. La 
cohesió es produeix entre els significats literals i entre els sentits que adquireixen les 
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paraules en la comunicació, sentits que existeixen en el context mental de la comuni-
cació i que són semàntics i pragmàtics alhora. 

Tornant a Halliday i Hasan (1994: 4): 

La cohesió s’esdevé quan la interpretació d’algun element del discurs és dependent d’un altre. 
L’un PRESSUPOSA l’altre, en el sentit que un no pot ser descodificat de manera efectiva sense 
recórrer a l’altre.

Assumint aquesta idea, és evident que en l’exemple [33] seria poc precís par-
lar únicament de cohesió gramatical o semàntica; caldria parlar també de cohesió 
pragmàtica. 

Convé subratllar que el paper de la modalització en la cohesió és tant impor-
tant en textos poligestionats com en textos monogestionats [34]. 

[34] La sala em perdonarà si poso exemples personals, però res no és més il·lustratiu que la 
pròpia experiència. Estic segur que molts de vostès es deuen haver trobat amb casos 
similars i que me’n podrien citar alguns, fins i tot de més rellevants que els meus…

En aquest excurs amb voluntat de mantenir atent l’auditori, la repetició dels 
elements que inscriuen l’emissor i els receptors en el text actua com a element cohesiu. 
També aquí podríem quedar-nos amb la idea que es tracta de cohesió lèxica i grama-
tical, però seria una apreciació poc precisa. El fet que es repeteixin les inscripcions 
dels interlocutors, una qüestió pragmàtica, confereix cohesió al text per causa del 
posicionament. 

2.3.2. Cohesió i tria o priorització d’elements lingüístics

Quant al procediment de tria o priorització d’elements lingüístics, recordem que evi-
dencia l’actitud de l’emissor envers el món en general, però també envers l’interlocu-
tor, l’intercanvi, la mateixa llengua… Tal com hem vist en parlar de la designació dels 
objectes de la realitat (vg. cap. III, 1.1.2), la tria dels elements lingüístics pot ser molt 
marcada, ja que l’emissor també mostra actituds de forma indirecta amb les connota-
cions, la ironia, la complicitat… el que englobem en l’etiqueta implicacions actitudinals. 
D’altra banda, quan les actituds manifestes són recurrents o contraposades hi ha do-
ble cohesió, encara que sigui amb formes diferents. A l’exemple següent un emissor 
indignat mostra una actitud recurrent: 

[35] Venir, jo, a aquest sopar? Però tu estàs bé del cap? És que ni boig! De cap manera! Semblaria 
que busco una reconciliació… Ni parlar-ne! 

Revisem ara un fragment de Dickens (op. cit.) també pel que fa a les actituds 
[36]. L’autor fa que el vell Scrooge reflecteixi una actitud negativa i que el seu nebot en 
reflecteixi una de positiva. És a dir, presenta dues actituds antagòniques i repetitives 
que creen cohesió.

[36] —I tant! —va dir el senyor Scrooge—. Bon Nadal! Què té de bo? Quin dret tens d’alegrar-te’n? 
Quin motiu tens per alegrar-te’n? Ets ben pobre.

 —I vós —li va replicar el nebot amb bonhomia—, quin dret teniu d’estar moix? Quin motiu 
teniu d’estar moix? Sou ben ric. 
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De fet, en un breu fragment com aquest s’acumulen diferents formes de co-
hesió per repetició: gramatical (pronoms), lèxica (antonímia), sintàctica (estructures), 
semàntica (contrastos, paral·lelismes) i pragmàtica (actituds recurrents). El resultat és 
un teixit fortament travat, cohesionat a tots nivells. 

Una altra de les implicacions actitudinals és la ironia, per mitjà de la qual, im-
plícitament, es mostra l’actitud de l’emissor; la contraposició del significat es produeix 
en la ment del receptor, no en el text, i solament si és capaç de captar-la. 

[37] Emissor A —Tu deixa’m el cotxe i ja veuràs com te’l tracto… [Petició explícita]
 Emissor B —Sí home, sí! Deixar-te el cotxe és el que estava pensant… [Negativa implícita]

De ben segur que l’emissor A, pel to de veu i pel coneixement del context en 
general, capta perfectament que el seu interlocutor no té ni la més mínima intenció de 
deixar-li el cotxe, tot i que li diu que sí. La complicitat comporta la repetició d’alguna 
mena de sentit, sigui per equiparar o per diferenciar algun contingut del text o del 
context mental de la comunicació. 

D’altra banda, dins el procediment de modalització de posicionament en l’ordre 
semàntic reconeixem un tipus de marques que recullen l’expressivitat de l’emissor. 
Aquestes tries, que en general són intuïtives i inconscients, sobretot en la llengua oral 
espontània, forneixen un sens fi de marques exclamatives i interrogatives que revelen 
actituds i altres aspectes psicològics de l’emissor que contribueixen en gran mesura 
a la cohesió. Ens referim a:

• Interjeccions i onomatopeies: oh!, ah!, uix!, ecs!, apa!, au au!, perfecte!, alça 
Manela!, home!, tia!, xe!, muà muà!, i catacrac!

• Invocacions, renecs, insults, floretes: valga’m Déu!, ostres!, ai Maredeueta!, 
que bèstia!, animal, merda!, guapa, àngel meu, tia bona.

• Interpel·lacions: ves… ves, escolta, alerta, compte, mira, veges tu.

• Fórmules fàtiques i mots crossa: bé, diguem-ne, oi que m’entens?, no?, oi?, eh, 
sí… sí, mmm…, no et sembla?, tu creus?, digues digues, acaba acaba, d’acord, 
ja…, ah…, prou…, és clar…, hola, adéu.

• Etc.

Aquests tipus de marques, que comprenen mil i una formes, estableixen lli-
gams pragmàtics entre els enunciats i també complicitats culturals i psicològiques 
entre els interlocutors. Atès l’efecte cohesiu que procuren pel fet d’evitar el més petit 
buit informatiu i per la seva relació amb la modalització, se les considera una forma 
pragmàtica de connexió.

Tanmateix, solament fan funció connectiva les formes d’inici, manteniment 
i tancament dels torns de parla, que tenen com a objectiu mantenir el fil discursiu; 
la resta procuren cohesió per altres motius, com són la repetició de les actituds i la 
complicitat amb l’interlocutor, tal com acabem de veure (aspectes que tenen a veure 
també amb el posicionament discursiu). Així, algunes marques contribueixen a la con-
nexió del text i d’altres a l’ancoratge del text en el context. Sigui com sigui, denoten la 
presència latent de l’emissor de forma continuada i són factors de cohesió. 
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2.3.3. Cohesió i repetició 

Fins aquí hem considerat la cohesió pel procediment de repetició des del punt de vista 
del fenomen general de repetició de la llengua, sense posar l’atenció en els aspectes 
modalitzadors de la repetició. En aquest apartat tractarem la repetició com a procedi-
ment de modalització, que inclou la repetició emfàtica i l’estilística. És a dir, posarem 
la mirada en la cohesió per repetició des d’un punt de vista pragmàtic.

2.3.3.1. Repetició emfàtica

Amb la repetició emfàtica, l’emissor emfasitza determinades parts del discurs i con-
diciona l’efectivitat del missatge (Tipotext: 220). 

Ens limitarem a enumerar els trets de repetició emfàtica, segons l’anàlisi del 
corpus textual de l’estudi Tipotext, per tal d’afegir detall a la descripció general del 
procediment de cohesió per repetició. Presentem els trets ordenats segons les variables 
pragmàtiques, gramaticals i semàntiques, tal com consten a Tipotext: 220-222. 

Trets que denoten repetició emfàtica: 

Pla pragmàtic: Repeticions que afecten la situació comunicativa i les relacions 
entre emissor i receptor, sobretot pel que fa a coneixements compartits. 

• Intencions recurrents (ex.: Ets el millor, ningú no ho pot fer com tu, estic 
segur que te’n sortiràs).

• Intensificació de continguts del tema (ex.: El teu parent, el qui ha de ser, el 
pare Llimona, el caputxí).

• Repetició del text en una altra llengua (ex.: En resum, tutto sommato; No 
et preocupis, home, don’t worry).

Pla gramatical: Repeticions d’estructures morfosintàctiques amb contingut 
diferent

• Reiteració de construccions gramaticals determinades (ex.: Perquè creiem 
que val la pena, perquè tenim voluntat de servei, perquè la societat d’avui 
ho demana…; Només amb lamentacions, només amb paraules, només amb 
proclames, no aconseguirem res).

• Repetició de morfemes gramaticals (ex.: Hi anirem, jugarem i guanyarem; 
Batuda, desvalguda, vençuda en tots els intents, la dona desistí…).

• Pleonasmes intensificadors (ex.: Per aquí no hi vull passar-hi!). 

Pla semàntic: Repeticions d’elements designatius (repetició idèntica)

• Repetició de frases (ex.: Vota socialista, vota socialista, vota socialista).

• Repetició de paraules (ex.: El que cal és pencar, pencar i pencar; Prou, prou, 
prou, prou!).

• Repetició de lexemes o morfemes de derivació (ex.: La meva bufona, peti-
tona, reietona…; Això és antidemocràtic, antisocial, antiestètic, antiètic i 
antitot!).

Val a dir que, en quasi tots aquests ítems de repetició emfàtica, reconeixem 
aspectes ja vistos anteriorment: en el pla pragmàtic, trets de posicionament; en el 
semàntic, trets de repetició idèntica (forma i significat), i, en el gramatical, repetici-
ons parcials (de formes), que ampliarem seguidament en la repetició estilística. La 
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repetició és produeix en tots els plans de la llengua, en totes les dimensions. Això és 
així irremeiablement, perquè en l’actualització de la llengua el parlant es posiciona 
discursivament, tria i prioritza elements, sempre i a la vegada. Llavors, en les diferents 
aproximacions que realitzem per estudiar aquest fenomen lingüístic topem amb les 
mateixes variables. 

2.3.3.2. Repetició estilística 

La cohesió estilística o formal concerneix la repetició d’estructures de tots els nivells: 
morfemes, sintagmes, oracions, seqüències d’oracions, etc. Com la repetició emfàtica, 
obeeix a raons pragmàtiques; de fet, una i altra serveixen per afaiçonar determinats 
efectes comunicatius. Ara bé, així com la primera posa en relleu els significats, la se-
gona, crida l’atenció mitjançant les formes, les estructures. 

La repetició d’estructures és un recurs usat en tot tipus d’intercanvis comuni-
catius (individuals, socials i institucionalitzats) i en molts de gèneres del discurs (lleis, 
informes tècnics, poemes…); es tracta d’un recurs que no sempre és usat conscient-
ment, sinó que també es dona en textos en què els parlants no saben que l’usen. Com 
en la felicitació següent, construïda a tres mans per tres germans, de 13, 12 i 8 anys. 

Text 14

De part de… la Cèlia, la Mireia i el Lluc:

Gràcies per donar-nos una bona vida, per cuidar-nos durant tots aquests anys, per mimar-nos i 
per donar-nos tot el que volem i més…

Gràcies per perdonar-nos quan us fem enfadar, quan no us fem cas, quan us molestem, quan 
ens esvalotem…

Gràcies per comprar-me l’ordi, per apuntar-me a judo, per anar al càmping, per anar amb el caiac, 
per anar en bicicleta tots junts…

Us estimem molt encara que de vegades no ho demostrem gaire.

FELICITATS PARES!!!!!!!!!!!

Com veiem, el text està ple de paral·lelismes sintàctics, ja sigui en l’estructura 
general, ja sigui en l’estructura interna dels paràgrafs, a més de la repetició idèntica 
de la paraula gràcies. És possible que el primer fragment, el de la filla gran, fos imitat 
pels seus germans; sigui com sigui, el resultat ha estat un text coherent i cohesionat, 
majorment per la repetició formal.

En els intercanvis institucionalitzats, que, recordem, són de modalització obli-
gada, la repetició formal procura una organització textual visible que facilita la ràpida 
localització de la informació, siguin ordenances, normatives, serveis, decrets, etc. El 
text 15, fragment d’una normativa, ens permet observar la cohesió que s’hi estableix, 
basada en la repetició d’enumeracions. 
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Text 15

Butlletí Oficial de Província de Barcelona

Dilluns, 2 de maig de 2011

ANNEX ii.2. Zones de sensibilitat acústiques i àrees acústiques

1. La zonificació del territori, en relació amb la seva capacitat acústica, ha d’incloure les zones 
acústiques següents:

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A)

Comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll. Poden 
incloure les àrees i els usos següents o similars:

Espais d’interès natural, espais de protecció especial de la natura, espais de la xarxa natura 
2000, o altres de similars que per protegir els seus valors naturals demandin protecció acústica 
A1). 

Els seus valors límit d’immissió podran ser més restrictius que els de la zona de sensibilitat 
acústica alta i podran ser objecte de declaració com a zones de protecció de la qualitat acús-
tica (ZEPQA).

Aquesta àrea inclou el següent: 
• Parcs d’especial protecció acústica (A1.1): parcs situats en zones urbanitzades que, degut a la 
seva configuració i característiques, demanden una especial protecció contra la contaminació 
acústica en el seu interior. 
• Parcs, jardins i platges, (A1.2): s’inclouen els parcs i jardins situats a les zones urbanitzades, i 
que degut a les seves dimensions i forma, els nivells de soroll existents al seu perímetre exterior 
són similars als de l’interior. 

També s’inclouen les platges, comprenent tota la seva àrea.

Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, biblioteques, auditoris, o altres 
usos similars que demandin una especial protecció acústica (A2). 

S’inclouen els sectors del territori destinats a usos sanitari, docent i cultural que demandin , en 
l’exterior, una especial protecció contra la contaminació acústica, com les zones residencials 
de repòs o geriatria, centres de dia, les grans zones hospitalàries amb pacients ingressats, les 
zones docents com ara campus universitaris, zones d’estudi i biblioteques, centres d’investi-
gació, museus a l’aire lliure, zones de museus i d’expressió cultural (a excepció de les zones 
hospitalàries ubicades a zones de màxima accessibilitat). 

Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial (A4).

S’inclouen tant els sectors del territori que es destinen de manera prioritària a aquest tipus d’ús, 
espais edificats i zones privades enjardinades, com les que les complementen, com ara zones 
verdes d’estada i lleure, àrees per a la pràctica d’esports individuals, o altres d’assimilables. 

Les zones verdes que es disposin per obtenir distància entre les fonts sonores i les àrees resi-
dencials no s’assignaran a aquesta categoria acústica, es consideraran com a zones de transició 
i no podran considerar-se d’estada i lleure. 

b) Zones de sensibilitat acústica moderada (B)

Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció mitjana de soroll. Poden incloure 
les àrees i els usos següents o similars.

– Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transports 
existents (B1).
– Predomini de sòl d’ús terciari (B2). 

S’inclouen els espais destinats amb preferència a activitats comercials i d’oficines, espais des-
tinats a hostaleria, allotjament, restauració i altres, parcs tecnològics amb exclusió d’activitats 
productives en gran quantitat, incloent-hi les àrees d’estacionament d’automòbils que els són 
pròpies i totes aquelles activitats i espais diferents dels esmentats en (C1).

– Àrees urbanitzades existents afectades pel sòl d’ús industrial (B3).
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En textos especialitzats com aquest, com que són llarguíssims i hi ha molts 
conceptes que es repeteixen, la informació ha de ser tan sintètica com sigui possible i 
ha d’estar perfectament estructurada i ordenada, amb l’objectiu que els usuaris trobin 
la informació que necessiten ràpidament. Per això, en textos d’aquesta mena s’esta-
bleixen uns criteris textuals formals que s’han de repetir contínuament. En aquest 
text, per exemple: 

• Els ítems més importants de cada apartat van amb lletra majúscula i s’or-
denen amb numeració ordinal.

• Cada estructura que depèn d’un ítem porta ordenació alfabètica: una lletra 
minúscula amb parèntesi a la dreta.

• Cada estructura que depèn d’una estructura amb ordenació alfabètica està 
entrada amb un guió.

• Cada estructura que depèn d’una estructura entrada amb guió està entrada 
amb una rodona petita. 

• Etc.

Els criteris, per tant, imposen una forma de puntuació i d’estructuració del 
text repetitiva que, si bé fan el text summament monòton, acompleixen la finalitat 
proposada. Per tant, en textos d’aquesta mena, a més d’altres tipus de cohesió que s’hi 
puguin produir, les repeticions formals donaran coherència interna i cohesió al text. 

Ara veurem un exemple de repetició formal en un poema, un text ben diferent 
dels presentats anteriorment.

Text 16

El nom

Jo pens el teu nom
com un joc de cartes
(ben segur l’atzar
als dits del diable).

Jo dic el teu nom
travessant distàncies
(donzelles de dol
cullen les paraules).

Jo plor el teu nom
als cantons de l’aire
(per l’alba se’n ve
cavaller d’espases).

Josep M. Llompart. Spiritual. Columna: 1992.

Observem que la repetició d’estructures en totes tres estrofes respon a una 
voluntat estètica de gran força comunicativa. Tanmateix, la clau del poema està en 
una repetició idèntica emfàtica que apareix a cada estrofa, el contingut que mou el 
poeta, allò que possiblement l’obsessiona i que és motiu del poema: «el teu nom». En 
efecte, els diferents recursos de repetició proporcionen cohesió i unitat al text, tot i 
que no hi hagi un tancament explícit. 

En efecte, en els tres textos que acabem de veure, el parlant, conscientment o 
inconscientment, fa repeticions amb finalitats comunicatives (estilístiques, operatives, 
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estètiques…). Si hi aprofundim un xic, ens adonem que, en el text 14, la modalització 
per repetició és intuïtiva; en el 15, obligada, i, en el 16, eclèctica. Sigui com sigui, la 
repetició estilística comporta cohesió i proporciona certa unitat al text. 

3. Procediment d’articulació 

Una paraula representa un objecte del món; una oració respon a una idea sobre el món, 
ja sigui senzilla o molt complexa, i un text pot contenir tota mena d’idees si estan ben 
relacionades, és a dir, si les oracions que el componen estan ben cohesionades, a més 
de ser gramaticals i ser coherents semànticament i pragmàticament amb la resta del 
discurs. 

Els textos s’articulen mitjançant la connexió i la juxtaposició de paraules, 
d’oracions, de seqüències, de blocs temàtics, etc. La cohesió per connexió es produeix 
per mitjà d’un tercer element, una paraula gramatical que anomenem connector ([38], 
[39], [40] i [42]); la cohesió per juxtaposició és produeix sense mots intermediaris, com 
a [38], [39] i [41], però amb l’ajut d’elements paralingüístics en l’oral (pauses i modula-
cions, a més d’altres elements extraverbals) i de puntuació i signes gràfics en l’escrit. 
Vg. els exemples en el text 17, reproducció d’un diàleg parlat. 

Imaginem-nos que escoltem el diàleg següent i fixem-nos com es connecten 
els significats. Indiquem les juxtaposicions amb una barra inclinada que indica pausa, 
i els connectors amb negreta.

Text 17

[38]
[39]
[40]
[41]
[42]

—L’argelaga fa una flor preciosa/ groga/ petita// insignificant/ si tu vols// però realment 
bonica.
—Calla home/ calla// perquè tu ho diguis!
—Digues que a tu no t’agrada/ però això no vol dir que no sigui una flor preciosa.
—Deixem-ho// no val la pena continuar per aquest camí/ no ens posarem pas d’acord.
—Però/ tu acceptes mai alguna opinió que no sigui la teva?

L’exemple ens serveix per veure la juxtaposició com un factor de cohesió al 
costat de la connexió; de fet, en aquest petit diàleg hi ha més casos de juxtaposició que 
de connexió. Observem que la connexió marca els límits de les estructures que uneix 
mitjançant el connector, un nexe lingüístic; la juxtaposició, en canvi, els marca mit-
jançant les pauses; o la puntuació si es tractés d’un text escrit, nexes paralingüístics.

La puntuació en l’escrit, i les pauses en l’oral, eviten que la linealitat del text 
es converteixi en un galimaties indesxifrable. Per mitjà de la parcel·lació o l’acotació 
del significats, connectors i elements paralingüístics assenyalen les fronteres per on 
s’articulen els continguts textuals. La connexió i la juxtaposició, doncs, són procedi-
ments de cohesió complementaris que faciliten l’articulació i l’estructuració del text. 

La connexió és una forma d’articulació explícita que es realitza per mitjà d’un 
mot frontissa que anomenem connector; és sintàctica i semàntica en la composició 
oracional, i semàntica i pragmàtica, en la composició textual, com anirem veient al 
llarg de l’apartat. 
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L’existència d’una base semàntica en la cohesió (vg. apartat 1.1) fa possible que 
certs connectors oracionals o textuals puguin establir uns mateixos tipus de relacions 
en l’oració i en el text. Hi ha, per tant, una certa continuïtat en la connexió de clàusules, 
oracions, seqüències i parts del text.

Així, la connexió s’entén com un procediment continu en l’esdevenir discursiu, 
que comprèn la connexió de les oracions compostes i la textual com un tot, perquè 
els grans fluxos semàntics que es manifesten en la major part dels procediments de 
cohesió en el nivell oracional es poden resseguir també entre seqüències o unitats 
temàtiques (sobretot en llengua escrita, paràgrafs). Els principals arguments que sos-
tenen la idea del contínuum són: 

• La cohesió té com a fonament uns determinats tipus de relacions semànti-
ques (igualtat, desigualtat i polaritat), les quals s’actualitzen en els diferents 
plans de la llengua.

• Hi ha conjuncions que poden tenir funció textual i connectors textuals 
que poden tenir funció oracional. Aquesta duplicitat de funcions indica 
que determinats tipus de relacions semàntiques es donen tant en el marc 
de l’oració com en el del text.

• Hi ha connectors que poden expressar més d’un significat. 

Un excurs per dir que en la formació dels sintagmes, l’articulació també es 
produeix mitjançant mots frontissa. Les preposicions, per més insignificants que pu-
guin semblar, són portadores d’informació i contribueixen a la cohesió en diferents 
mesures. Vegem-ne uns exemples: 

[43] Truita a la francesa [Indica forma d’elaboració]
[44] Mongetes de Santa Pau [Indica procedència]
[45] Pis per llogar [Indica finalitat, disponibilitat]

Al nostre entendre, el fet que les preposicions formin part del cos d’elements 
connectius significa que, en el seu nivell, també contribueixen a la cohesió. Tanma-
teix, deixarem de banda les preposicions, pròpies de la formació de sintagmes, per 
centrar-nos en els elements que contribueixen a enllaçar oracions i parts del text. 

Els connectors són frontisses que articulen les oracions compostes, tot pa-
lesant un sentit que dona lloc a una estructura més complexa, alhora que articulen 
diferents temes i subtemes del text en funció d’un sentit global predominant. 

Els connectors, doncs, en general, aporten algun contingut semàntic a les es-
tructures que uneixen, sovint deduïble del contingut informatiu —llevat del connector 
de subordinació que. Notem, en els exemples següents, el sentit amb què s’enllacen 
les oracions: 

[46] La Joana se’n va de vacances, el seu germà pringa a la botiga.
[47] La Joana se’n va de vacances i el seu germà pringa a la botiga.
[48] La Joana se’n va de vacances, però el seu germà pringa a la botiga.
[49] La Joana se’n va de va de vacances, però el seu germà es queda a la botiga.

De fet, tant en la composta juxtaposada [46] com en les compostes amb con-
junció [47] i [48], es contraposa la conducta dels dos germans. I si el receptor interpreta 
que la Joana surt beneficiada de l’actuació del seu germà, o n’abusa, no és exclusiva-
ment per la informació que aporten els connectors sinó també per la presència del 
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mot pringar, que té connotacions negatives i dona lloc a fer suposicions. A [49], en què 
hem substituït el verb marcat per un de no marcat, no s’interpreta que un germà es 
beneficia o abusa de la conducta de l’altre sinó que la botiga estarà oberta durant les 
vacances perquè un dels germans l’atendrà. 

Per tant, els connectors col·laboren en la cohesió però no són indispensables, 
perquè els altres procediments de cohesió (repetició i associació) estan activats i 
funcionen a la vegada que el de connexió; en tot cas, segellen un determinat tipus 
de relació.

Així, tot i que els significats del cotext i del context imposen restriccions, els 
connectors estableixen relacions significatives entre les parts del text, relacions que 
contribueixen en gran mesura a la cohesió i a la coherència textual. Com diu Núñez 
Ladevéze (1991: 235):

El text és l’exemple més expressiu d’unitat significativa actualitzada, els components del qual 
són unitats significatives articulades per relacions de sentit en un procés de coherència global.

Així, podem concloure que els connectors són formes d’articulació que expli-
citen relacions de sentit entre els components textuals i que contribueixen a la unitat 
del text. 

D’altra banda, la juxtaposició és una forma d’articulació que, si bé no apor-
ta significats lingüístics, n’aporta de pragmàtics mitjançant les pauses en l’oral i la 
puntuació en l’escrit. Aquestes formes paralingüístiques assenyalen límits lingüístics 
imprescindibles per a la cohesió. Com diuen Calsamiglia i Tusón (1999: 96), «Senyals 
com el punt, la coma, el punt i coma i els dos punts serveixen tant per segmentar com 
per posar en relació». 

En la llengua escrita, la puntuació actua de frontissa marcant els límits de les 
estructures, cosa que proporciona informació útil al receptor per seguir el fil conduc-
tor de la informació: els dos punts indiquen que vindrà una enumeració, un exemple, 
una conclusió, un fragment que s’inclou en l’anterior…; el punt i a part, que es canvia 
de tema; els guions, que es fa un excurs o que parla una persona…; les comes, que 
hi ha un aclariment, un incís, etc. Per tant, la puntuació aporta indicacions sobre el 
funcionament dels elements lingüístics. A [50] podem observar una mala articulació 
dins el marc de l’oració:

[50] Pàtria és el segon títol d’una trilogia sobre la identitat catalana de Jordi Casanoves. [El 
Punt Avui (11 octubre 2012), p.28.]

El lector expert ja intueix, per la pàgina on es troba, que no es tracta de la 
identitat catalana de Jordi Casanovas, però alhora s’adona que falta una marca de se-
paració entre la identitat catalana i de Jordi Casanovas. La cohesió sempre demana el 
correcte establiment de fronteres, ja sigui al si de l’oració, ja sigui més enllà. 

Text 18

Certificat de Garantia 7 anys

Mitjançant aquesta garantia, FAGOR es complau a garantir, un cop transcorreguts els 24 mesos 
des de la data de compra i coberts per la Garantia Comercial Fagor i fins als set anys el cost dels 
recanvis del seu electrodomèstic segons les condicions al dors.

Expedit a favor de 
Ramon Colomer Brugarolas
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Aquest text, en l’original escrit també en castellà, basc i gallec, costa d’en-
tendre, perquè està mal cohesionat. Concretament, conté dues coordinacions amb la 
conjunció i sobreres, que confonen.

La primera i és sobrera perquè entre el nom i l’adjectiu no hi ha d’haver fron-
tissa lingüística (ex.: «els 24 mesos des de la data de la compra i coberts per la Garan-
tia Comercial Fagor»). L’adjectiu coberts, que concorda amb el nom mesos, s’hi uneix 
gramaticalment i no admet un mot intermediari; la i afegida aporta un significat que 
destorba. 

També la segona connexió amb i és sobrera, però aquesta està en una frontera 
que cal marcar. De fet, la i ocupa el lloc d’una coma que tanqui l’incís obert per la coma 
anterior. És a dir, el text està mal cohesionat per manca de límits que facin entendre 
que a l’oració principal hi ha un incís intercalat (ex.: Mitjançant aquesta garantia, Fagor 
es complau a garantir [incís] i fins als 7 anys el cost dels recanvis del seu electrodo-
mèstic segons les condicions al dors). 

Resumint, la idea principal del text no s’entén a la primera, perquè l’incís no 
està ben assenyalat i es confon amb la informació principal de l’oració; l’error ha afec-
tat la sintaxi. De fet, s’ha produït una confusió en una frontera pel fet de col·locar-hi 
una frontissa lingüística, i, en lloc d’una frontissa organitzativa, pragmàtica, com és 
una coma. 

Quant a les pauses, són igualment importants. Altrament, els missatges poden 
ser contradictoris; per exemple, en la megafonia d’un avió que diu «No es pot fumar en 
tot l’avió ni en els lavabos que tenen detectors de fum», que dona a entendre que hi ha 
lavabos sense detectors. Potser algú recorda que temps enrere, tant a la ràdio com a 
la televisió, es va posar de moda un estil informatiu en què gairebé no es feien pauses 
entre una notícia i una altra. Segons els continguts, de vegades els receptors, situats 
en una notícia, trobaven que la cosa no lligava; en realitat, passava que ja es tractava 
d’una altra notícia. Per sort, la moda de dissimular les fronteres va ser efímera.

El text és ple de fronteres. Les fronteres són punts d’articulació que permeten 
o barren el pas a nous continguts; les frontisses poden ser lingüístiques (connectors), 
amb la consegüent aportació de significat i projecció de nova informació, o paralingü-
ístiques (puntuació i pauses), amb indicacions superficials per a la intel·lecció del text. 
En l’articulació textual, unes i altres s’alternen i són complementàries.

En efecte, les múltiples fronteres estan també al servei dels procediments que 
el parlant utilitza per delimitar i precisar el contingut del textual (vg. cap. III, 1.2.2). El 
fet de construir un missatge entenedor i precís comporta parcel·lar la informació per 
separar el gra de la palla; és a dir, acotar la informació complementària de manera que 
la idea principal quedi ben clara. També comporta mantenir de costat les estructures 
relacionades, sense plantar-hi enmig incisos que dificultin la comprensió de la relació. 
L’articulació correcta de les construccions dins el contínuum textual és del tot neces-
sària perquè la inserció d’explicacions, aposicions, exemplificacions, enumeracions, 
etc. no atempti contra la coherència interna del text. 

En el quadre 13, resumim les diferents formes d’articulació textual, entenent la 
juxtaposició com un procediment de parcel·lació i estructuració a la vegada. (Respecte 
als connectors gramaticals, ens basem en Cuenca, 2006: 42.)
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Quadre 13. Procediment d’articulació 

Formes d’articulació Elements frontissa

Connexió 
(nexes lingüístics)

• Conjuncions (i, però, o…)
• Connectors parentètics: 
  • Sintagmes preposicionals (per cert, en canvi, amb tot, en conseqüència, 
  d’una banda, al capdavall, en conclusió, de fet…)
  • Estructures que contenen una forma verbal, conjugada en forma 
  personal o no (és a dir, això és, sigui com sigui; no obstant això, comptat
  i debatut, fet i fet…) 
  • Altres: Interjeccions (oh, eh, home, vejam) 

Juxtaposició 
(nexes paralingüístics)

Puntuació i altres elements gràfics: punt i a part, punt i seguit, dos punts, 
coma, parèntesis, guions, numeracions…

Pauses i altres elements: pauses llargues, curtes, velocitat de la parla, to, 
(alt baix), estossecs, sospirs…

3.1. Juxtaposició

Tradicionalment, des d’un punt de vista sintàctic, la juxtaposició ha estat entesa com 
una forma de connexió entre dues oracions, amb un connector zero. De fet, però, la 
juxtaposició és un fenomen de més abast, que no solament afecta les oracions sinó 
també altres tipus d’estructures. Per això volem precisar que en parlar de juxtaposició 
ens podem referir a:

• l’accepció lingüística del terme, és a dir, la unió asindètica de dos elements 
lingüístics, sovint dues frases;

• l’accepció general, derivada del verb juxtaposar, que significa posar una 
cosa al costat d’una altra sense interposició de cap lligam.

Atès que el punt de vista textual comprèn parcel·les no descrites per la sintaxi, 
que es limita a la descripció de la juxtaposició d’oracions declaratives, les referències 
que farem a la juxtaposició d’oracions responen a la primera accepció, la més especí-
fica, i les referències a la juxtaposició en sentit general, a la segona, més àmplia.

Des d’un punt de vista textual, doncs, la juxtaposició és un procediment de 
parcel·lació i d’unió d’elements contigus que es basa en les relacions de coherència i 
en l’aplicació de nexes paralingüístics, amb la qual cosa facilita l’articulació del text 
i contribueix a la cohesió. 

3.1.1. Juxtaposició d’oracions

D’entrada, podem dir que la juxtaposició d’oracions, com a fenomen textual, és el proce-
diment pel qual, en un text i en un context determinats, dues oracions contigües i amb 
compatibilitat semàntica es relacionen formant-ne una de nova, una oració composta, 
i ho fan sense mots intermediaris. 

Des d’un punt de vista sintàctic, les oracions compostes es poden classificar en sindètiques i 
asindètiques (o juxtaposades) segons la presència o l’absència de nexe, i en coordinades, inte-
rordinades i subordinades, segons la relació estructural que s’estableix entre els elements units. 
(Cuenca, 2006: 98)
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Tant des d’un enfocament textual com des d’un enfocament sintàctic, s’entén 
que el factor connexió sense connector lingüístic és fonamental en la juxtaposició. 
Cuenca (2006: 21) assenyala que «en qualsevol tipus d’oració composta podem trobar 
casos de juxtaposició entesa com a absència de connector en una estructura que, 
sense canvis o amb petits canvis, en podria tenir». Com a l’exemple [51], on veiem que 
les dues oracions separades per punt i seguit podrien estar unides per la conjunció 
perquè i constituir una sola oració. 

[51] Dijous al matí els defensors de l’educació infantil s’enviaven missatges exultants. Estaven 
estupefactes per l’abast de la proposta d’Obama. [Brooks, David. Ara (17 febrer 2013), p. 36.] 

Ara bé, la cohesió de les juxtaposades no es pot agermanar solament al pro-
cediment de connexió, ja que sovint també es val de la repetició de significats i de 
l’associació d’idees. Pel fet que són compatibles semànticament, el més probable és 
que els significats s’encavallin també per mitjà de referències endofòriques. Des del 
punt de vista de la recepció, també els parlants fan associacions i tot tipus d’inferèn-
cies (pressuposicions, induccions, deduccions, comparacions, etc.) per captar la relació 
entre les juxtaposades. Com diu Cuenca (2006: 116), «la juxtaposició deixa al receptor 
la feina d’inferir la relació semàntica entre les clàusules». 

Aprofundim-hi un xic més. Les operacions mentals per les quals s’infereixen 
significats no literals que posen en relació dues o més parts poden derivar del contin-
gut literal, del context situacional o del coneixement del món. Vegem l’exemple [52].

[52] El fill gran del Jordi Balcells s’ha separat de la dona / la feina serà repartir-se els béns, 
perquè ella és la rica.

Provem de reconèixer les relacions que estableix el receptor per poder con-
nectar les dues oracions:

• s’ha separat  tindrà problemes [Implicació]

• la noia és la rica  el noi és el pobre [Pressuposició]

• com que s’ha separat ell, i ella és la rica  ell en sortirà malparat [Implicació]

• etc.

Què hi ha a la frontera entre les dues oracions principals de [52]? Si el text fos 
escrit, hi hauria una coma; si fos oral, una pausa. De nou ens trobem que a la frontera 
hi ha una frontissa pragmàtica que contribueix a la cohesió, justament perquè esta-
bleix límits entre les dues oracions i ho fa de manera neutra. Els significats es poden 
relacionar, però no barrejar.

Així, les oracions es cohesionen, en gran mesura, pel fet que el parlant esta-
bleix relacions semàntiques entre elles. Un parlant mai no pronunciaria un enunciat 
com el de [53].

[53] *El gos del Lluís Ponts es va morir de pena / una fregidora mai no la faria servir jo.

Efectivament, les dues oracions de [53] no es converteixen en una perquè 
no hi ha coherència entre elles ni tampoc cap mena de cohesió —ni per repetició de 
significats, ni per connexió, ni per associació. El receptor no té elements per fer cap 
inferència, perquè són oracions incompatibles des del punt de vista semàntic. Per 
poder donar sentit a les dues oracions plegades, s’haurien d’incloure en un context 
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lingüístic més ampli, on probablement s’haurien de separar, com al text 18, i llavors 
deixarien de ser juxtaposades. Per tant, les juxtaposades han de ser contigües, però 
no solament contigües.

Text 18 

—I com està ta mare? 
—Ai/ no me’n parlis!// Fatal/ tu!// Fitxa’t tu que l’altre dia/ mentre el pare ens deia que el gos 
del Lluís Ponts es va morir de pena/ ella anava repetint// una fregidora mai no la faria servir jo…
—Ostres/ tu!// Si que està malament…//
—Sí/ sí/ en pocs mesos ha perdut molt…//
—Noi/ sí que ho sento!//
—Gràcies/ gràcies/ què hi vols fer!

Al contrari de [54], en què, tot i la manca de connector entre les dues oracions, 
hi ha indicis suficients per percebre l’enunciat com un tot cohesionat.

[54] El gos del Lluís Ponts es va morir de pena/ el van deixar un mes a la gossera.

Vegem per quins motius hi ha cohesió:

• per juxtaposició: el gos del Lluís Ponts es va morir de pena (perquè) el van 
deixar un mes a la gossera;

• perquè hom fa una inferència: els gossos a les gosseres pateixen molt (estan 
tancats i no saben si els seus amos tornaran a buscar-los) [inducció];

• per repetició de significats: gos-gossera [cohesió lèxica]; gos-el [cohesió 
gramatical];

• per associació d’idees: a les gosseres hi ha gossos que pateixen molt;

• per tot plegat, hom fa una nova inferència: el gos va morir per culpa de 
l’amo.

3.1.1.1. Juxtaposició d’oracions de modalitats altres que la declarativa

Els exemples exposats fins ara es basen en la unió d’oracions declaratives, i els estudis 
de què partim també. Tanmateix, no podem evitar de preguntar-nos com es comporten 
la resta de modalitats oracionals respecte a la juxtaposició, perquè en el text bé que 
hi concorren. Per exemple, si escoltéssim els enunciats següents, formats per dues 
oracions de diferent modalitat, els reconeixeríem com un de sol?:

[55] Maria, tens una piga que em fa mala espina/ per què no vas al metge?
[56] París és la capital de França/ apa, quin descobriment he fet, eh!
[57] Vine demà/ no puc més!
[58] Que baixaràs amb la moto?/ diumenge al vespre no hi ha tren… 

D’entrada, hi reconeixem trets que indiquen que estan relacionades: 

• Inferències a [55] (les pigues són perilloses); a [56] (això tothom ho sap); a 
[57] (necessito la teva ajuda); a [58] (t’ho pregunto perquè, si no hi ha trans-
port públic, hauràs de baixar en transport privat).
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• A [56] hi ha cohesió lèxica, ja que descobriment és un hiperònim que engloba 
l’oració anterior. L’oració exclamativa és un pronunciament de l’emissor 
sobre la declarativa anterior, és metacomunicativa.

• A [58], entre la interrogativa i la declarativa plana un connector del tipus 
com que; hi ha, per tant, cohesió per juxtaposició. 

Cada modalitat de l’oració té modulació pròpia i, per això, la frontera entre 
aquestes juxtaposades és força clara i les pauses son necessàries per marcar el punt 
d’articulació. Per això, es fa difícil interpretar les dues oracions com una sola unitat 
intencional. 

Vegem ara un exemple extret d’un text escrit:

[59] Sabeu quina és la velocitat de la llum? Són 300.000 quilòmetres per segon. A aquesta 
velocitat es poden fer 7 voltes i mitja a la Terra passant pels dos pols en un segon…

Aquí observem la contigüitat següent: interrogativa-declarativa-declarativa. A 
la pregunta indirecta amb finalitat didàctica segueixen dues respostes (declaratives): 

En primer lloc, entre la interrogativa i la declarativa següent no podem deduir 
cap connector i no les reconeixem com una sola unitat intencional, tot i que a la pri-
mera apareix el subjecte el·líptic de la segona. 

En segon lloc, entre les dues declaratives podem deduir un connector d’addició 
i, per tant, sabem que formen una unitat intencional, una oració composta. Tot i que 
estan separades per un punt, les reconeixem com a juxtaposades. D’altra banda, la 
cohesió ve també del procediment de repetició de significats. Aquesta velocitat engloba 
la xifra anterior: 300.000 quilòmetres per segon.

Pel que fa als textos escrits, doncs, puntuació i/o senyals gràfics permeten 
visualitzar el punt d’articulació. Com diu Cassany (1993: 145), «la puntuació estructura 
les diverses unitats del text: l’acabament dels paràgrafs, de les frases, les relacions de 
subordinació entre idees, etc. En la mesura que els signes reflecteixen l’organització 
del contingut (tema central, subtema, idea, detall), el text esdevé més coherent i clar.»

3.1.1.2. Juxtaposició d’oracions d’una mateixa modalitat

A l’exemple anterior hem anticipat l’aspecte de què parlarem ara: la juxtaposició d’ora-
cions d’una mateixa modalitat. Ara, però, ho farem amb modalitats que no siguin la 
declarativa. Observem aquests exemples:

[60] Has acabat la traducció de l’article? Me’n pots passar una còpia? [Interrogatives]
[61] Vés-te’n amb la teva mare i la teva parentela! / Per mi, no tornis més! [Imperatives]
[62] Estaria bé que anéssiu a votar, vosaltres que podeu / jo que hi aniria no hi podré anar… 

[Desideratives/exhortatives]
[63] Ai quin concert més bo! Que bé que toca aquest violinista, eh! [Exclamatives]

Aquestes juxtaposades, com que tenen l’empremta de la mateixa intenciona-
litat i s’hi pot inferir un connector, és més fàcil interpretar-les com una unitat inten-
cional composta; a diferència de la juxtaposició d’oracions de modalitat diferent, que 
difícilment pot ser interpretada com un tot intencional perquè cada modalitat porta 
la seva empremta. 

Pel que sembla, les oracions juxtaposades han de ser d’una mateixa modalitat; 
altrament, no poden constituir una sola unitat intencional. 
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3.1.1.3. Juxtaposició d’oracions en textos poligestionats

Fins aquí hem vist oracions juxtaposades en textos monogestionats, però l’aparent 
juxtaposició d’oracions es produeix també en textos poligestionats, de manera que 
oracions contigües són dites per parlants diferents. Aquesta no és la contigüitat de què 
parlàvem en referir-nos a les juxtaposades anteriors, emeses per un mateix emissor; 
tanmateix, hi reflexionarem un xic. 

El cas més representatiu es produeix en els intercanvis d’informació, en què 
una interrogativa provoca una declarativa [64]. La interrogativa i la declarativa solen 
ser contigües, especialment en la llengua parlada, però també en l’escrita a través 
d’un mitjà informàtic:

[64] Emissor A —Has trucat a l’institut?
 Emissor B —No, no m’ha vagat; a veure si puc fer-ho a la tarda.
[65] Emissor A —Has trucat a l’institut?
 Emissor B —Que hi havia de trucar jo?

A cada un dels intercanvis [64] i [65] reconeixem que les dues oracions formen 
una unitat comunicativa però no que formin una sola unitat intencional, tot i que hi 
ha lligams cohesius. 

Val a dir que entre pregunta i resposta hi ha cohesió, ja que la primera és 
motiu d’existència de la segona i la resposta ha de ser coherent amb la pregunta. Una 
i altra estan inserides en un mateix context lingüístic i extralingüístic i, per això, hi 
ha lligams entre elles (referències endofòriques, gramaticals, lèxiques, etc.). Si bé no 
formen una sola oració, perquè són dues unitats intencionals distintes, sí que formen 
una unitat comunicativa. 

Vegem ara oracions contigües en un intercanvi de béns i serveis; més concre-
tament, en un intercanvi emocional:

[66] Emissor A —Fes-me un petó. [Imperativa]
 Emissor B —Tanca els ulls. [Imperativa]
 Emissor A —Mmmm… [Obeeix l’ordre de B]
[67] Emissor A —Fes-me un petó. [Imperativa]
 Emissor B —Abans no ho volies i ara ho vols. [Declarativa]

L’exemple [66] presenta oracions lligades per la inferència que fa A, que dedu-
eix que B accepta la seva demanda amb una condició. Però les dues imperatives conti-
gües en fan una de sola? Sembla que no, tot i que les oracions tenen idèntica modalitat.

I tampoc ho sembla a [67], en què es combinen la modalitat imperativa i la 
declarativa i la resposta és una negació indirecta. Tinguem en compte que la resposta 
directa fora l’acció i, en tot cas, l’assentiment verbal; en els intercanvis en què s’espera 
una acció com a resposta la llengua solament acompanya. 

Un exemple més, amb declaratives contigües, en el qual tampoc sembla que 
les dues unitats intencionals en formin una de sola.

[68] —Sortint del despatx passaré a buscar els bitllets per Menorca.
 —Tanquen a les vuit, no sé si tindràs temps.

En resum, les oracions contigües en textos poligestionats produïdes per emis-
sors diferents poden relacionar-se per diferents procediments: repetició de significats, 
inferències, associació d’idees… Ara bé, com que responen a intencions diferents, no 
es copsen com una oració composta; no s’entenen com a juxtaposades. 
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3.1.1.4. Recapitulació 

Som conscients que per poder arribar a conclusions sòlides caldrien estudis més com-
plets i sistemàtics sobre la juxtaposició i que, per la nostra part, no hem fet més que 
obrir una via d’estudi. Amb tot, fruit de la reflexió sobre els casos exposats, reconeixem 
la juxtaposició d’oracions en el marc textual de la manera següent: 

• La juxtaposició d’oracions monogestionades i d’una mateixa modalitat, 
sigui declarativa, interrogativa, imperativa, desiderativa/exhortativa o 
exclamativa, pot donar lloc a una oració composta, entesa com una sola 
unitat intencional.

• La juxtaposició d’oracions de diferent modalitat, monogestionades o po-
ligestionades, no dona lloc a una oració composta entesa com una sola 
unitat intencional. 

• Tant les oracions juxtaposades com les simplement contigües, sols pel fet 
de ser compatibles semànticament, poden estar perfectament cohesiona-
des.

Així, considerem que les oracions juxtaposades han de reunir, com a mínim, 
les condicions següents: 

• Ser contigües .

• Tenir la mateixa modalitat i ser emeses per un mateix emissor (monoges-
tionades).

• Articular-se amb una marca visible (puntuació) o audible (pausa) que ocupi 
el lloc d’un connector lingüístic.

• Ser compatibles semànticament.

• Formar una unitat intencional coherent i adequada al context lingüístic i 
a l’extralingüístic.

Entenem la juxtaposició d’oracions, doncs, com una forma de cohesió semànti-
ca i sintàctica per la qual dues oracions o clàusules contigües, monogestionades, d’igual 
modalitat i compatibles semànticament s’uneixen en una de composta mitjançant 
nexes paralingüístics. Fonamentalment, les oracions juxtaposades estan lligades al 
procediment de connexió, però també ho estan al de repetició i al d’associació, així 
com als processos inferencials.

3.1.2. Altres formes de juxtaposició

Posarem atenció en tres formes de juxtaposició textual de gran rendiment didàctic: 
les clàusules explicatives, les aposicions i les enumeracions. 

3.1.2.1. Clàusules explicatives amb verb en forma no personal

Les oracions compostes es formen també mitjançant la inserció de clàusules amb 
formes no personals del verb. Aquest tipus de clàusules formen un tot cohesiu amb 
l’oració a la qual s’insereixen, tant si s’hi encasten ([69] i [70]), com si la precedeixen 
([72]) o s’hi posposen ([71]). A [69] i [70] tenim clàusules de participi inserides, i a [71] 
i [72], de gerundi. 
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[69] El metge/ un cop sabut els resultats de les anàlisis/ em dirà què tinc/ per bé o per mal 
sortirem de dubtes.

[70] La sala, cridada a l’ordre repetidament pel president, finalment va fer silenci.
[71] El metge em dirà què tinc/ atenint-se als resultats de les anàlisis. 
[72] Fent via cap al Pedraforca/ vam trobar aquella família que havíem conegut al càmping 

de Tarragona.

Comentarem un xic l’exemple [69], en el qual reconeixem més d’una frontera. 
En primer lloc, hi ha una clàusula de participi encastada entre dues fronteres —un 
cop sabuts els resultats de les anàlisis—, en una construcció que fa de complement 
circumstancial. En segon lloc, hi ha una juxtaposició d’una oració principal i una de 
secundària —per bé o per mal sortirem de dubtes—, en el punt d’articulació de les quals 
es pot inferir la conjunció i o una consecutiva com ara així que. 

De fet, la clàusula encastada es podria suprimir i l’oració principal continuaria 
tenint sentit, ja que té un valor de dependència molt clar. En canvi, les juxtaposades 
són oracions que tenen la mateixa jerarquia. Així, si bé unes i altres són construcci-
ons sense nexe que engrandeixen el significat global de l’oració, actuen en un nivell 
sintàctic diferent. Amb tot, les clàusules explicatives, com les juxtaposades, per ser 
considerades factors de cohesió han de reunir un conjunt de trets: 

• Estar inserides en una oració: encastades, anteposades o posposades.

• Articular-se en la frontera, o les fronteres, amb una marca visible (pun-
tuació) o audible (pausa).

• Ser compatibles semànticament amb la construcció en què s’insereixen.

• Formar part d’una unitat sintàctica coherent i adequada al context lingü-
ístic i extralingüístic.

• Contribuir a la composició d’una nova oració.

Aquest tipus de clàusules explicatives afegeixen precisió a l’oració principal: 
les adverbials, situant l’acció del verb en una circumstància; les adjectives, situant el 
nom en una condició. 

3.1.2.2. Aposicions del nom

Una altra forma de juxtaposició es produeix en les anomenades aposicions. L’aposició 
és un sintagma nominal adossat a un sintagma nominal donat, amb el qual manté 
relacions semàntiques, pragmàtiques i sintàctiques. Per bé que els dos membres jux-
taposats tenen la mateixa categoria gramatical, la funció sintàctica del segon és de 
complement del primer i, si bé no s’uneix al nom per mitjà d’un connector lingüístic, 
sí que s’hi uneix per mitjà d’un de paralingüístic.

[73] Barcelona, ciutat de fires i congressos, ara més que mai, està dotada dels millors hotels per 
acollir els esdeveniments que calgui.

L’aposició és un element adossat a un altre, sense nexe lingüístic però amb 
certs lligams, per la qual cosa esdevé una construcció cohesiva. És molt freqüent en 
l’oralitat, on es produeix un procés continu de suma d’informació, i, com l’adjectiu axio-
lògic, pot arribar a ser molt subjectiva i influir en la interpretació textual. Ho veurem 
en el text següent produït en un intercanvi individual, cara a cara. 
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Text 19

—Ai, per on anava?// Ah, sí, sí/ que et deia que el Jordi Bataller/ el germà de l’hereu/ ja va anar 
a estudiar als Estats Units/ el batxillerat o el que fos abans d’anar a la mili// en canvi la teva àvia/ 
la pobra/ no va tenir pas tanta sort/ es va haver de quedar al poble a cuidar tots els vells de la 
casa// primer la padrina/ després l’oncle Ton/ el Ton mandra que deia ton pare/ i després sa 
mare/ que va perdre el cap/ la beneitona// que mira si n’eren d’estirats els de cal Gran/ que quan 
l’avi Joan va tornar de l’Argentina per casar-se amb l’àvia Quimeta/ no el van deixar quedar-se 
a dormir amb ella a ca seva/ van dir que ja s’ajuntarien a l’Argentina/ que en Joanet se n’anés a 
dormir allà a ca seva/ a can Nelo/
—Apa, tia, que s’ho inventa!

La primera aposició, el germà de l’hereu, és una informació objectiva, un aclari-
ment de la identitat del subjecte, com possiblement també ho és la darrera, els amos del 
poble gairebé. En canvi, la pobra, la beneitona, i el Ton mandra que deia ton pare responen 
al punt de vista de qui parla, de manera que, mitjançant les aposicions, el parlant pot 
introduir informació objectiva o subjectiva: punts de vista, intencions, valoracions, etc. 

Sintàcticament, l’aposició es considera complement del nom, però, de fet, és 
una nova designació del mateix objecte de la realitat designat pel nom; és a dir, una 
nova referència exofòrica que es cohesiona amb l’anterior, no solament perquè pengi 
del nom o hi concordi sinó perquè tenen el mateix referent a la realitat. 

Si comparem l’aposició amb l’adjectiu ens adonarem que són complements del 
nom ben diferents. La cohesió de l’adjectiu amb el nom es produeix per la concordan-
ça, ja que l’adjectiu està soldat morfològicament al nom, de tal manera que les dues 
categories formen un bloc significatiu compacte; per contra, la cohesió del sintagma 
nominal apositiu a un altre sintagma depèn dels procediments textuals de referència 
exofòrica i endofòrica; per tant, de la coherència. Si el parlant no troba l’adjectiu a posta 
o troba necessari precisar millor el nom, sempre pot fer una nova referència exofòrica 
que aporti precisió o intencionalitat a la primera. 

Quant a l’aposició com a factor de cohesió mitjançant la juxtaposició, cal des-
tacar que:

• és contigua al nom;

• està marcada a l’inici i al final per signes de puntuació o pauses;

• és una nova designació d’un objecte de la realitat ja designat pel nom pre-
cedent;

• és coherent amb la designació anterior en el marc del context lingüístic i 
extralingüístic. 

3.1.2.3. Enumeracions

Les enumeracions constitueixen l’especificació d’un tot que les engloba i, en aquest 
sentit, són una construcció textual cohesiva per naturalesa. Sovint els elements enu-
merats estan juxtaposats, en l’oral assenyalant els límits amb pauses, i en l’escrit, amb 
puntuació (els dos punts darrere del concepte que engloba l’enumeració; una coma o un 
punt i coma darrere de cada element enumerat, i altres signes gràfics, com ara guions, 
numeració o lletres, al davant de cada element enumerat). 

[74] Els punts cardinals són quatre: nord, sud, est i oest.
[75] I, avorrida, la noia va agafar una coca-cola, bloc, llapis i goma i se’n va anar a dibuixar al 

fons del jardí. 



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA CRITERIS LINGÜÍSTICS

El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua220

Per indicar el final de l’enumeració, davant del darrer ítem sovint hi ha un 
nexe lingüístic (la conjunció i o un connector textual, com ara finalment). Per tant, en 
les enumeracions hi ha alternança de nexes paralingüístics i lingüístics [75], tant si 
es tracta d’enumeracions tancades [74], com si es tracta d’un contínuum d’ítems he-
terogeni o imprevisible [75]. Hi ha, per tant, marques inicials, intermèdies i finals que 
asseguren la cohesió de l’enumeració sencera, com en el text 20.

Text 20

A mi em sembla que l’ecologia, entesa en un sentit ampli […], em dona la possibilitat de realitzar 
una síntesi de les aspiracions de tota una vida: primer una vida de camperol, després d’intel·lectual, 
d’administrador, d’home polític i, finalment, de dirigent d’un estat, que ocupava una sisena part 
de la superfície terrestre.

Mikhaïl Gorbatxov. Manifest per la Terra. P. 29.

En textos discontinus, com ara llistes, anuncis, catàlegs, índexs, formularis, 
lleis, etc., la mateixa enumeració dels ítems, introduïda per números, lletres, guions, 
sagnats, etc., constitueix el principal factor de cohesió. En certa mesura, aquests tex-
tos responen a un patró descriptiu, ja que les enumeracions responen a un títol, i tot 
en conjunt forma una descripció coherent i cohesionada. Recordem, sinó, el que diu 
Charaudeau respecte al rol del descriptor: 

«El descriptor organitza el món de manera taxonòmica (classificació dels éssers de l’univers), 
discontínua (no cal lligams entre els objectes), oberta (no cal principi ni fi) i vària.» 

En efecte, les enumeracions són un recurs fonamental per la cohesió, sobretot 
en textos amb un patró descriptiu, tant si són continus com discontinus. El text 21 és 
a la franja entre uns i altres, perquè, si bé no consisteix en una enumeració formal, 
presenta les oracions de forma seriada. Es tracta d’un informe mèdic parcial d’una UCI, 
compost amb oracions declaratives, la majoria articulades per juxtaposició. 

Text 21

31/12/2012. 19:25 

Mmmmmmm
Mmm
U.C.I.
Sense especificar
Infermeria 
Hospitalització 

Pacient que ingressa a les 16 h procedent quiròfan post IQ DOBLE

ANEXECTOMIA+HISTERECTOMIA+COLECTOMIA
SUBTOTAL+RESSECCIÓ DIAFRAGMÀTICA D.
Amb AP de Neo d’ovari disseminada.

Portadora de Pleurevack D en aspiració suau, JP D, SNG en decliu.

Ingressa conscient i orientada, eupneica a l’aire, saturacions de 99%.

Es col·loca subclàvia D, feta rx comprovació, sense incidències. 

Normotensa amb tendència hipotensió, en RS, afebril.

Diüresis conservades.

Dolor de difícil control, no es posa PCA peridual a quiròfan per coagulopatia. 
Que finalment s’aconsegueix controlar amb fentanil.

Apòsits abdominals néts, JP força productiu de dèbit sero-hemàtic,  
pleurevack poc productiu en aspiració suau. SNG en decliu poc productiva.

Es cursa analítica ingrés + ECF.

Acompanyada per família.



221
El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua

Quant a l’articulació, notem que gairebé hi ha absència de connectors lingüís-
tics i força casos d’articulació per juxtaposició. Tanmateix, el text té unitat temàtica, 
la pacient. El nom i els cognoms consten a l’encapçalament de l’informe complet, el 
qual conté els informes parcials dels metges que van cobrint els diferents torns a la 
UCI.  D’altra banda, l’informe comença i acaba referint-s’hi: «Pacient que...» i «acom-
panyada per la família»; també s’hi fa referència amb subjecte el·líptic i mitjançant la 
concordança de gènere i nombre. Vol dir que la cohesió es produeix en major mesura 
pel procediment de repetició (lèxica i gramatical).

Una altra característica textual de les enumeracions és que es produeixen a tots 
nivells: s’enumeren conceptes, idees, temes, subtemes i fins i tot grans parts del text (ca-
pítols o subtextos, com ara notes a peu de pàgina, glosses, etc.). Quan s’enumeren parts 
del text, l’enumeració contribueix a l’estructuració del text i sol articular-se per connexió, 
més que no pas per juxtaposició. En el text següent en veurem alguns exemples. 

Text 22

Els tres reptes del nou segle

Avui, cap ésser humà, sigui quina sigui la seva confessió religiosa o la part del món on visqui, pot 
eludir els tres reptes principals que ens llança el nou segle. 

El primer repte és la necessitat de mantenir el món en pau, de manera que la comunitat inter-
nacional s’esforci per posar fi als conflictes, suposadament locals, i evitar que s’estenguin com 
taques de sang pel planeta. […] 

El segon repte es refereix a la lluita contra la pobresa al món. Com pot «el bilió daurat» d’individus 
afortunats contemplar indiferent l’espectacle de la misèria en què es debat la meitat de la població 
del planeta, que ha de viure amb un o dos dòlars al dia, passant fam un dia rere l’altre, privada 
sovint a l’accés a l’aigua potable i a condicions higièniques decents? […]

El tercer repte es refereix als problemes del medi ambient. Són evidents els canvis climàtics que 
afecten el món avui dia, el nombre de catàstrofes naturals —huracans, tempestes, inundacions, 
sequeres— creix constantment, desapareixen moltes espècies vegetals i animals, es fonen els 
casquets polars, els oceans cada dia estan més contaminats i es talen grans masses forestals a 
una velocitat prodigiosa. […] 

Aquests tres reptes que la humanitat té al seu davant estan interrelacionats. Si fracassem en la 
construcció de la unitat del món, a posar fi a les guerres i superar els conflictes que amenacen el 
planeta, també fracassarem en l’intent que totes les nacions col·laborin en altres dominis, molt 
especialment a aconseguir que uneixin esforços per salvar el planeta.

Mikhaïl Gorbatxov. Manifest per la Terra. P. 26.

El text 22 és tan sols un fragment d’un capítol d’un llibre de 129 pàgines, però 
permet observar un munt d’enumeracions i els diferents nivells en què es produeixen. 

• Enumeració principal amb fins textuals. El contingut textual està organit-
zat en punts (el primer repte, el segon repte, el tercer repte). L’enumeració 
aquí contribueix a estructurar el text; els ítems s’introdueixen amb un 
sintagma nominal repetitiu, en què els numerals fan de connectors. La co-
hesió es produeix també per repetició de significats: una relació d’inclusió 
respecte al paràgraf inicial i al final. Hi ha, per tant, una doble cohesió que 
dona unitat a la seqüència. 

• Quart paràgraf: Enumeració dels fets al servei de la descripció d’un con-
tingut, referit al tercer repte. Es descriuen els problemes del medi ambient: 
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canvis climàtics, catàstrofes naturals, desaparició d’espècies vegetals i ani-
mals, fusió dels casquets polars, contaminació dels oceans i tala de masses 
forestals. Totes les oracions estan juxtaposades menys l’última, que està 
connectada amb la conjunció i. La connexió per juxtaposició i la connexió 
per conjunció cohesionen el paràgraf, a part de la cohesió per repetició i 
per associació d’idees que hi pugui haver.

• Quart paràgraf.: Enumeració amb la finalitat de fer un aclariment a un con-
cepte (catàstrofes naturals: huracans, tempestes, inundacions, sequeres), 
exclusivament mitjançant juxtaposició, amb la puntuació corresponent. 

Aquest exemple mostra amb claredat que els procediments d’articulació s’acti-
ven simultàniament i que la cohesió és un tot global. Més concretament, és un exemple 
de com les enumeracions participen en els diferents procediments de cohesió i desen-
volupen un paper definitiu en la coherència del text. 

Així doncs, des del punt de vista de la cohesió, podem dir que les enumeracions 
són una construcció textual cohesiva formada per estructures juxtaposades discrimi-
nades i unides per nexes paralingüístics i connectades per nexes lingüístics. També 
podem dir que es manifesten en el text a diferents nivells, que poden ser inclusius. En 
la forma que siguin, les enumeracions són cohesives en si mateixes, ja que formen un 
tot amb l’element desglossat, i la cohesió s’hi pot produir per diferents procediments: 

a) repetició de significat, sobretot a causa de la relació d’inclusió
b) associació d’idees
c) juxtaposició d’elements mitjançant elements paralingüístics
d) connexió d’elements mitjançant connectors gramaticals
e) combinació de c) i d) a la vegada 

3.1.3. Recapitulació

Per acabar aquest apartat, volem subratllar que la juxtaposició i la connexió són pro-
cediments d’articulació complementaris que contribueixen a l’estructuració del teixit 
textual a diferents nivells. I d’altra banda, que els procediments de cohesió: repetició, 
articulació i associació, se solen actualitzar plegats. 

quadre 14. Cohesió per juxtaposició

Estructures Característiques

Oracions 
juxtaposades

• Ser contigües 
• Ser monogestionades
• Tenir la mateixa modalitat i formar una unitat intencional coherent i adequada al 

context lingüístic i extralingüístic 
• Articular-se amb una marca visible (puntuació) o audible (pausa) que ocupi el 

lloc d’un connector lingüístic
• Ser compatibles semànticament

Clàusules 
explicatives

• Estar inserides en una oració (encastades, anteposades o posposades), amb 
la qual formen una unitat intencional coherent i adequada al context lingüístic i 
extralingüístic

• Articular-se en la frontera o fronteres amb marques paralingüístiques
• Ser compatibles semànticament amb la construcció a la qual pertanyen 
• Contribuir a la composició d’una nova oració
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Estructures Característiques

Aposicions 
del nom

• Ser contigües al nom i compatibles semànticament amb aquest
• Ser una nova designació de l’objecte ja designat pel nom precedent
• Estar marcades al principi i al final amb marques paralingüístiques
• Ser adequades al context lingüístic i extralingüístic 

Enumeracions • Formar una sèrie d’elements contigus, discriminats per marques paralingüísti-
ques que sovint es compaginen amb nexes lingüístics 

• Formar un tot significatiu amb l’element que les engloba 
• Contribuir a la cohesió des de diferents nivells lingüístics (paraules, oracions, i 

parts del text), que poden ser inclusius

3.2. Connexió i connectors 

Com sabem, l’element central de la cohesió per connexió és el connector, el qual for-
malitza un determinat tipus de relació sintàctica i/o semàntica entre els elements que 
uneix. Les relacions semàntiques constitueixen una xarxa que s’estén pels diferents 
nivells del text. A més, com que totes les estructures lingüístiques són significatives, 
s’impliquen mútuament, i això fa que estructures diverses actuïn com a connectors 
sense ser-ho categorialment. Al llarg de l’apartat, intentarem comprendre el fenomen 
de la cohesió per connexió alhora que reconeixerem les diverses formes amb què es 
realitza, tant si són connectors gramaticals com si són altres unitats que hi equivalen 
discursivament.

En efecte, mitjançant un conjunt d’elements connectius, conceptes, idees, te-
mes i subtemes es relacionen en el discurs sencer. D’entrada, seguint els estudis de 
Cuenca, reconeixem dos grans grups de connectors: les conjuncions, que són prototípi-
ques de la connexió intraoracional, i els connectors parentètics, que són prototípics de 
la connexió extraoracional o textual. D’altra banda, considerarem algunes estructures, 
no fixades com a connectors gramaticals, que fan una funció equiparable als connec-
tors. Paral·lelament, hem tractat de la juxtaposició i dels elements paralingüístics que 
articulen el text. 

Les conjuncions són paraules gramaticals o locucions invariables que formen 
una sèrie tancada. Estableixen relacions sintàctiques i semàntiques i contribueixen 
així a l’articulació interna de l’oració. Participen, per tant, en la composició oracio-
nal i només excepcionalment en la connexió textual. Els connectors parentètics, en 
canvi, són més variats i susceptibles d’evolució; estableixen lligam entre seqüències 
d’oracions o entre parts del text i contribueixen a l’articulació textual. Per bé que no 
estableixen relacions sintàctiques, n’estableixen de semàntiques i de pragmàtiques, 
tal com s’esdevé, per excel·lència, en el nivell textual. 

Des d’un punt de vista funcional general, conjuncions i connectors parentètics 
són equiparables. Així s’hi refereix Cuenca (2006: 75): 

Funcionalment, els connectors parentètics són equiparables a les conjuncions perquè manifesten 
la relació de significat entre l’element que introdueixen (sintagma, clàusula, oració o conjunts 
d’oracions) i el precedent. La diferència fonamental entre els uns i els altres consisteix en el fet 
que els connectors parentètics no creen una relació estructural, és a dir, no indiquen una relació 
sintàctica de coordinació o subordinació. Per això, els connectors parentètics són més freqüents 
i variats en la connexió textual, on no hi ha relacions estructurals, ja que s’ha sobrepassat el 
límit de l’oració.
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Tanmateix, essent que el pla textual inclou l’oracional, observarem que sovint 
no hi ha una separació tallant entre les funcions de les conjuncions i la dels connec-
tors parentètics, perquè, com hem dit, les relacions semàntiques formen una espessa 
xarxa que s’expandeix per la morfologia, la sintaxi, les seqüències d’oracions i el text 
en general. 

En el quadre 15 situem la connexió al costat de la juxtaposició com a procedi-
ments d’articulació. Connexió i juxtaposició es realitzen mitjançant elements d’enllaç 
o nexes. A la columna de la connexió, a més dels connectors, incloem les preposicions, 
encara que en aquest treball no siguin centre d’atenció. També hi incloem els pronoms 
relatius en funció endofòrica, els quals produeixen cohesió per la doble via de la re-
petició i de la connexió —n’hem parlat al punt 2.1.2.2.2. A la columna de la connexió 
pròpiament dita, a més dels connectors, incloem les preposicions, encara que en aquest 
treball no siguin centre d’atenció. També hi incloem els pronoms relatius en funció 
endofòrica, els quals produeixen cohesió per la doble via de la repetició i de la connexió 
—n’hem parlat al punt 2.1.2.2.2. 

Quadre 15. Connecció, justaposició i nexes

Connexió: nexes lingüístics Juxtaposició: nexes paralingüístics

• Connectors gramaticals
 • Conjuncions
 • Connectors parentètics
• Preposicions
• Pronoms relatius (endofòrics)
• Altres

• Pauses, gestos, sospirs, mirades, estossecs…
• Puntuació, senyals gràfics

3.2.1. Connectors i altres elements d’enllaç

En aquesta proposta, la connexió es veu com un tot global que inclou la connexió 
oracional i la connexió textual. Així, entenem que el terme general connector abasta 
els connectors interns de l’oració i els que s’actualitzen fora de l’oració, dins del marc 
textual. Tanmateix, a vegades uns i altres poden intercanviar-se funcionalment.

Les conjuncions, prototípiques de la connexió oracional, exerceixen funcions 
sintàctiques al si de l’oració. La seva principal comesa és travar l’oració composta de 
manera que en resulti una unitat significativa compacta i estable, tant com sigui possible. 

Els connectors textuals, prototípics de la connexió supraoracional, exerceixen 
funcions connectives que se sobreposen a les anteriors; en aquest sentit, les anomenem 
secundàries, que no vol dir menys importants. Es tracta de relacions semàntiques i prag-
màtiques (no sintàctiques), que, de manera progressiva, estableixen vincles al llarg del 
text però que, a diferència de les conjuncions dins de l’oració composta, fan una doble 
funció: de nexe entre oracions o seqüències d’oracions i de guia per conduir el receptor 
pel laberint discursiu. La veu del descriptor és la que diu a més a més, més encara…; la 
veu del narrador, llavors, en acabar…, o la de l’argumentador, tot i que…; atès que…

Val la pena remarcar el caràcter pragmàtic dels connectors quan actuen en el 
nivell textual, diferenciable del caràcter eminentment sintàctic de les conjuncions que 
actuen dins d’oracions compostes. Com hem apuntat, els connectors textuals responen 
a la veu latent de l’emissor, una veu que guia pel contingut i pel recorregut textual i fa 
indicacions pràctiques de cara a la interpretació; per exemple, el connector encara més 
indica que s’afegirà més informació, a diferència de la conjunció i, que solament indica 
addició. Podem dir que tots dos tenen funció connectiva additiva i que el connector 
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textual fa una funció estructural paral·lela a la funció sintàctica que fa la conjunció 
en l’oració, però el connector textual té un pes significatiu major que la conjunció; 
aporta un plus de significació pragmàtica a la connexió i, en aquest sentit, contribueix 
no solament a la cohesió sinó també a la coherència discursiva. 

Seguint Cuenca (2006), anomenarem connectors parentètics un grup de connec-
tors amb característiques pròpies que, tot i que poden participar en l’oració composta, 
acompanyant conjuncions o no, típicament fan de connectors textuals. En paraules 
de l’autora (2006: 54),

els connectors parentètics tenen caràcter apositiu o parentètic, la qual cosa implica que estan 
separats de l’estructura oracional bàsica des del punt de vista fonètic (són formes que van entre 
pauses) i sintàctic.

En efecte, conjuncions i connectors parentètics participen en la funció con-
nectiva general, però hi desenvolupen funcions específiques complementàries: les 
conjuncions, funcions sintàctiques; els connectors parentètics, funcions semàntiques 
i pragmàtiques (estructurals i procedimentals). 

Cal afegir que, a part dels connectors gramaticals (conjuncions i connectors 
parentètics), hi ha altres estructures que assumeixen funció d’enllaç sense ser con-
nectors gramaticalment. Es tracta de sintagmes preposicionals, adverbis, sintagmes 
adjectivals i clàusules que, en determinats contextos, se sumen al contingut que es vol 
introduir o connectar ([76] i [77]). Noteu que l’estructura que actua com a parentètica 
arriba fins a la coma (en l’oral hi hauria una pausa).

[76] Quant a l’hora de sortida, s’ha de ser aquí a dos quarts de vuit del matí. 
[77] Pel que fa a Catalunya, l’Albert Manent va ser per mi un mestre en tota l’extensió de la 

paraula. [El Punt Avui (28 juliol 2014), p. 21.]

D’aquesta manera, el significat del sintagma nominal introduït per la locució 
prepositiva compta, ja que constitueix el nou tema. Els exemples mostren que es tracta 
d’estructures variables que fan referència a la realitat (funció referencial), introdueixen 
un tema (tematitzadors) i connecten el paràgraf que introdueixen amb el text anterior, 
de manera que esdevenen multifuncionals. 

En el grup Altres estructures amb funció d’enllaç, destaquen les locucions pre-
positives esmentades per Fabra (1979: 74), la majoria de les quals tenen una clara 
funció d’enllaç dins l’oració composta (ex.: Els gladiols s’han mort a causa de la gelada; 
Van quedat els més pobres del poble a còpia de gastar i gastar). És per aquest motiu que 
equivalen funcionalment a conjuncions, tot i ser gramaticalment preposicions. Recor-
dem-ne algunes, que després trobarem classificades en els diferents tipus de connexió: 

a causa de, a despit de, a excepció de, a fi de, a desgrat de, en contra de, per mitjà de, per amor 
de, al costat de, al llarg de, cap a, enmig de, gràcies a, quant a, per tal de, a còpia de, arran de, etc. 

És a dir, en l’oració aquestes preposicions tenen una funció sintàctica i, en el 
text, encapçalant un sintagma parentètic, poden exercir funcions connectives textu-
als. Per exemple: 

[78] A despit de l’execrable comportament exposat, una gran majoria de ciutadans…
[79] A fi de solucionar el problema que tenien, els veïns van proposar deixar de celebrar festes 

al local, mentre… 
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Convé subratllar que, quan els sintagmes perifèrics introduïts per locucions 
prepositives fan referència a continguts mencionats anteriorment (referències endo-
fòriques), es produeix cohesió per via doble: per repetició de significats i per connexió.

Incloem en el mateix grup, alguns sintagmes nominals, sobretot en llengua 
oral, que en determinats contextos realitzen una funció procedimental. Posem per cas 
[80], en què un monitor d’esplai diu als nois:

[80] una cosa/ a campaments no es pot portar el mòbil// més coses/ els pares que vulguin 
informació dels fills poden consultar el web de l’esplai o telefonar directament a algun 
monitor. 

Al significat conceptual dels sintagmes nominals una cosa i més coses, s’hi afe-
geix el significat funcional. Notem que els sintagmes nominals podrien ser substituïts 
fàcilment pels connectors parentètics per cert i a més a més. Així, alguns sintagmes 
nominals, en determinats contextos perifèrics, poden tenir també una funció intro-
ductòria i connectiva. 

El darrer cas inclòs en aquest amàs d’estructures amb funció d’enllaç és el d’al-
gunes interjeccions, sobretot les fàtiques i les metalingüístiques (ex.: ja, ja; òndia, tu!; 
alerta!; prou…; mira!; caram!; d’acord?; bé, m’entens?; digues, digues; mare meva!; uix, 
ecs; ah!), sovint expressions orientades a mantenir el canal de comunicació obert. És 
en el sentit que són metacomunicatives que tenen una funció d’enllaç i, evidentment, 
cohesiva. Al punt 3.1.1.3 del cap. IV, ens hi hem referit com a formes d’expressivitat 
de l’emissor, modalitzadores, tal com hem fet en altres treballs. Per bé que aquí no les 
desplegarem, les tenim en compte en el quadre general. 

I d’altra banda, sortint a l’encontre d’una possible confusió, volem subratllar 
que hi ha sintagmes nominals o clàusules amb pronoms demostratius (díctics textuals) 
que enllacen parts del text, però que no formen part de la connexió pròpiament dita 
([81] i [82]). 

[81] Aquesta és una mostra del comportament doctrinari de…
[82] Totes aquestes reflexions que podem llegir en català gràcies a Antoni Clapés són… [Ara (12 

abril 2014).]

Com ja hem vist a 2.1.3 en aquest mateix capítol, els díctics textuals són demos-
tratius que fan una funció de represa de la informació i produeixen cohesió per mitjà 
del procediment de repetició de significats, no pel de connexió, atès que la connexió 
es val d’un tercer element, el connector, aquí no present (ex.: per aquest motiu, per 
aquesta causa, per això). 

Ara bé, hi ha estructures amb díctics textuals, més o menys fossilitzades (so-
vint, sintagmes preposicionals), que funcionalment s’han convertit en un connector 
parentètic, en les quals el díctic ha passat a formar part d’una altra categoria perquè 
s’ha gramaticalitzat l’estructura sencera (ex.: tot i això, no obstant això). La confusió 
podria venir per aquí, tot i que es tracta de casos diferents que convé diferenciar. 

En definitiva, quan ens referim a altres estructures amb funció d’enllaç s’ha de 
tenir present el desdoblament de funcions que poden desenvolupar i la concomitància 
de procediments de cohesió que s’hi pot establir.
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En resum, el procediment de connexió, a part d’utilitzar les unitats prototípi-
ques de la connexió (conjuncions i connectors parentètics), es realitza per mitjà d’una 
gamma àmplia d’elements amb estructures vàries: 

• Connectors gramaticals: 
– Conjuncions gramaticals i lexicogramaticals (sèries tancades) 
– Connectors parentètics, estructures gramaticalitzades invariables (sèries 

obertes)

• Altres estructures amb funció d’enllaç:
– Sintagmes preposicionals, sintagmes adverbials, sintagmes nominals
– Clàusules 
– Algunes interjeccions (sobretot, fàtiques i metalingüístiques) 

3.2.2. Classificació formal dels connectors parentètics

Des del punt de vista formal, els connectors parentètics adopten formes di-
verses: 

• sintagmes preposicionals (ex.: per cert)

• estructures clausals (ex.: és a dir, no obstant això) 

• sintagmes adverbials perifèrics (ex.: encara més, finalment)

Es tracta d’estructures que han quedat fixades amb un cert significat, fruit 
del procés de gramaticalització —recordem que en el seu origen eren estructures amb 
significat referencial. Els sintagmes preposicionals consten d’un sintagma nominal 
precedit d’una preposició; les estructures clausals fan funcions nominals, adjectivals 
i adverbials, i els adverbis són paraules lexicals. Cuenca defineix així els connectors 
parentètics (2008: 99): 

Els connectors parentètics són mots o estructures diverses i heterogènies formalment, que han 
modificat el seu significat i el seu comportament sintàctic a partir d’un procés de gramatica-
lització.

Respecte als elements d’origen (sintagma preposicional, adverbial, estructures amb verbs fixa-
des), pateixen una modificació de significat, queden fixats estructuralment i experimenten un 
canvi de comportament sintàctic.

Així doncs, encara que formalment puguin ser unitats prescindibles, els con-
nectors parentètics tenen una certa densitat conceptual que els atorga un paper crucial 
en la interpretació textual. Tot seguit reproduïm la relació de connectors parentètics 
segons la forma establerta per Cuenca (2006: 61).
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Quadre 16. Classificació formal dels connectors parentètics

Estructures Formes

Sintagmes 
preposicionals

A: a continuació, al seu torn, a propòsit, al capdavall, al contrari (i les variants 
ben al contrari, ans al contrari).

DE: d’una banda/costat, d’altra banda / d’un altre costat, d’entrada, d’antuvi, de 
fet, de manera semblant, de la mateixa manera/forma, de tota manera, de totes 
maneres.

EN: en primer lloc, en segon lloc, en general, en concret, en especial, en particu-
lar, en efecte, en altres paraules, en altres mots, en resum, en síntesi, en suma, 
en canvi, en cas contrari, en tot cas, en qualsevol cas, en realitat, en conseqüèn-
cia.

PER: per una banda / un costat, per l’altra banda, per començar, per fi, per aca-
bar, per cert, per descomptat, per exemple, per contra, per tant, per consegüent.

AMB: amb tot, amb tot i amb això.

Altres unitats 
complexes

a més (a més)

tot i així, tot i això, tot amb tot, malgrat tot

així doncs

Amb formes 
verbals

Verb conjugat: és a dir, o sigui/siga/sia, això és, vaja, posem per cas, sigui com 
sigui / siga com siga

Participi: més ben dit, millor dit, comptat i debatut, fet i debatut, de fet, fet i fet, 
ben mirat

Gerundi: no obstant això

Adverbis finalment, generalment, especialment, específicament, efectivament, certament, 
igualment, paral·lelament, altrament, consegüentment 

ara (bé), bé

encara (més), més encara

si més no, almenys

més aviat

així, així mateix

llavors, aleshores

Altres tanmateix

doncs, doncs bé

total, (o) millor, (o) encara millor

però (connector parentètic)

Tot i la disparitat de formes que adopten els connectors parentètics, una de les 
maneres d’identificar-los com a tals és reconèixer-los la dimensió pragmàtica; veure 
si responen a la veu de l’artífex textual, si són senyals de ruta que permeten fer infe-
rències entre parts del text i entre el text i el context. 

3.2.3. Distribució dels connectors parentètics

Sabem que la majoria de connectors parentètics poden tenir funció oracional (a més, 
per exemple, és a dir) i que algunes conjuncions en poden tenir de textual (però, i). Això 
significa que uns i altres són susceptibles d’exercir funcions en diferents contextos 
lingüístics dins el text. 
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Vegem en el text 23 uns exemples de distribució de funcions dels connectors. 

Text 23

Quan les famílies fallen

Avui dia, milions de nens nord-americans es crien en llars on no adquireixen les competències 
necessàries per sortir-se’n a la vida. Tenen un vocabulari d’allò més reduït. No saben controlar les 
seves emocions. Quan arriben a primària no han llegit mai cap llibre i, per tant, no distingeixen la 
coberta de la contracoberta. 

Però ja fa unes quantes dècades que ens vam assabentar que els programes educatius d’inter-
venció preescolar podien ser de gran utilitat.

David Brooks. Ara (17 febrer 2013), p. 36.

El connector parentètic per tant s’afegeix a dues oracions coordinades per 
la conjunció i amb la incorporació d’un sentit consecutiu; participa en la composició 
d’una nova oració (funció intraoracional). De fet, per tant, marca que dues oracions 
aparentment autònomes depenen l’una de l’altra (són interdependents). 

La conjunció adversativa però manifesta contrast amb el paràgraf anterior; no 
relaciona dues idees simples sinó dos temes, que l’emissor enfila tot contraposant-los. 
En aquest context lingüístic no té exactament la mateixa funció que si connectés dues 
oracions (ex.: Quan arriben a primària han llegit alguns llibres, però no sempre els han 
entès [intraoracional]), sinó que introdueix un nou tema contraposat a un altre; és 
clarament interoracional. Notem que, en aquest exemple, la conjunció no desenvolupa 
una funció sintacticosemàntica sinó semanticopragmàtica.

D’altra banda, a més dels dos nivells de funcionament observats, en reconei-
xem d’altres, la qual cosa reforça la idea que la connexió, com a part integrant de la 
cohesió, és un contínuum textual. Així doncs, reconeixem diferents nivells d’actuació 
dels connectors i els altres elements d’enllaç: 

• Intraoracional: En el marc de l’oració, unint clàusules per formar oracions 
compostes. 

• Interoracional: Entre oracions, formant seqüències d’oracions, o entre grups 
d’oracions o grans parts de text.

• Extratextual: Entre el context lingüístic i l’extralingüístic (ex.: per cert [te-
matitzador]).

3.2.4. A propòsit de les classificacions 

La disparitat de formes dels connectors parentètics i altres estructures d’enllaç sem-
blants prové dels diferents orígens de les estructures que els componen, la qual cosa 
ha propiciat un munt de classificacions dels estudiosos del text, segons el punt de mira 
en què han posat l’atenció. 

Atenent-nos a la seva naturalesa semàntica i pragmàtica, una distinció im-
portant podria ser que tinguin funció exofòrica o endofòrica. Es podrien considerar 
els exofòrics com a introductors d’informació nova (tematitzadors) i els endofòrics 
com a unitats que fan referència a parts del mateix text i que poden ser anafòrics 
i catafòrics:
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• Exofòrics: d’alguna manera, en certa mesura, val a dir que, per cert

• Endofòrics: en aquest sentit, no obstant això, com deia, com anava dient

Aquesta classificació general permetria veure els connectors i altres estructu-
res d’enllaç com a elements pròxims als pronoms, però també tindria problemes, perquè 
els endofòrics en realitat serien metatextuals. Llavors, els connectors organitzadors, 
considerats metatextuals unànimement, ja no hi encaixarien, perquè no és clar que 
tots siguin endofòrics. De fet, es considera que els organitzadors gestionen l’organit-
zació global del text, entenent que el text és un recorregut que té principi i final i un 
espai que té dreta i esquerra i amunt i avall. Les referències al temps i a l’espai del 
text [83] sovint es confonen amb el temps i l’espai de l’enunciació [85] i amb el temps 
i l’espai real de la situació extratextual [86]. Aquestes referències sovint tenen una 
funció adverbial, per la qual cosa s’allunyen de la funció pronominal (de represa) i no 
poden ser considerades de la mateixa manera. 

[83] El primer paràgraf no és meu, sinó del professor convidat, aquí present.
[85] Primerament, parlarem de reconciliació i, després, de perdó, si cal.
[86] En primer lloc, existeix un mapa general on es poden veure totes les comarques i, en segon 

lloc, hi ha unes indicacions o pautes per treballar cada una de les comarques.

Tot això és una petita mostra de la dificultat d’una classificació que encabeixi 
elements formalment tan heterogenis i multifuncionals. 

Per això, la nostra pregunta a l’hora de classificar els elements d’enllaç ha 
estat: quina és la distinció més rellevant per establir una classificació funcional que 
doni resposta a la connexió com un tot? Com veurem a continuació, la resposta es 
troba en els diferents tipus de connexió.

Tot seguit, presentem una proposta general sobre el funcionament de la con-
nexió com a procediment de cohesió. La proposta parteix de la premissa que els con-
nectors, oracionals i textuals, desenvolupen funcions generals que els són comunes i 
funcions específiques complementàries. 

3.3. Procediments de connexió: punt de vista funcional

En el marc de la cohesió, els procediments de connexió contribueixen en una gran 
mesura a l’articulació textual. Possiblement la funció d’articular o estructurar el text 
és la característica per excel·lència de la connexió, entesa globalment.

Volem remarcar que el punt d’arrencada de la connexió textual es produeix, 
sens dubte, en la composició d’oracions: de l’oració simple a l’oració composta, de l’ora-
ció composta a les seqüències d’oracions. La composició d’oracions és, per tant, l’embrió 
de la connexió textual, i d’aquí la rellevància de la sintaxi en la construcció del text. 
No és estrany, per tant, que basem la connexió textual en una proposta sintàctica. El 
fonament sintàctic el trobem en els treballs de Maria Josep Cuenca, els quals presenten 
una visió global de la sintaxi susceptible de ser integrada en un enfocament textual. 

Com hem avançat a 1.1, considerem que la base homogènia de comparació en 
què es fonamenten els procediments de cohesió és semàntica i està constituïda per re-
lacions de tres tipus: d’igualtat, de desigualtat i de polaritat. Aquests tipus de relacions 
es manifesten clarament en la connexió, concretament en les relacions sintàctiques 
en el si de l’oració: coordinació, subordinació i interordinació.



231
El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua

Des del punt de vista funcional, distingim tres grans grups de connectors, que 
depenen del tipus de relació semàntica que actualitzen entre les parts que uneixen 
(sumativa, extensiva i polar), és a dir, segons si sumen significats, si els expandeixen 
o si els polaritzen.

Així, definim la connexió com el conjunt de procediments de cohesió pels 
quals s’estableixen xarxes de relacions sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de 
tres tipus: sumatives, extensives i polars. 

Quadre 17. Connexió i elements d’enllaç

Tipus de relacions que s’actualitzen en la connexió

Relacions Sintacticosemàntiques
(conjuncions)

Pragmaticosemàntiques
(connectors parentètics i altres estructures)

Sumatives i, ni, o, o bé, ara… ara
a més, encara més, per cert, d’igual manera, 
igualment, a continuació, per un costat… per 
l’altre

Extensives que, si, com 
primerament, és a dir, en resum, fet i fet,  
concretament, en especial, efectivament, en 
efecte, per exemple

Polars

però, sinó, perquè (+ ind.), ja 
que, de manera que, doncs, si, 
en cas que, posat que, perquè 
(+ subj.), per tal que; tot i que, 
encara

tanmateix, en canvi, ara bé, bé, altrament,  
això no obstant, si més no, almenys, més aviat, 
al contrari, ben al contrari, en realitat, de fet,  
en conseqüència, doncs, llavors/aleshores,  
en fi, en conclusió, en definitiva

• Els connectors sumatius mantenen l’autonomia de les parts que uneixen 
i aporten linealitat al text. Podem imaginar els significats units com una 
cadena que es pot allargar tant com es vulgui. 

• Els connectors extensius estableixen relacions de dependència entre les 
parts, de manera que estenen l’abast dels significats. Podem imaginar les 
extensions com a ramificacions que creixen d’una branca més important. 

• Els connectors bipolars formalitzen la interdependència de les parts es-
tablint una tensió o atracció recíproca; es tracta d’una relació tancada en 
si mateixa. Podem imaginar les relacions polars com a unions entre els 
extrems del diàmetre d’un cercle.

Tornant a la base homogènia de comparació, pel que fa a la connexió, vegem-ne 
un resum en el quadre següent. 

Quadre 18. Base de relacions semàntiques en els procediments de connexió

Relacions Sintacticosemàntiques Semanticopragmàtiques

Igualtat • Addició d’elements que conformen  
una estructura serial mitjançant  
conjuncions sumatives.

• Coordinació d’elements que mantenen 
la seva autonomia dins de la unió.

• Addició de temes que conformen una 
estructura serial mitjançant connectors 
textuals sumatius.

• Equiparació d’unes parts del text  
amb unes altres mitjançant definicions,  
comparacions, paral·lelismes,  
enumeracions… 
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Relacions Sintacticosemàntiques Semanticopragmàtiques

Desigualtat • Extensió del significat d’un sintagma, 
d’una clàusula o d’una oració, que resta 
subordinada a l’estructura de què  
parteix mitjançant enllaços extensius.

• Prioritzacions dins l’oració:  
tematitzacions i focalitzacions.

• Dependència d’unes parts del text 
respecte d’unes altres mitjançant  
reformulacions i contextualitzacions, 
amb connectors textuals extensius.

• Priorització d’uns temes per sobre 
d’uns altres que contribueix a  
l’organització del discurs, amb  
connectors textuals extensius. 

Polaritat • Interrelació de dues clàusules de ma-
nera que el significat de cada una que-
da compromès amb el de l’altra mit-
jançant conjuncions lexicogramaticals 
(d’interordinació).

• La unió de les dues clàusules constitu-
eix una oració composta.

• Interdependència entre parts del text, 
per la qual s’estableix una tensió recí-
proca que les clou en si mateixes, mit-
jançant connectors textuals bipolars.

3.3.1. Connexió sumativa en l’oració i en el text

A la base de la connexió sumativa hi ha la coordinació de tota mena d’elements lingü-
ístics, responguin a conceptes, idees o temes. D’aquesta manera s’estableix un tipus 
de relació en què cap dels elements implicats predomina sobre els altres. Així ho 
assenyala la definició tradicional de coordinació per al domini de la gramàtica, en la 
qual es destaca el tret relació d’igualtat:

coordinació GRAM Construcció obtinguda enllaçant dos elements d’un mateix nivell gramatical 
o més de tal manera que la construcció resultant sigui del mateix nivell que els elements resul-
tants i cap d’aquests elements no predomini sobre els altres. (Diccionari de la llengua catalana. 
Barcelona: Enciclopècia catalana, 1994.)

Tanmateix, la gramàtica textual posa en evidència que al llarg del text es pro-
dueixen relacions sumatives que mantenen el caràcter additiu i serial de la coordinació. 
Així, en la nostra definició de coordinació es manté el tret +igualtat però se’n modifica 
l’abast; perquè els límits de la gramàtica s’han eixamplat amb la visió comunicativa 
de la llengua i podem continuar parlant de gramàtica oracional i de gramàtica textual, 
però en realitat solament hi ha una gramàtica. En general, els elements lingüístics 
exerceixen funcions gramaticals i textuals. 

Així, entenem que la connexió sumativa és un procediment de connexió bàsic 
que es realitza mitjançant dos tipus de coordinació complementaris: la coordinació sin-
tàctica i la coordinació pragmàtica, per les quals dos o més elements s’encadenen for-
malment en una relació d’igualtat que produeix en el text un efecte lineal i serial global:

– La coordinació sintàctica té com a límit l’oració, simple o composta, i for-
malitza la relació sumativa de forma prototípica mitjançant conjuncions.

– La coordinació pragmàtica té com a límit el text i es realitza de forma 
aleatòria mitjançant connectors textuals, els quals incorporen a la relació 
sumativa un significat pragmàtic que serveix de guia al receptor per a la 
interpretació del text. 

En efecte, per la coordinació el parlant es limita a afegir un nou element a 
un altre d’esmentat, sigui un segon, un tercer, un quart, etc. i, per aquest motiu, les 
enumeracions estan estretament lligades a la coordinació d’elements. A causa del 
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caràcter serial de la coordinació, això s’esdevé en el nivell oracional i en el textual, 
ininterrompudament.

En el nivell oracional, bàsicament és addició, en positiu (ex.: Fa sol i vent) i en 
negatiu (ex.: No fa ni sol ni vent) i també és disjunció (ex.: Caixa o faixa) i distribució 
(ex.: Ara sol, ara vent, quin dia!). Les relacions sintàctiques de coordinació assenyalen 
igualtat funcional entre les parts mantenint-ne l’autonomia, com s’esdevé en les ora-
cions compostes coordinades. Alhora, aquestes compostes produeixen un efecte de 
linealitat, sense solució de continuïtat, en el sentit que no es tanquen en si mateixes i, 
teòricament, es podrien anar allargant contínuament (ex.: Els campistes tindran ser-
veis a la seva disposició i la zona estarà degudament vigilada per garantir la tranquil-
litat [El Punt Avui]). 

En el nivell textual, sovint també es produeix una certa igualació de les parts 
mitjançant connectors parentètics o per mitjà de sintagmes preposicionals, clàusules 
o sintagmes adverbials (ex.: d’una banda…, de l’altra; de manera paral·lela; com acabem 
de dir, a més; igualment…), en el sentit que el parlant indica que hi afegirà alguna cosa 
semblant. Aquestes estructures evidentment no són conjuncions, però fan una funció 
d’enllaç indispensable per establir relacions d’igualtat entre parts del text. 

Respecte a la continuïtat entre els dos nivells, convé recordar que la coordina-
ció és la forma d’articulació prototípica del patró descriptiu, de manera que en textos 
predominantment descriptius la coordinació d’elements és un contínuum. 

D’altra banda, com que la descripció, articulada per connectors sumatius, està 
lligada a la funció referencial i aquesta funció és hegemònica en el llenguatge, en 
menor o major mesura, la connexió per coordinació és present en la resta de formes 
d’articulació textual (patrons). Per exemple: 

• Patró narratiu (ex.: Va arribar i va seure al pedrís…, i jo, com una bleda, li 
vaig cordar les sabates)

• Patró directiu (ex.: Camina i no t’entretinguis)

• Patró argumentatiu (ex.: No s’hi val negar-s’hi, ni buscar excuses, perquè 
de totes maneres quedaràs malament i encara serà pitjor)

• Patró expressiu (ex.: Quin problema t’has buscat, noia! I sense cap neces-
sitat!)

Per això la coordinació és una forma d’enllaç bàsica en el discurs, que es ma-
nifesta en la unió de sintagmes, d’oracions i de parts del text. Des d’aquest punt de 
vista, comentarem els tres textos següents, 24, 25 i 26. 

Text 24

Vam anar a beneir. Al carrer hi havia nens amb palmons i nenes amb palmes i nens amb xerrics-
xerracs i nenes també amb xerrics-xerracs, i alguns en comptes de xerrics-xerracs duien maces 
de fusta i mataven jueus per les parets i per terra i per damunt d’una llauna o d’una galleda vella 
i pertot arreu.

Mercè Rodoreda
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Text 25

A dintre del calaix hi havia una caixeta lacada en negre, un paquet de píndoles per a la tos, una 
lupa, un llaç de setí negre… Vaig obrir la caixeta lacada i, a l’interior, hi vaig trobar una agenda 
del 1941, un recordatori, un joier que guardava tres tires com de pell seca, en forma de tirabuixó, 
cadascuna de les quals portava penjada d’un cordill de cànem una petita etiqueta amb un nom; 
vaig llegir: Joan, Jaume, Rafel. Eren els noms del meu pare i dels seus germans.

Antoni Marí

Text 26

De la idea a la mania. Note, amb l’edat, amb la maduresa, com les idees, les lectures, el conei-
xement, van assentant-se, combinant-se, estructurant-se de forma natural: enriquint la capacitat 
personal d’entendre la realitat, afavorint la captació harmònica de tot. 

I constate, alhora, un inici de fossilització, una pèrdua d’elasticitat mental i anímica, una dificultat 
progressiva per a entendre les novetats i fer-les pròpies. Les meues idees estan esdevenint con-
viccions, següent estadi evolutiu cap a la formació de manies.

Xavier Marzal i Domènech. Soc conscient que entra un raig de sol per la finestra. Barcelona: Tarannà Edicions, 2011, p. 32.

En tots tres textos, produïts per autors literaris amb estils diferents, podem 
observar la importància de l’addició com a forma predominant de connexió; en relació 
d’igualtat s’enllacen sintagmes, oracions i parts de text. A la graella següent ordenem 
algunes característiques d’aquests textos per fer-ne el comentari més fàcilment.

Quadre 19. Recopilació: característiques dels textos

Textos Patrons Realitat descrita Connectors  
gramaticals

Elements paralin-
güístics d’enllaç Recursos

24 Descriptiu Situació de la vida real Domini absolut  
de la i

Una sola coma Enumeracions

25 Descriptiu 

Narratiu 

Interior d’un calaix 

Accions fetes per  
l’emissor

Una sola i Comes, punts  
suspensius, punt  
i coma, dos punts 

Enumeracions

26 Descriptiu,  
expressiu

Un procés humà de l’emis-
sor: idees, percep cions, 
evolucions mentals… 

Dues i Comes, punt i a part, 
punt final 

Enumeracions

Observem punts en comú i particularitats dels textos: 

• Els textos 24 i 25 tenen declaratives característiques, cosa que vol dir que 
tenen funció referencial i serveixen per donar informació; hi ha la presència 
del verb esdevenimental haver-hi. 
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• En el text 26, en canvi, les declaratives són no característiques; no servei-
xen solament per informar sinó que tenen també funció psíquica, ja que 
estan al servei de l’ordenació del pensament: percepcions, raonaments, 
judicis de valor, estats anímics… 

• A 24 i 26 hi ha també narració, amb presència de l’emissor, que és qui narra 
els fets.

• Al text 24 hi ha, a més, cohesió per associació d’idees; no oblidem que es 
descriu una situació real. Anar a beneir comportava mainada, palmons, 
palmes, xerracs, matar jueus…, elements d’una situació que és a l’imaginari 
dels parlants. A la vegada, però, hi ha cohesió per repetició: l’oració inicial, 
«Vam anar a beneir», comprèn el que ve després, hi ha una relació d’inclusió 
d’uns continguts en un altres. 

• A 26, els dos paràgrafs es coordinen per mitjà de la i, conjunció inicial que 
aquí té funció textual, ja que uneix les dues parts de l’aforisme. D’altra 
banda, a 26 també hi ha cohesió per repetició de significat. El titolet intro-
ductori, «De la idea a la mania», engloba els dos paràgrafs: el primer parla 
de «la idea»; el segon, de «la mania». Els paràgrafs, a més, estan relacionats 
entre si per dos verbs que comparteixen significat, note i constate. 

A partir dels punts en comú podem fer algunes generalitzacions sobre la con-
nexió sumativa:

• té la funció específica de l’addició;

• té la conjunció i com a connector per excel·lència;

• comporta enumeracions, unides alternativament per nexes lingüístics i 
paralingüístics (juxtaposició);

• és prototípica del patró descriptiu, sol o en combinació amb altres patrons;

• és un procediment de connexió bàsic.

3.3.1.1. Connectors sumatius 

Entenent que assenyalen relacions d’igualtat entre les parts, presentem la relació dels 
connectors sumatius. 
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Quadre 20. Connectors i altres formes d’enllaç sumatius

Classes Formes Funcions connectives  
específiques

Conjuncions i, ni Addició 

o, o bé Disjunció 

adés… adés, ara… ara, sia… sia, ja… ja Distribució

així… com, com… així…, tant… com, com  
més, com menys

Comparació

Connectors  
parentètics 

a continuació, a més,
doncs bé, així, llavors/aleshores

Continuïtat

encara més, més encara, a més a més, és 
més [Emfàtics]

Intensificació

per un costat… per l’altre, per una banda… 
per l’altra, d’entrada, d’antuvi, per començar, 
en primer lloc, en segon lloc, finalment, per fi, 
per acabar, al seu torn

Distribució

per cert [Tematitzador exofòric] Digressió 

de manera semblant, de la mateixa manera/
forma, igualment, semblantment, així mateix

Equiparació 

paral·lelament Paral·lelisme

Altres estructures 
amb funció  
connectiva

(i ) et diré més, (i) una cosa, més coses, (i) no 
t’ho perdis, (i) agafa’t fort [Emfàtics]
al costat de, en mig de, arran de, tocant a

Addició

a banda de, referent a, en referència a,  
a propòsit de, quant a, pel que fa a, enfront 
de, ara que hi penso, ara que ve a tomb,  
ara que ho porta la conversa

Digressió
[Tematitzadors exofòrics]

com acabem de dir, com dèiem (abans),  
com veurem tot seguit

Equiparació 

entretant, mentrestant, alhora, simultània-
ment, al mateix temps, a la vegada

Simultaneïtat

Des d’aquesta similitud de funcions, s’entén que ocasionalment alguna con-
junció pugui actuar en l’àmbit textual (bàsicament, la conjunció i) i, viceversa, que un 
connector parentètic ho faci en l’àmbit oracional. És a dir, unes i altres es poden moure 
dins l’àmbit textual en el mateix camp de les relacions sumatives. 

Convé subratllar que connectors i estructures connectives poden desenvolu-
par més d’una funció específica si es dupliquen, per exemple, alguns tematitzadors (ex.: 
quant a…, pel que fa a…, etc.) o d’altres (ex.: En tant que marit no pot pronunciar-se, en 
tant que metge, sí) que, en ser repetitius, fan també de distribuïdors. O també podem 
comprendre més d’un matís, per exemple, com dèiem abans pot tenir el matís d’equi-
paració o el de temporalitat. 

Recordem les principals característiques del procediment de connexió suma-
tiu:

• formalitza relacions igualtat;

• és un procediment additiu i serial;
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• es realitza amb enllaços lingüístics i paralingüístics, els quals són com-
plementaris;

• comporta enumeracions;

• és prototípic del patró descriptiu;

• és un procediment de connexió bàsic;

• juntament amb el procediment de connexió extensiu i el polar, formen un 
tot cohesiu que constitueix els procediments de connexió. 

3.3.2. Connexió extensiva en l’oració i en el text

En parlar o escriure, com se subordinen unes idees o uns temes a uns altres? Com es 
realitza la dependència d’unes parts del text a unes altres?

En general, quan entre dos elements s’estableix una relació en què l’un queda 
supeditat a l’altre, parlem de subordinació. La subordinació, doncs, consisteix en una 
relació jeràrquica, desigual. En aquest sentit, és evident que el concepte de subordi-
nació n’involucra d’altres que fan referència a les dues parts implicades en la relació: 
l’acció de domini (subordinant, principal, dominant, incloent…) i el seu efecte (subordinat, 
secundari, inclòs, dependent, supeditat…). 

En el domini de la gramàtica, el terme subordinació està lligat tradicional-
ment a la sintaxi i es refereix a les oracions subordinades i a les funcions sintàc-
tiques dins l’oració composta. D’altra banda, la descripció lingüística (sintàctica) 
de les subordinades no té en compte el seu context lingüístic immediat, les parts 
subordinants, ni el context lingüístic immediat de l’oració composta, les seqüències 
d’oracions o el text. Tot i aquestes limitacions metodològiques, la descripció sintàc-
tica de les compostes subordinades resulta fonamental per entendre la subordinació 
lingüística des d’un punt de vista textual (com també s’esdevé amb les coordinades 
i les interordinades). 

L’enfocament textual comprèn les oracions, simples i compostes, en el seu 
context lingüístic i pragmàtic, el text, motiu pel qual l’abast del terme subordinació 
varia dins la sintaxi mateixa. Des d’aquest punt de vista, considerem els aspectes 
següents:

• En la subordinació es promou una unió desigual, per tant, de dues parts 
diferents: la part subordinant i la part subordinada. 

• La subordinació arrenca d’un impuls pragmàtic de l’emissor, el qual en l’ora-
ció subordina i/o focalitza determinats continguts en detriment d’altres, i 
en el text, els prioritza o minimitza. 

• Els estudis de la modalització han mostrat que el fet de subordinar unes 
estructures a unes altres és un recurs del parlant per expressar el posicio-
nament discursiu i, alhora, per prioritzar o destacar determinats continguts 
textuals. 

• En el si de l’oració, la subordinació és sintàctica i semàntica. A l’hora de 
subordinar uns elements a uns altres, el parlant està limitat per les lleis 
gramaticals, però alhora se’n serveix, ja que recorre a l’ús d’estructures 
subordinants per posicionar-se discursivament. Les oracions compostes 
resultants adquireixen així una dimensió pragmàtica.
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• En el nivell textual, la subordinació és pragmàtica i semàntica i el parlant 
pot prioritzar determinats continguts i supeditar unes parts a unes altres, 
cosa que crea temes i subtemes aleatòriament. En aquest nivell pot manejar, 
combinar, prioritzar o minimitzar els elements lliurement i supeditar uns 
temes a uns altres, sigui per mitjà del procediment de connexió, sigui per 
altres procediments.

• La subordinació o dependència es produeix també per l’establiment de re-
lacions semàntiques, sense enllaços lingüístics, simplement per juxtapo-
sició. En aquest cas no podem parlar de connexió pròpiament dita, sinó de 
coherència interna. 

La definició de subordinació que consta en el Diccionari de la llengua catalana 
es refereix clarament al domini de la gramàtica. Diu així: 

subordinació GRAM Construcció expansiva d’un enunciat en què un element afegit aporta una 
nova funció sintàctica als elements preexistents.  (Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: 
Enciclopèdia catalana, 1994.)

El descriptor recull el caràcter expansiu de la subordinació, caràcter que reco-
neixem en la nostra definició. Tanmateix, en situar-nos en el nivell textual, adoptem 
el terme connexió extensiva com a comú denominador de la connexió que s’estableix 
en la subordinació sintàctica i les subordinacions o dependències que s’estableixen 
entre parts del text. 

Així, entenem que la connexió extensiva es realitza mitjançant dos tipus de 
subordinació complementaris, la subordinació sintàctica i la subordinació pragmàtica, 
per les quals dos elements s’enllacen en una relació desigual de manera que l’un passa 
a dependre de l’altre i es produeix una expansió dels significats.

– La subordinació sintàctica té com a límit l’oració (ordre sintàctic i semàntic) 
i formalitza la relació extensiva mitjançant conjuncions.

– La subordinació pragmàtica té com a límit el text i es produeix de forma ale-
atòria (ordre pragmàtic i semàntic) mitjançant enllaços textuals, els quals 
incorporen a la relació extensiva un significat pragmàtic que serveix de 
guia al receptor per a la interpretació textual. 

Així, i atesa la connotació sintàctica que arrossega el terme subordinació, per 
referir-nos a les relacions de desigualtat entre parts del text parlarem preferentment 
de relacions de dependència i mantindrem el terme subordinació per a l’àmbit de la 
sintaxi. Tanmateix, s’ha de considerar que la paraula subordinació té també una ac-
cepció general en la llengua, que va més enllà de l’específica que té en la sintaxi i que, 
per tant, quan s’aplica fora de la sintaxi és també legítima. 

Tot seguit, tractarem de la connexió extensiva des de dos aspectes, la cons-
trucció d’oracions compostes i la construcció textual. 

3.3.2.1. Subordinació en l’oració composta

Tractarem de la subordinació en el marc de l’oració composta des del punts de vista 
de les estructures subordinants i de les subordinades. En el quadre següent presentem 
la divisió conceptual que seguirem. 
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Quadre 21. Subordinació en l’oració composta

Estructures Característiques Formes

Estructures  
subordinants

Caràcter lògic Amb connectors (que, si, com):
– Clàusules nominals introductòries
– Clàusules adverbials introductòries

Amb juxtaposició:
– Sintagmes preposicionals
– Adverbis perifèrics 

Caràcter axiològic Amb connectors:
– Clàusules introductòries

Amb juxtaposició: 
– Adverbis perifèrics

Estructures  
subordinades

Amb conjuncions, preposicions, pronoms relatius  
i juxtaposició: 
– Clàusules subordinades substantives 
– Clàusules subordinades adjectives
– Clàusules subordinades adverbials

3.3.2.1.1. Estructures subordinants de caràcter lògic 
El primer que ens podem preguntar és de quins recursos gramaticals es val l’emissor 
per sotmetre un enunciat a un altre. Doncs bé, l’emissor disposa d’un recurs crucial: 
l’ús d’un determinat tipus de clàusules introductòries que permeten adaptar l’enunciat 
a les funcions pragmàtiques més convenients per a la comunicació. Les anomenem 
introductòries perquè solen iniciar l’oració, però també poden anar al final, i tant poden 
subordinar oracions simples com oracions ja compostes.

Aquestes estructures subordinants, a més de funció sintàctica i semàntica, te-
nen funció pragmàtica, ja que indiquen el posicionament de l’emissor envers l’enunciat 
projectant-hi el punt de vista, el grau de compromís o un matís afectiu o apreciatiu; és 
a dir, matisen o modulen el contingut de l’enunciat de tal manera que en configuren 
un de nou. En aquest sentit són clàusules metacomunicatives, ja que aporten infor-
mació sobre la manera com s’ha d’entendre el missatge (vertader, dubtós, opinable…) 
i també sobre el rol comunicatiu de l’emissor (confiança, franquesa, responsabilitat…). 
Naturalment, tenen efectes modalitzadors; n’hem parlat en el capítol IV, 3.2.2.2.

Sovint són frases en primera persona i amb verbs de dicció, percepció, cognició, 
creença, sentiment…, que exigeixen les conjuncions que o si en l’oració que subordinen 
(ex.: Penso que he fet bé; Dubto si hauré fet bé). De fet, tot el que queda subordinat a les 
clàusules introductòries per mitjà de la conjunció que inclouen passa a ser complement 
directe de l’oració (ex.: Suposin que les dones embarassades de l’Àfrica subsahariana 
senten les mateixes alegries, les mateixes inseguretats i les mateixes esperances que 
les d’aquí). Es tracta, per tant, de construccions amb verb transitiu i, normalment, en 
present d’indicatiu, però també en condicional i amb perífrasis modals (ex.: Podria 
assegurar que…). Solen vincular l’oració que subordinen al temps de l’enunciació i a 
l’emissor, però també al receptor (ex.: Suposin que; Esperem que). En els textos 27 i 28 
que venen a continuació en veurem exemples.

Característiques de les clàusules introductòries de caràcter lògic: 

• usualment en primera persona i verbs de dicció, percepció, cognició, creença, 
sentiment… però també amb passiva reflexa. (distanciament de l’emissor);
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• amb verb transitiu;

• usualment en present d’indicatiu, però també amb condicional i perífrasis 
modals;

• demanen les conjuncions que, si, com;

• sovint vinculades a l’enunciació.

Text 27 

Final de la infància.— De ben xiquet, jo deia pistina. Pistina, no piscina. Recorde que, en fer-me 
una miqueta més gran, em vaig fixar que algun adult pronunciava piscina: i vaig pensar que ho 
deia malament. […] Fins que va arribar un dia, que recorde amb nitidesa, que la meua ment va 
traspassar un envà invisible i vaig trobar-me en una estança desconeguda: tots els grans deien 
piscina, era jo l’equivocat.

Xavier Marzal i Domènech (op. cit., p. 28).

En la primera clàusula introductòria del text, notem que recorde que presenta 
l’enunciat com una experiència personal; l’emissor vol que s’entengui així, no com una 
veritat, una falsedat, un dubte, un anhel…, sinó com un record d’infantesa. 

La segona aparició de recorde també ens presenta l’enunciat com una experi-
ència personal, però amb matisos. Com ja deveu haver observat, no es tracta de cap 
introductòria subordinant, sinó d’una subordinada: una completiva adjectival de la 
paraula dia, introduïda per la conjunció que, la qual informa de la qualitat del record. El 
que següent introdueix una altra subordinada adjectiva, la qual descriu el fet recordat. 

Els exemples ens fan veure el joc complementari de subordinants i subordi-
nades. Vegem-ne encara un altre exemple. 

Text 28

Ignorància i confiança dipositada.— No tenim, no podem tindre, suficients coneixements per a 
jutjar apropiadament les tècniques i les tecnologies que la ciència crea, ni per avaluar-ne la con-
veniència i les conseqüències. Aquesta avaluació profunda requeriria uns coneixements científics 
elevadíssims que estan fora de l’abast de la gent. Sabedors d’aquesta ignorància, ens refugiem 
en el paper de «científics i experts»: els vertaders sacerdots de l’època actual.

Oblidem que els seus coneixements tampoc no són tan extensos com podríem pensar. Oblidem 
que científics i experts també són humans, massa humans: tenen ideologia, desitjos, objectius, 
ambició, febleses i errors. Els científics no estan tan segurs del que diuen i fan, ni saben on ens 
portaran les seues creacions: aquesta és la conclusió molesta a què per força hem d’arribar.

Xavier Marzal i Domènech (op. cit., p. 98).

Observem que, en el segon paràgraf del text 28, les estructures subordinants 
donen la clau per a la interpretació de les subordinades: ens indiquen que no hauríem 
d’oblidar que «científics i experts» són humans i es poden equivocar. Així doncs, les 
oracions compostes resultants inclouen elements de posicionament que conformen 
oracions amb un plus de subjectivitat, personalitzades, oracions que mai no trobaríem 
en textos prototípics d’intercanvi institucionalitzat, normalment amb absència de 
posicionament discursiu.
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D’altra banda, també l’ús de les clàusules introductòries serveix a l’emissor 
per distanciar-se del que diu, en aquest cas per mitjà de la passiva reflexa (ex.: Es diu 
que enguany els torrons s’abaixaran…). Sigui per vincular-s’hi o per desvincular-se’n, 
l’emissor subordina unes idees a unes altres mitjançant aquest tipus de clàusules. Les 
oracions s’encadenen per un impuls pragmàtic que fa avançar el discurs, i la cohesió 
en surt enfortida. 

Paral·lelament a aquestes clàusules subordinants amb un connector, hi ha 
altres estructures que mitjançant juxtaposició fan una funció pragmàtica equivalent. 
Generalment, són sintagmes preposicionals que ocupen el lloc d’un verb de dir (ex.: En 
la meva opinió/; per la meva part/; segons l’empresa/; segons vostè/). A diferència, però, 
de les clàusules introductòries, que queden integrades en l’oració formant una oració 
composta, aquests sintagmes preposicionals queden en situació perifèrica respecte 
a l’oració i el que fan és contextualitzar l’oració respecte a l’origen de la informació. 
També comporten subordinació pragmàtica certs adverbis o clàusules adverbials quan 
actuen en aquest context (ex.: segurament). 

Totes aquestes estructures subordinants contribueixen a la composició ora-
cional pel fet que, amb connector o juxtaposició, articulen i cohesionen les oracions i 
les seqüències d’oracions. D’altra banda, cal subratllar que formen part de la dimensió 
pragmàtica del modus de l’oració, la qual contribueix al posicionament discursiu del 
parlant. 

En el quadre següent ordenem els exemples segons la funció pragmàtica co-
muna: 

Quadre 22. Mostrari: estructures subordinants de caràcter lògic

Funcions pragmàtiques Amb connector 
Clàusules subordinants

Amb juxtaposició 
Clàusules, sintagmes preposicionals 
i adverbials perifèrics

Responsabilització Crec que…
Penso que…
Nego que…
Suposo que…
Afirmo que, 
Sostinc que…
Vull subratllar que…

A parer meu/
Pel que sé/
Segons l’experiència que en tinc/

Desvinculació Sembla que…
Diuen que…
Suposo que…
Es creu que…
Se suposa que…
Fan creure que…
No dic pas que…
No puc assegurar que…
N’hi ha que diuen que…

Segons m’han explicat/
Segons el ministre/
Segons el que m’han dit/ 
Pels bisbes/
Per ta mare/

Possiblement/
Incomprensiblement/

Autoria Halliday afirma que…
Diu la portera que…
El ministre sosté que…
La Unió de Pagesos diu que… 

Segons afirma el portaveu del cas/ 
Segons la GCC/ 
Segons fonts ben informades 
 del Departament/

Validació de 
l’enunciat: certesa, 
possibilitat, dubte

Poden estar segurs que… 
És indubtable que…
Podria molt ben ser que… 
És dubtós que…
És possible que…
Dubto si…

Indubtablement/
Per descomptat/
Certament/
Possiblement/
De ben segur/
Segurament/
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Funcions pragmàtiques Amb connector 
Clàusules subordinants

Amb juxtaposició 
Clàusules, sintagmes preposicionals 
i adverbials perifèrics

Complicitat Amb declarativa:
Podríem considerar que…
Estarem d’acord que...

Amb imperativa: 
Suposin que… 
I no em diguin que… 
Pensin que…
Diguin si…
No dubtin que…

Com ja saben/
Amb el seu permís/

3.3.2.1.2. Estructures subordinants de caràcter axiològic
Quan el parlant vol supeditar el contingut del missatge a la seva apreciació, també 
disposa d’un recurs sintàctic que convé destacar. Es tracta de l’ús d’un tipus d’oració 
composta dislocada, amb subordinada de subjecte col·locada sistemàticament al final, 
amb verb intransitiu i, des del punt de vista semàntic, valoratiu (ex.: No interessa que 
se sàpiga res; M’agrada que m’ho diguis; Convindria que no xerréssiu tant).

En aquest cas, el verb principal, que exerceix de verb introductori, esdevé un 
operador modal axiològic que subordina la informació de la subordinada a una apre-
ciació. La inversió sistemàtica dels constituents de l’oració respon a factors sintàctics 
però també a una raó pragmàtica: l’emissor situa a la proa de l’oració el contingut que 
vol destacar, el verb axiològic. És a dir, porta el focus d’atenció al significat que creu 
rellevant, de la mateixa manera que realitza qualsevol focalització en el si de l’oració 
(ex.: La guerra, hauríeu de passar). La subordinació és una qüestió de priorització i, en 
aquest sentit, una mostra del fet que la sintaxi respon a la pragmàtica. 

Característiques de les oracions compostes dislocades de caràcter axiològic:

• verb principal intransitiu i axiològic en mode indicatiu o condicional;

• canvi d’ordre sistemàtic: verb o perífrasi verbal al principi de l’oració i sub-
jecte al final;

• subjecte representat per una subordinada amb verb en mode subjuntiu.

La mateixa raó pragmàtica porta el parlant a situar els operadors modals, 
lògics i axiològics, al capdavant de l’oració a fi de supeditar la resta de continguts a la 
intencionalitat del missatge, tot i que també es donen casos en què es posen al final. 
La qüestió és situar els operadors modals a la perifèria. 

[87] Possiblement, van triar l’Ernest com a president; Crec que van triar l’Ernest… (lògics)
[88] Van triar l’Ernest com a president, dissortadament; Sento que hagin triat l’Ernest… (axio-

lògics)

Els exemples [87] i [88] ens mostren que clàusules introductòries i adverbis 
perifèrics són recursos per prioritzar i subordinar uns significats per sobre d’uns altres. 
Les construccions adverbials perifèriques s’articulen amb l’oració per juxtaposició, 
les clàusules, mitjançant un connector, com podeu observar al quadre 23. Totes dues 
formes d’articulació són factors de cohesió. 
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Volem subratllar que el punt de vista textual facilita el desenvolupament de 
les habilitats lingüístiques i comunicatives, ja que permet reconèixer les estructures 
lingüístiques en la seva funció comunicativa. Vegem el quadre 23, on hem ordenat les 
estructures al voltant de la subordinació d’idees o conceptes segons funcions prag-
màtiques. 

Quadre 23. Mostrari: estructures subordinants de caràcter axiològic

Funció 
pragmàtica

Amb connector (que, si, com): 
oracions compostes amb clàusules 
subordinades de subjecte i canvi d’ordre

Amb juxtaposició: 
clàusules, sintagmes preposicionals 
i adverbials perifèrics

Apreciació M’agrada molt que em regalis flors
M’encanta que t’avorreixis
Val la pena que… 
Interessa que…
No importa que…
És bo que…
No està bé que…

Per sort, per fortuna, per ventura, 
 sortosament/
Per desgràcia, dissortadament, 
 malauradament/

Desig Voldria que…
Desitjo que…
És desitjable que…
Seria desitjable que… 
M’encantaria que…

Desitjaria/
M’agradaria/ + infinitiu

Necessitat, 
obligació

Cal que…, no cal que…
Caldria saber si…
Caldrà veure com…
És menester que…
Seria necessari que…
Convé que… 
És obligat que…
Convindria saber si…
És necessari dir-ho ben alt [infinitiu]
És obligat fer-ho [infinitiu]

Necessàriament/
Per força, forçosament/
Obligatòriament/

Complicitat T’ho dic amb franquesa / amb el cor 
 a la mà
Et seré franc/
Francament/
En confiança/
De tu a mi/
Amb el cor a la mà/

Recordem que la diferència entre els operadors lògics i els axiològics està en el 
fet que els darrers projecten un judici de valor que no fa variar la validesa de l’enunciat 
(ex.: sortosament, viatjaran de dia), contràriament als lògics, que afecten la veracitat 
del missatge (ex.: Potser vindran). Vg. 3.2.2 del capítol IV. 

3.3.2.1.3. Estructures a la perifèria de l’oració
En els quadres 22 i 23 hem distingit en dues columnes les clàusules introductòries 
amb connector (esquerra) i certes estructures perifèriques amb juxtaposició (dreta). 
Des d’un punt de vista pragmàtic, unes i altres responen a la veu del qui parla, sigui 
una veu explícita (ex.: Jo crec que no arribaran a signar el contracte) o implícita (ex.: 
Per descomptat, no arribaran a signar el contracte; contribueixen al posicionament 
discursiu de l’emissor, ja que supediten l’enunciat següent als seus punts de vista, sen-
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timents, apreciacions, etc.; i tenen un efecte cohesiu que pot anar més enllà de l’oració 
concreta en què apareixen, atès que el posicionament és transversal. 

Ara bé, les estructures subordinants perifèriques s’articulen amb l’oració per 
mitjà de juxtaposició i s’hi relacionen des d’una posició de domini, atès que s’hi so-
breposen semànticament o pragmàticament. És a dir, a diferència de les clàusules 
introductòries, que queden integrades en l’oració mitjançant un connector lingüístic, 
aquestes estructures tenen caràcter parentètic (estan separades de l’oració mitjançant 
pauses en l’oral i puntuació en l’escrit) i la seva influència semàntica o pragmàtica tant 
es pot projectar en l’oració com en el text. 

Val a dir que les estructures subordinants perifèriques estableixen relacions de 
dependència sense ser connectors. Per tant, convé no confondre-les amb els connectors 
parentètics, amb els quals comparteixen el caràcter parentètic però, contràriament, 
tenen un significat ple, no gramaticalitzat o en procés de gramaticalització; no són 
connectors des d’un punt de vista categorial i funcional sinó elements de modalització. 

3.3.2.1.4. Clàusules subordinades
Des del punt de vista sintàctic, les anomenades oracions subordinades es classifiquen 
segons la seva funció gramatical: substantiva, adjectiva i adverbial. Tanmateix, per 
ser més exactes, les hauriem d’anomenar clàusules. Mitjançant aquestes funcions, 
estenen significats més amplis que els noms, els adjectius o els adverbis que repre-
senten funcionalment (ex.: Qui pica primer, pica dos cops [l’eixerit]; Tenen la casa que 
tots desitjaríem [desitjada]; Arriben quan ja no hi són a temps [tard]). D’altra banda, la 
unió de les estructures subordinades a la principal s’efectua sobretot per mitjà d’ele-
ments d’enllaç, però també per la contigüitat d’estructures amb relació semàntica i 
pragmàtica. En una mostra succinta, observarem com es relacionen amb la principal 
i l’efecte cohesiu que proporcionen els elements d’enllaç. 

3.3.2.1.4.1. Subordinades substantives
Les subordinades substantives es donen quan una clàusula que representa un nom 
forma part d’una oració i exerceix funcions de subjecte [89], de complement directe 
[90] o de complement indirecte [91]:

• Subordinada substantiva de subjecte

[89a] Qui vingui primer podrà seure a primera fila. 
[89b] M’agrada que em faci aquesta pregunta.
[89c] Convé cobrar al comptat.

A [89a], la subordinada de subjecte Qui vingui primer té, al seu torn, un pronom 
exofòric per subjecte que no estableix relacions endofòriques dins l’oració, ja que és 
una referència exofòrica: a [89b], la subordinada de subjecte està lligada a la principal 
per la conjunció que; a [89c], la subordinada substantiva és una clàusula d’infinitiu 
que no demana connector.

• Subordinada substantiva de complement directe

[90a] Es refien que nosaltres portarem el vi.
[90b] Et prometo que no t’enganyo.
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Es relaciona amb la principal per mitjà de la conjunció que.

• Subordinada substantiva de complement indirecte

[91] Envieu la carta a qui toqui [als inscrits].

El pronom qui fa de subjecte de la subordinada, és una referència exofòrica de 
persona; per tant, té funció nominal i no connectiva. La subordinada es connecta per 
mitjà de la preposició a, pròpia del complement indirecte. 

3.3.2.1.4.2. Subordinades adjectives
Les subordinades adjectives es donen quan una clàusula ocupa el lloc d’un adjectiu 
en el si d’una oració i exerceix funcions de complement del nom, independentment 
de la funció que el nom assumeixi en l’oració. Generalment es relacionen amb el nom 
per mitjà del pronom relatiu que, per la qual cosa estableixen una relació endofòrica 
de gran força cohesiva. 

[92] L’ebenista que va fer l’armari mirall de la mare tenia unes mans de plata.
[93] Ara corregirem els exercicis que vau fer ahir.
[94] Envieu la carta a tots aquells que hagin de venir.
[95] Hi haurà incentius per a les empreses que contractin treballadors a l’atur.
[96]  L’ebenista que va fer l’armari mirall que tinc a casa tenia unes mans de plata.

Observem els exemples amb més detall: 
A [92] la subordinada adjectiva forma part del subjecte; a [93] forma part d’un 

complement directe, i a [94] forma part d’un complement indirecte introduït per la 
preposició a.

Ampliem un xic el comentari de [94], perquè a vegades aquest tipus de subordinades adjectives 
s’interpreten com una subordinada de complement indirecte, sense ser-ho. Tots aquells és una 
referència exofòrica, un sintagma nominal, del qual penja la subordinada adjectiva que hagin 
de venir (és a dir, els inscrits). 

A [95] la subordinada adjectiva penja d’un complement circumstancial de des-
tinació. Notem que, a Hi haurà incentius per a les empreses que, és les empreses el que 
arrossega una subordinada adjectiva, la qual forma part del complement circumstan-
cial introduït per per a. A l’exemple següent, [96], observem una subordinada adjectiva 
que forma part d’una altra subordinada adjectiva. 

En tots els exemples esmentats, les adjectives estan introduïdes per un que 
relatiu. No és el cas dels exemples següents, [97] i [98], en què les adjectives estan in-
troduïdes per un que conjunció. Es tracta de casos on hi ha implícita la caiguda d’una 
preposició.

[97] L’esperança que el procés acabi bé ens ajuda a tirar endavant.
[98] Viu amb la preocupació que els seus fills siguin gent de profit.

Observem que aquestes adjectives expandeixen el significat d’un sintagma 
preposicional amb funció de complement de nom (a [97], l’esperança de la victòria i, a 
[98], la preocupació dels fills, en els quals es recupera la preposició de). En la llengua 
oral col·loquial, sovint es manté la preposició d’aquestes adjectives i el que es conver-
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teix en pronom (ex.: L’esperança de què…, la preocupació de què….); no passa així en la 
llengua escrita, on aquests usos són considerats incorrectes. 

Així doncs, les subordinades adjectives, a causa de la seva naturalesa no au-
tònoma i de la dependència del nom, són susceptibles d’actualització en els múltiples 
contextos on apareix un nom, per la qual cosa ofereixen un potencial expansiu molt 
gran. 

3.3.2.1.4.3. Subordinades adverbials
Les subordinades adverbials es donen quan una clàusula ocupa el lloc d’un adverbi o 
un sintagma preposicional equivalent i exerceix funcions adverbials de lloc, temps, 
manera, etc.

[99a] Seuran on trobin lloc.
[99b] L’operaran quan estigui preparat.
[99c] No em convenç com ho argumenten.

En els exemples, on, quan i com actuen com a pronoms exofòrics, ja que re-
presenten un sintagma nominal: on, al seient; quan, el dia, i com, la manera; és a dir, 
no estableixen relacions endofòriques en el si de l’oració. Tanmateix, n’hi ha que són 
susceptibles d’establir relacions endofòriques segons els contextos, com a [99d] i [99e].

[99d] Seuran al seient on trobin lloc [lliure].
[99e] No em convenç la manera com ho argumenten [d’argumentar].

En el nou context lingüístic, però, les subordinades han deixat la funció ad-
verbial i han passat a ser adjectives; ara fan de complement del nom.

Dos exemples més d’adverbials, una d’introduïda per un que conjunció i l’altra 
per la preposició fins a.

[99f] No sortiran fins que no acabin els deures [demà].
[99g] No sortiran fins a acabar els deures / haver acabat els deures.

El fet que les subordinades ocupin el lloc del nom, de l’adjectiu i de l’adverbi, 
fa possible el desplegament significatiu dels elements constitutius de l’oració dins 
l’oració mateixa ([100]), però també en el text, per a acomplir determinades finalitats 
comunicatives, per exemple crear dubte, opinió, etc. ([101]). I és evident que, com més 
subordinació s’afegeix a un text, més se’n ramifica el contingut.

[100] El seguici, que era molt nombrós, omplia la Plaça Major de gom a gom [per el nombrós 
seguici].

[101] Els col·laboradors, si realment haguéssin col·laborat, haurien portat per escrit l’informe 
de les tasques fetes [per els no col·laboradors].

3.3.2.1.4.4. Altres subordinades 
Val a dir que la classificació presentada comprèn les oracions compostes en modali-
tat no marcada, és a dir, declarativa. Tanmateix, i sobretot en la llengua oral, trobem 
subordinades en modalitats oracionals marcades, les quals, evidentment, també es 
poden classificar segons la funció sintàctica. Ara bé, des del punt de vista comunicatiu 
volem destacar-les, perquè incorporen punts de vista de l’emissor, actituds, emocions, 
creences i valoracions que impregnen el discurs de la personalitat de l’emissor i, a 
vegades, això interessa, però a vegades no.
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[102] Que paguin els corruptes és l’única mesura assenyada. [Imperativa]
[103] Saps què et dic? Que et bombin! [Desiderativa/exhortativa]
[104] Val més que callin d’una vegada. [Desiderativa/exhortativa]
[105] Que siguis molt feliç, estimada. [Desiderativa]
[106] Que mai no ens n’haguem de penedir! [Exclamativa]
[107] Que ara no em vinguin amb històries, a mi. [Imperativa]

Com es pot comprovar en els exemples, aquest tipus de subordinades projecten 
la mirada sensitiva de l’emissor sobre el món. Tant és així, que la clàusula principal 
d’on pengen sovint s’expressa amb verbs de dir, de sentiment o d’acció mental, verbs 
que comporten un component psicològic. La clàusula principal pot ser elidida sense 
problemes d’interpretació per part del receptor, com a [106] on se sobreentén un desitjo. 
En expressions emfàtiques, com ara que paguin!, que mengin!, que no m’emprenyin!, que 
la xalin!…, la conjunció que inicial és merament expletiva. Fixem-nos que, en realitat, 
es tracta d’oracions imperatives; recordem que les terceres persones de l’imperatiu 
són iguals que les terceres del present de subjuntiu. Segons el context es dedueix si és 
una ordre o una exhortació. 

No cal dir que aquestes clàusules poden ser més o menys modalitzades, tant 
en la llengua oral com en l’escrita, però sempre ho són, perquè denoten un posiciona-
ment discursiu i una tria, eclèctica o intuïtiva, que palesa l’actitud del qui parla. Es pot 
observar en els exemples següents, espigolats del diari El Punt Avui (22 febrer 2015): 

[108] Que no ens hagin deixat votar com ho fan les democràcies avançades no vol dir que 
renunciem.

[109] És des dels ajuntaments que escollim que naixerà la República catalana del segle XXI.
[110] Els altres que facin discursos, en sentireu molts. 

En general, doncs, les característiques de les subordinades marcades són: 

• tenir el verb en subjuntiu o en imperatiu;

• presentar canvis d’ordre;

• ser introduïdes per un que conjunció;

• penjar sovint d’una clàusula amb verb de dir, de sentiment o d’acció mental.

3.3.2.1.4.5. Recapitulació 
Com hem vist al llarg de l’apartat, les paraules gramaticals que introdueixen les ora-
cions subordinades són diverses i comporten procediments de cohesió varis. Així, 
reconeixem que:

a) No sempre fan d’enllaç. És el cas dels pronoms relatius exofòrics ([89a]).
b) Fan d’enllaç els pronoms relatius amb funció endofòrica, els quals produ-

eixen cohesió per via doble: repetició i connexió ([92], [99d]). 
c) També fan d’enllaç les conjuncions ([89b], [98], [99b], [99c], [101]), i, en con-

textos determinats, algunes preposicions ([99g]). 
d) Hi ha subordinades que s’uneixen a la principal sense cap enllaç formal 

[89c]. En aquests casos la cohesió l’estableix la coherència semàntica i prag-
màtica.
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Tanmateix, la cohesió subordinada-principal està assegurada sempre, no 
solament pel procediment de connexió sinó pel conjunt dels procediments (repe-
tició, connexió i associació), procediments susceptibles de ser actualitzats simul-
tàniament. 

Des del punt de vista comunicatiu, la construcció d’oracions mitjançant 
subordinades és d’un gran rendiment, per tal com acreixen els significats essen-
cials, els de les paraules lexicals, segons el punt de vista o l’actitud de l’emissor. 
En aquest sentit, l’estudi de la sintaxi facilita el desenvolupament de les habilitats 
lingüístiques si, en lloc de centrar-se en l’anàlisi sintàctica, se centra en la cons-
trucció de subordinades que substitueixin noms, adjectius i adverbis d’un text 
donat. En l’aprenentatge, és important dominar la transformació d’oracions segons 
diferents fins comunicatius. 

Per no perdre la visió de conjunt, fem un recordatori dels diferents tipus d’ele-
ments d’enllaç de subordinació:

• Pronoms relatius: que, què, qui, el qual, on. Tenen una doble funció: transpor-
tar informació i connectar. Introdueixen clàusules que poden tenir funció 
de subjecte, d’atribut, de complement directe i de complement circums-
tancial.

• Conjuncions: per exemple, que, si, com, quan. Tenen la funció de connectar 
tot subordinant clàusules de subjecte, complement directe, complement 
del nom i circumstancials.

• Connectors parentètics: per exemple, fet i fet, en efecte, certament, és a dir. 
Tenen la funció de connectar assenyalant relacions semàntiques i pragmà-
tiques entre parts del text i entre clàusules (de vegades, fins i tot sintagmes) 
dins l’oració. 

• Preposicions: a, de, per, amb, fins. Connecten subordinant clàusules d’infi-
nitiu o sintagmes al si d’una oració.

A continuació, en el text 29, podem observar com es va alçant l’edifici textual 
mitjançant nombroses subordinades, de les quals, en alguns casos, pengen altres su-
bordinades i la informació creix de forma ramificada. Farem alguns comentaris sobre 
el text 29 a fi de mostrar l’abast significatiu de les subordinades. 
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Text 29

METGES
SENSE FRONTERES

Ramon Pasqual Vendrell
c. Pedrosa, 109, baixos
Sant Andreu del Pinyol

Benvolgut Ramon,

Moltes gràcies per ajudar-nos a combatre la sida.

Els 40,00 euros que vas donar el dia 28/12/2012 es convertiran en antiretrovirals per a tractar 
més dones seropositives i els seus nadons durant l’embaràs, el part i l’alletament.

Afortunadament, ja són moltes les persones que, com tu, creuen que cap nen hauria de néixer 
amb el virus de la sida. Comptar amb vosaltres ens estimula a continuar treballant per frenar la 
transmissió del virus de mare a fill.

Amb la teva col·laboració, has fet possible que més nens tinguin l’oportunitat que mereixen. En 
nom seu, i en el de tots els que treballem per fer-ho possible, moltes gràcies.

Una abraçada.

(signatura)

Joan Tubau
Director general de Metges Sense Fronteres

PD: 
Et recordo que podràs desgravar el 25 % d’aquesta aportació a la propera declaració de la renda.

Com es pot deduir d’una lectura atenta, les subordinades constitueixen una 
forma de construcció de significats textuals; a diferència d’una paraula, que en el text 
introdueix un concepte més o menys abstracte, una oració o una clàusula expressen 
una idea sobre el món, una idea més o menys concreta sobre algun tema (ex.: Moltes 
gràcies per ajudar-nos a combatre la sida [per l’ajuda]). 

En la composició de l’oració, la subordinació permet estendre’s en idees, sempre 
que aquestes idees siguin coherents amb la intenció comunicativa de l’oració en què 
s’insereixen i serveixin per a la construcció de l’oració resultant. En altres paraules, 
mitjançant les clàusules de subordinació s’expliciten significats que el parlant pretén 
transmetre en ordre a una unitat intencional complexa (ex.: Els 40,00 euros que vas 
donar el dia 28/12/2012 [donats] es convertiran en antiretrovirals per a tractar més do-
nes seropositives i els seus nadons, durant l’embaràs, el part i l’alletament [guaridors]). 
En l’exemple l’emissor, responsable d’una ONG, pretén enaltir la imatge del receptor, 
col·laborador ocasional, i per això explicita l’import de la donació i la seva importàn-
cia en la lluita per salvar vides. Sense aquesta intenció comunicativa, no hi hauria 
aquestes subordinades. 

En el paràgraf següent, observem un cas de subordinació pragmàtica, en el 
qual l’emissor sotmet el que diu a la pròpia apreciació: Afortunadament, ja són moltes 
les persones que, com tu, creuen que cap nen hauria de néixer amb el virus de la sida. 
L’adverbi valoratiu en situació perifèrica subordina la resta de l’enunciat a una apre-
ciació de l’emissor. D’altra banda, observem de nou que l’emissor es val de la subordi-
nació per enaltir la imatge del receptor, ja que manifesta que és una sort que hi hagi 
persones com ell. 
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En la darrera oració del paràgraf final, reconeixem una connexió per coor-
dinació en la qual el segon membre és una subordinada substantiva: En nom seu 
i en el de tots els que treballem per fer-ho possible [i en el nostre], moltes gràcies. 
Per què l’emissor ha desplegat el segon membre i no el primer? Podria ser per una 
qüestió estilística. De fet, el primer membre ja està desplegat a l’oració anterior (els 
nens que han tingut l’oportunitat que mereixen); però també podria ser per destacar 
els qui treballen per salvar vides humanes. Sigui com sigui, el parlant és hàbil i 
sap combinar diferents procediments de connexió i aplicar-los segons li convé en 
el terreny textual.

Al llarg del text s’observa com, a la vegada, les informacions es van ramificant 
i el text es cohesiona. La subordinació és un mecanisme de cohesió per connexió que 
contribueix a la construcció del significat textual, com ho fa la coordinació i la inte-
rordinació. Per tant, els mecanismes sintàctics tenen repercussions textuals, perquè 
estan al servei de la semàntica i la pragmàtica, i així s’han d’entendre per poder de-
senvolupar les habilitats lingüístiques i comunicatives dels aprenents. 

Quadre 24. Subordinades i elements d’enllaç

Classes Formes Clàusules (funcions sintàctiques)

Conjuncions que
si
com
com si
quan 

• Subjecte (ex.: M’agrada que em faci aquesta pregunta;  
M’interessa saber si val la pena fer la despesa;)

• Complement directe (ex.: Mira com va de bruta!; Mira  
si va bruta, la nena; Fan com si sentissin ploure) 

• Complement circumstancial (temps, manera)  
(ex.: Vindran quan puguin; Et vestiràs com voldràs)

Relatius 
(amb funció 
endofòrica) 

on 
que
en què
amb què
amb la qual

• Complement del nom: (ex.: És la industria on treballava;  
Va ser l’any que es va cremar l’església; La idea en què es  
basen; Pot venir de la brida amb la qual s’aguanta la goma)

3.3.2.2. Subordinació en el nivell textual

En el marc oracional i en el textual, tant la subordinació com la dependència compor-
ten una extensió dels significats. Una reformulació o una exemplificació palesades 
amb connectors parentètics (ex.: és a dir, per exemple) es poden donar en el marc de 
l’oració i en el del text, perquè manifesten un mateix tipus de relació. Contràriament, 
les conjuncions de subordinació sintàctica, en general, no són aptes per a realitzar 
funcions textuals: la conjunció que, posem per cas, la més buida de significat i típica 
de la subordinació oracional, no es pot moure del marc de l’oració. Hi ha una gran dis-
tància significativa entre aquesta conjunció i la majoria dels connectors parentètics i 
altres enllaços extensius (és a dir, sintetitzant, a grans trets…), els quals fan aflorar la 
veu de l’enunciador apuntant el que vindrà. Aquesta funció és irrealitzable per a una 
conjunció de subordinació, que és apta per a exercir funcions lingüístiques però no 
funcions pragmàtiques.

Així, els connectors parentètics expansius i altres estructures amb fun-
cions similars (sintagmes preposicionals, adverbis i clàusules), alhora que contri-
bueixen a estructurar el text, ofereixen pistes sobre les finalitats comunicatives 
concretes del fragment que introdueixen: ampliar, aclarir, especificar, generalitzar, 
reformular, sintetitzar, exemplificar, organitzar, situar… De fet, l’enunciat subordi-
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nat o dependent té raó de ser en funció de l’anterior, tant si n’amplia el significat 
com si el limita. És en aquest sentit que considerem que són dependents els uns 
dels altres. 

D’altra banda, convé subratllar que les relacions de dependència no es produ-
eixen solament per mitjà del procediment de connexió, sinó que també es produeixen 
pel de repetició de significats, ja sigui entre elements lèxics (hiperonímia-hiponímia), 
ja sigui entre seqüències o parts del text. De fet, en aquest tipus de relacions semànti-
ques ja hem reconegut com es produeix la inclusió d’uns significats en uns altres (vg. 
2.2.2 d’aquest capítol i també 1.2.2 del capítol III).

Classifiquem els connectors textuals i altres estructures d’enllaç extensius en 
tres grups diferenciats, segons les seves especificitats,

• operadors

• organitzadors

• contextualitzadors 

Solament farem alguns comentaris sobre aspectes poc estudiats o que creiem 
rellevants per al seu reconeixement. 

3.3.2.2.1. Connectors operadors i altres enllaços extensius
Els connectors parentètics i altres enllaços que incloem en aquest grup introdueixen 
operacions textuals intrínseques, específiques: síntesis, generalitzacions, equiparaci-
ons, ampliacions, especificacions, exemplificacions… Sovint introdueixen paràfrasis 
on també es produeixen relacions d’inclusió entre paraules, oracions o seqüències 
d’oracions; o sigui que la cohesió s’hi produeix per més d’un procediment. Tampoc 
aquí els connectors són indispensables, però el fet que apareguin proporciona pistes 
al receptor per a la interpretació de la paràfrasi o el fragment que segueix. 

A l’exemple següent ([111]) trobem un cas de reformulació amb una clàusula 
connectiva (es tracta de), la qual introdueix un aclariment o una ampliació a la infor-
mació anterior.

[111] Per tal de fer arribar aquests productes al consumidor, el sindicat, amb el suport —so-
bretot— de la Diputació de Tarragona i també la de Girona, han posat en marxa el portal 
www.terrapagesa.cat. Es tracta d’un web amb un mapa interactiu de Catalunya dividit en 
diverses regions en què es permet localitzar tots aquells productes que fan venda directa 
al consumidor. [«Creen Terra Pagesa, un distintiu per a productes de venda directa». El 
Punt Avui, p. 18.]

Notem que, de fet, la clàusula operadora podria no ser-hi; l’aclariment podria 
estar juxtaposat mitjançant una coma i gairebé diria el mateix, però hi ha una dife-
rència que rau en la informació pragmàtica que transmet l’operador: indica al lector 
que ve una ampliació de la informació, un aclariment. 

El text 30 ens proporciona exemples diversos de connexions amb relacions 
de dependència. 
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Text 30

Puja el tràfic del port de Barcelona

Creix un 9% i s’acosta als 11 milions de tones
Èxit en totes les càrregues

M. M. 
Barcelona

El port de Barcelona va tancar el primer trimestre de l’any amb xifres que confirmen la bona marxa 
de la infraestructura. Concretament, el tràfic va augmentar fins al 10,7 milions de tones, un 9% 
més que en el mateix període de l’any passat, amb increments en tots els segments de càrrega.

Segons fonts de l’Autoritat Portuària, l’anomenada càrrega contenitzada, que és un dels tràfics 
més estratègics del port, ha crescut un 5% fins a 428.720 TEU transportats (un TEU equival a un 
contenidor de 20 peus), principalment per l’impuls del comerç exterior. 

Les mateixes fonts van informar que, pel que fa als contenidors d’importació, que havien anat 
experimentant baixades significatives des de l’inici de la crisi, en els primers tres mesos de l’any 
han recuperat el to i han crescut un 7%, per sobre del 10.000 TEU descarregats. Quant a les 
exportacions, els 132.246 TEU embarcats han estat un 3% superiors al volum del mateix tram del 
2013, amb un dinamisme especial pel que fa a les destinacions de Xina (31%), els Estats Units 
(17%) i ell Marroc (35%).

El Punt Avui (16 abril 2014).

Revisarem les diferents formes de connexió textual que indiquen la dependèn-
cia d’unes parts envers les altres. A més, repassarem la dependència que es produeix 
per mitjà dels altres procediments de cohesió. 

En el primer paràgraf, el connector parentètic concretament articula les dues 
oracions de què consta el paràgraf. I sabem que és parentètic perquè no penja del verb 
de la primera oració ni del de la segona, sinó que és un senyal de l’emissor que avisa 
que ve una concreció. Així, la segona oració, introduïda pel connector, acompleix la 
funció de concretar la primera i hi estableix una relació de dependència lògica. És un 
exemple, doncs, d’operador de dependència.

En el segon paràgraf, una estructura perifèrica subordinant: segons fonts de 
l’Autoritat Portuària, dona validesa a les dades que introdueix, ja que mostra que la 
informació prové de fonts fidedignes. L’emissor responsabilitza de l’enunciat d’altres 
amb més autoritat que ell mateix (vg. quadre 22). És un exemple d’enllaç operador que 
introdueix el matís de procedència de la informació mitjançant juxtaposició, sense 
connectors que l’explicitin. Tot seguit trobem una clàusula subordinada adjectiva que 
explicita què és la càrrega contenitzada i, més endavant una informació entre parèn-
tesis que consisteix en un aclariment, l’extensió de significat de la sigla TEU. 

El tercer paràgraf s’inicia amb idèntic procediment que el segon, al qual 
es fa referència amb la citació de la font de la informació, una mostra més de de-
pendència d’un paràgraf a un altre (notem que aquí s’estableix cohesió lèxica per 
mitjà del fòric mateixes). Tot seguit, reconeixem dues estructures subordinants 
amb sintagmes preposicionals: pel que fa als contenidors d’importació i quant a les 
exportacions. Així, el tercer paràgraf passa a dependre del segon amb la intenció 
de detallar les dades globals que s’hi anticipen, per la qual cosa s’estableixen rela-
cions endofòriques, motiu pel qual aquests sintagmes preposicionals es consideren 
enllaços operadors. 



253
El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua

Tanmateix, la funció d’aquestes estructures tematitzadores també pot ser or-
ganitzativa, paral·lela a la que pugui fer un connector parentètic com per un costat… 
per l’altre. Ara bé, quan aquest tipus d’estructures perifèriques són organitzatives, 
perquè simplement introdueixen nous temes, estableixen una relació exofòrica. En 
aquest sentit són sumatives, ja que afegeixen un nou tema a d’altres ja exposats (ex.: 
a propòsit de les oracions declaratives; quant a les oracions interrogatives; pel que fa 
a les imperatives), i llavors no són pas subordinants sinó coordinants.

Tornem al segon paràgraf i reconeguem que és una ampliació del primer i que 
la cohesió entre ells es realitza per mitjà de relacions semàntiques. El tercer també 
depèn del primer, en el qual es dona la notícia de la puja del tràfic del port de Barcelona, 
prèviament sintetitzada en el títol, i es donen les dades més globals. 

Com es pot observar, doncs, la cohesió no ve solament pel procediment de 
connexió sinó pel conjunt de procediments. Així, pel procediment de repetició de 
significats, el significat del sintagma nominal la càrrega contenitzada inclou el de la 
càrrega d’importació i la d’exportació, a part d’altres cohesions lexicals que es poden 
resseguir. I, a més de la cohesió semàntica, també hi ha cohesió per associació d’idees; 
per exemple, port, tràfic, Autoritat Portuària, contenidors, càrrega… són mots que estan 
relacionats pragmàticament. 

En efecte, el contingut del text 30 presenta una estructura arbòria, amb ra-
mificacions diverses que parteixen del títol (que engloba el text sencer), el subtítol 
(que depèn del títol) i els paràgrafs (subordinats els uns als altres). Aquesta xarxa 
cohesiva està produïda sobretot per l’establiment de dependències entre parts del 
text mitjançant els dos procediments de cohesió principals: la connexió d’elements 
i la repetició de significats; alhora, la cohesió també es produeix pel procediment 
d’associació d’idees. 

3.3.2.2.2. Connectors organitzadors i altres enllaços extensius
Els connectors que estructuren el text d’una manera més visible són els anomenats 
organitzadors, que sovint realitzen aquesta tasca amb el concurs de les enumera-
cions. Aquests connectors són indicadors del procés de construcció textual, ja que 
diferencien etapes successives de la producció (ex.: en primer lloc, segonament, per 
acabar). Bé és veritat que podrien no ser-hi, però en textos llargs, sobretot, farien 
molta falta.

El text 22, que ens ha servit per il·lustrar les enumeracions, ens servirà ara per 
comentar un aspecte que podria donar lloc a confondre la naturalesa dels connectors 
organitzadors. 

Observem que el text està estructurat de tal manera que les relacions de de-
pendència d’uns paràgrafs respecte d’uns altres és clara, tot i que, com veurem, la 
dependència no es produeix per mitjà de connectors sinó per cohesió lèxica. En realitat 
aquí no hi ha connectors organitzadors que situïn en les etapes del procés discursiu 
(primerament, segonament), sinó que hi ha unes expressions referencials que desglos-
sen el tema del text en subtemes i alhora els ordenen mitjançant una enumeració: 
el primer repte, el segon repte, el tercer repte. Així, els subtemes queden en relació de 
dependència del paràgraf inicial a causa de l’enumeració i del procediment de repetició 
de significats: la repetició idèntica del sintagma reptes (forma i significat) i la inclusió 
de cada un dels reptes en els tres reptes principals. 

El text de Gorbatxov, doncs, es cohesiona sobretot a causa de la coherència 
interna, mitjançant l’enumeració ordenada de les parts i la cohesió lèxica. Una vegada 
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més, observem que el mecanisme d’enumeració és cabdal en l’estructuració del con-
tingut del text i en la cohesió. 

D’altra banda, Cuenca (2006: 85) alerta d’una confusió. Es refereix als sintag-
mes preposicionals i les clàusules que funcionalment es poden confondre amb un 
connector parentètic (ex.: per posar un exemple, resumint), ja que, pel seu significat i 
per la situació perifèrica, poden actuar com a tals. La diferència entre unes estructu-
res i altres és que els connectors parentètics són estructures fixades gramaticalment 
que no admeten modificacions (ex.: per exemple, en resum) i, en canvi, les expressions 
referencials que indiquen ordre accepten complements i són, per tant, modificables 
(ex.: per posar un exemple il·lustratiu, resumint aquesta primera part). En els exem-
ples es pot observar que tant el connector parentètic com la clàusula actuen des de la 
perifèria de l’oració i fan la funció connectiva globalment. 

De fet, les expressions referencials que indiquen ordre discursiu connecten 
parts del text sense ser gramaticalment connectors i ho fan per coherència interna, 
sobretot si n’apareix més d’una i entre totes abasten el procés discursiu sencer (ex.: 
per començar - seguidament - resumint). En realitat, són estructures que tenen funció 
referencial i també textual, encara que no estiguin gramaticalitzades del tot. Cuenca 
(2006: 85) proposa parlar de connexió lèxica, tot establint un paral·lelisme entre els 
processos de referència endofòrica (cohesió gramatical i cohesió lèxica) i els de con-
nexió (connexió gramatical i connexió lèxica). Per la nostra banda, suggerim que una 
manera de referir-nos-hi, més acostada a la seva funció textual, podria ser referències 
d’ordre discursiu, tota vegada que la cohesió lèxica comporta repetició de significats i 
que les referències d’ordre discursiu són estrictament relacionals. 

Així, trobem que, al costat dels connectors parentètics, hi ha referències d’or-
dre discursiu que actuen com a connectors del text establint relacions de dependència 
i organitzant el tempo discursiu per part del qui parla. 

3.3.2.2.3. Enllaços contextualitzadors
Els enllaços contextualitzadors s’encarreguen de situar el contingut textual en el 
temps i el lloc de la comunicació o en una determinada circumstància o manera. In-
trodueixen la localització (ex.: On sigui que els sarraïns van restar…), la temporalització 
(ex.: Simultàniament, a tota la Romània es produïa…), la manera (ex.: Sigui com sigui, 
els romans van establir…). 

De localitzacions i de temporalitzacions en podem trobar mants exemples en 
les narracions, on el narrador va situant els esdeveniments i els fets (ex.: llavors, més 
endavant, en acabat…). Val la pena remarcar que no ens referim a contextualitzacions 
dins el marc de l’oració, és a dir, als adverbis i sintagmes preposicionals amb funció de 
complement circumstancial (ex.: Vindran sigui com sigui); solament parlem d’enllaços 
contextualitzadors en cas que siguin parentètics. 

De nou, trobem expressions referencials que exerceixen funció d’enllaç. Es 
tracta de sintagmes o clàusules que contenen algun element lèxic que fa referència 
al temps cronològic, al lloc, a l’espai o a alguna altra circumstància del text, les quals 
enllacen unes parts del text amb unes altres per la coherència interna que estableixen 
entre les parts (ex.: en acabada la guerra dels Cent Anys, passats el primers moments 
de confusió, continuant amb el problema, posats a fer soroll). Aquest tipus d’expressi-
ons, sempre que siguin parentètiques, tindran un doble valor, ja que al valor conceptual 
s’hi sumarà el valor procedimental. 
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3.3.2.3. Connectors extensius 

Entenent que assenyalen relacions de desigualtat entre les parts, presentem la relació 
dels connectors i altres estructures d’enllaç extensius. 

Quadre 25. Connectors i altres estructures d’enllaç extensius

Classes Formes Funcions connectives  
específiques

Conjuncions que, si, com, com si, com a, quan – Subordinació de  
clàusules substantives 

– Subordinació de  
clàusules adjectives

Locucions 
conjuntives, 
adverbis, 
preposicions 
i locucions 
prepositives

cada setmana / quatre dies, algun dia, alguna o altra vegada, mai, en 
ma/la vida, abans que, cada vegada que, des que, d’ençà que, després 
que, en tant que, fins que, sempre que, tan aviat com, tot d’una, tot just, 
tot seguit que, com sigui, segons, segons com
• Simultaneïtat: mentre, entretant, alhora, ara mateix
• Freqüència: sempre, mai, gairebé mai, sovint
• Instantaneïtat: ja, ara, ara mateix

Subordinació de 
clàusules o sintagmes 
adverbials (de lloc, 
de temps i de manera)

Connectors 
parentètics i 
altres enllaços 
equivalents

Operadors textuals:
• Reformuladors (Introdueixen síntesis, generalitzacions, especificacions, 

ampliacions, recapitulacions, concrecions…): en resum, comptat i  
debatut, recapitulant, en total, a grans trets, ras i curt, grosso modo,  
en general, fet i fet, de fet, generalment, en general, en efecte,  
efectivament, certament, per descomptat, justament, és a dir, vull dir,  
dic mentida, o sigui/siga/sia, més ben dit, millor dit, (o) millor, (o) encara  
millor, (o) si voleu/si preferiu, –i variants–, això és, en altres paraules  
–i variants–, dit d’una altra manera/forma, vaja, més aviat, total,  
en concret, concretament, especialment, en especial, en particular,  
específicament

• Exemplificadors: com és ara, per exemple, a tall d’exemple, justament

Reformulació

Exemplificació

Organitzadors textuals: d’antuvi, en primer lloc, en segon lloc, 
primerament, per començar, per acabar, finalment, a continuació, 
tot seguit, seguidament

Organització textual

Contextualitzadors: 
• Lloc: on sigui, onsevulla
• Temps: en acabat, en acabar, llavors, a la vegada, després de tot, abans 

de tot, en acabada (la guerra), passat un temps
• Manera: de sobte, de cop, de cop i volta, tot d’una, gradualment,  

a penes, circumstancialment, de mica en mica, a poc a poc, d’aquesta 
manera, d’un moment a l’altre, amb freqüència, freqüentment, de tant 
en tant, a voltes, així

• Origen de la informació: segons diuen, segons sembla

Contextualització textual

Altres 
estructures 
amb funció 
connectiva

Organitzadors textuals: abans dèiem que…, en començar he dit que…, 
després s’explicarà com, i acabo dient…

Tematitzadors (quan són referències endofòriques): pel que fa a…, 
quant a…, a propòsit de…, tocant a…

Reformuladors: es tracta de… , vol dir que…, significa que…, 
s’entén que…

Contextualitzadors: a la meitat de (el període Cretaci), en començar
(l’era moderna), abans que (els prínceps s’hi oposessin)

Organització

Tematització

Reformulació

Contextualització
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3.3.3. Connexió bipolar en l’oració i en el text

Com s’interrelacionen dues idees que formen una sola unitat intencional (oració) o dos 
temes d’un text que contribueixen a l’assoliment d’un mateix propòsit comunicatiu? 

La interrelació comporta un tipus de relació binària en què cada part s’implica 
en l’altra, a diferència de la subordinació, en què una part passa a dependre de l’altra, i 
de la coordinació, en què les parts se sumen en condicions d’igualtat. És a dir, comporta 
interdependència. En el domini de la sintaxi aquest tipus de relació ha estat designat 
per Cuenca (1990, 1991, 2006) amb el terme interordinació, que etimològicament signi-
fica ‘ordenació interna’. Com s’anirà veient al llarg de l’apartat, respon a relacions de 
polaritat dins de l’oració composta. 

Aquests tipus de relacions al moll de l’os de la sintaxi tenen el seu paral·lelisme 
en el text, de manera que també es produeixen relacions de polaritat fora de l’oració, 
entre parts del text. Les relacions de polaritat en el nivell textual les anomenarem 
interdependents; interdependència designa la relació polar amb prou precisió. En efecte, 
interordinació i interdependència s’engloben en el concepte de polaritat, o bipolaritat, el 
qual designa una relació lògica que respon a relacions semàntiques de tipus causatiu 
o lògic (causa i efecte) establertes entre dos elements o dues parts. 

Així, entenem que la connexió bipolar es realitza mitjançant dos tipus d’inter-
relació complementaris: una relació sintàctica, o interordinació, i una relació pragmà-
tica, o interdependència, per les quals dos elements s’impliquen en una relació lògica 
que dota l’enunciat de raonament mental, psicològic. 

La interordinació conforma una classe d’oració composta (ordre sintàctic i semàntic) i, prototípi-
cament, explicita la relació mitjançant conjuncions lèxicogramaticals que manifesten polaritat. 

La interdependència té com a límit el text (ordre pragmàtic i semàntic) i es produeix de forma 
aleatòria, prototípicament mitjançant connectors textuals, els quals incorporen a la relació un 
significat pragmàtic que serveix de guia al receptor per a la interpretació textual. 

3.3.3.1. Interordinació en l’oració composta

La interordinació és una forma específica de connexió, al costat de la coordinació i la 
subordinació, en la qual s’estableix una relació de reciprocitat entre les parts impli-
cades. Es tracta d’una forma de relacionar idees en el nivell sintàctic. Segons Cuenca 
(2006: 109), en la interordinació «les clàusules no manifesten relació de dependència 
sintàctica ni són autònomes, sinó que són interdependents: s’impliquen mútuament». 
L’autora posa l’exemple Si acabes aviat, podrem passejar, que il·lustra així:

A l’exemple hi ha una relació d’interdependència semàntica entre les dues clàusules; la pròtasi 
(si acabes aviat) indica la causa hipotètica o possible, la condició d’un fet; l’apòdosi (podrem 
passejar) representa l’efecte d’aquella causa hipotètica. La interdependència prové del fet que 
la pròtasi ho és perquè implica una apòdosi i viceversa.

De fet, el parlant expressa una relació lògica mitjançant una oració composta 
per dues clàusules relacionades per un nexe, també significatiu. Ho hem vist en l’exem-
ple de Cuenca on la conjunció si és un lligam significatiu que compromet el significat 
global de l’oració, perquè una clàusula no té sentit sense l’altra.

La gramàtica actualitza diferents tipus de relacions lògiques entre clàusules 
mitjançant una sèrie de connectors que especifiquen causa, conseqüència, condició, 
finalitat, concessió, contrast. Es tracta de relacions formals que comprometen tres 
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membres: dues clàusules i un connector. Convé recordar que, com en altres procedi-
ments de connexió, el connector no és indispensable per produir un determinat tipus 
de relació semàntica, sinó que solament segella una de les possibilitats de relació, la 
que l’emissor dona per bona. Vegem un exemple d’adversativa i un de concessiva a 
[112] i fixem-nos que els enllaços però i tot i introdueixen una idea de l’emissor i alhora 
la segellen; d’aquí el caràcter marcat que els reconeixem. 

[112] Entoma [Juan Luis Cebrián] totes les preguntes però manté una distància gairebé majes-
tàtica. Marxo amb la sensació que, tot i l’amabilitat exquisida en el tracte, d’aquí a cinc 
minuts podria no reconèixer-me si ens tornem a creuar. [Gutiérrez M., Àlex. Ara (17 febrer 
2013), p.60.]

En efecte, en cada classe d’oració composta interordinada hi ha una relació de 
caràcter lògic, una tensió o equilibri entre el significat de cada un dels membres impli-
cats, l’un envers l’altre i viceversa; per això són interdependents i complementàries. 

Cuenca s’hi refereix (2006: 100):

hi ha interdependència quan el valor sintàctic i semàntic d’una primera clàusula o sintagma està 
parcialment determinat per una segona clàusula o sintagma amb què es connecta i viceversa. 
La interdependència s’associa amb la binarietat, és a dir, amb el fet que els elements units són 
dos, es troben en el mateix nivell jeràrquic d’anàlisi i s’impliquen mútuament.

Així mateix, l’autora, seguint una proposta d’Ángel López-García, distingeix 
dos tipus d’interordinades: les que parteixen de l’origen de la relació i les que ho fan 
de la fi (2006: 111): 

En les causals, condicionals i concessives destaca l’origen de la relació: el nexe apareix precedint 
l’element que indica l’origen, la causa, de la relació.

En les consecutives, finals i adversatives, destaca la fi de la relació, l’efecte; el nexe apareix 
precedint l’element que indica la fi, l’efecte.

En exemples de tots dos tipus, [113] i [114], observem que cada un dels cons-
tituents de les interordinades s’implica en l’altre significativament i formalment mit-
jançant el nexe. 

[113] No has vingut perquè no m’estimes; Si m’estimes vindràs; T’estimo encara que no hagis 
vingut.

[114] Plou molt, doncs no et posis les sabates noves; Posa’t les sabates de goma per tal de no 
mullar-te; No et mudis massa, però posat guapa.

Així, la naturalesa de les interordinades és la interdependència sintàctica i 
semàntica, i el connector que vincula les dues parts és una paraula lexicogramatical 
que segella el significat de la relació, sigui conjunció (però), connector parentètic (en 
canvi) o la suma de tots dos, conjunció (sovint la coordinant i) + connector parentètic 
(i/però, en canvi). 

Són exemple de conjuncions i locucions polars, o bipolars, prototípiques de la 
interordinació d’oracions, les següents:

• Causals: perquè (+indicatiu), ja que, atès que, donat que, com que

• Consecutives: doncs, de manera que, així que

• Condicionals: si, posat que, en cas que
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• Finals: per tal que, perquè (+subjuntiu)

• Concessives: tot i que, malgrat que, a pesar que, encara que

• Adversatives: però, sinó

Com hem apuntat abans, les conjuncions bipolars o conjuncions polars es 
distingeixen de la resta de conjuncions pel significat lexicogramatical que establei-
xen entre dues clàusules. La seva densitat semàntica les fa aptes per funcionar com 
a connectors parentètics, cosa que no passa amb les conjuncions de baixa densitat, 
com ara que, que no són aptes per a funcions textuals.

De fet, com que la lògica de les interordinades l’estableix l’emissor, les conjun-
cions polars poden introduir punts de vista i raonaments totalment subjectius (ex.: No 
venen perquè no els dona la gana). Així, les relacions de polaritat tant poden expressar 
raonaments objectius com subjectius (ex.: S’ha mullat tot el patí perquè ha plogut molt; 
Tot i que s’ho mereixien, no els van voler al grup).

Recordem que els textos amb patró argumentatiu (patró marcat) sovint tenen 
aquest tipus de connexions que palesen el raonament mental de l’emissor, sigui en 
l’oració, sigui en el text. Hi tornarem més endavant en els comentaris sobre el text 32. 

Una última observació sobre la naturalesa de les conjuncions bipolars, ara des 
del punt de vista de la recepció. Val a dir que els textos amb profusió de connectors de 
polaritat (sovint argumentatius) demanen un cert esforç d’interpretació al receptor, ja 
que, per poder entendre bé el missatge, ha de calibrar les dues parts que se li presenten 
enllaçades pel connector. Ho veurem amb més detall en els exemples següents. 

[115] No han entès res perquè no van anar a una bona escola [Causa].
[116] Es diu Eufrasiano, però no és mala persona [Contrast].
[117] Si tingués tres mans tocaria el piano com ningú [Condició].
[118] Tot i que em trobo malament, aniré al metge [Concessió].

El receptor d’un enunciat com el de [115] percep la causa com a il·lògica i busca 
en la seva ment una causa més raonable: no han entès res perquè són curts de gambals. 
En calibrar les dues parts, el receptor s’ha adonat que allà falla la lògica. Igualment, 
calibrant [116], [117] i [118], el receptor es veu obligat a fer-se una composició de lloc, 
perquè tant el contrast, com la condició i la concessió li semblen absurds i ell hi ha de 
trobar una lògica.

Normalment, les interordinades són coherents i ben cohesionades i el receptor 
no hi ha de buscar cap altra lògica, però igualment ha de fer l’esforç de calibrar-les per 
saber-ho (ex.: Semblava inofensiu, però deixa’l anar…; No era instruït, però era molt 
educat).

Així, en general, les conjuncions polars exerceixen funció sintàctica en ora-
cions compostes i, excepcionalment, algunes poden exercir funcions connectives 
textuals, similars a les dels connectors parentètics, ja que arrosseguen un plus de 
significat pragmàtic que prové de la relació lògica que expressen (ex.: Perquè, de tot 
aquest assumpte, no se’n podia esperar gaire més cosa més).

Podem observar, a més, que les interordinades es poden inserir les unes en les 
altres ([119], [120]) i encadenar-se entre si ([121]) formant seqüències d’oracions, en les 
quals, no cal dir-ho, hi poden haver altres formes de connexió oracional (subordinació 
i coordinació): 
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[119] Ni les administracions públiques ni la mà privada han dit encara la darrera paraula però, 
malgrat les actuacions que resten pendents, no es pot ignorar que aquest sector de Bada-
lona ja ha rebut fins al dia d’avui una injecció pública de 187 milions d’euros. (Presència. 
Núm. 2137, febrer 2013)

[120] Si algú s’havia arribat a creure mai de debò que a Catalunya hi havia un oasi, i ara des-
cobreix amb estupor que no era ben bé així, doncs per a ell va el pollastre i benvingut 
sigui al món real. [Alzamora, Sebastià. Ara (17 febrer 2013), p. 35.]

[121] Se sol dir que els homes som incapaços de fer dues coses alhora. Si és així, espero que 
el país el governin com més dones millor, perquè la realitat ens fa treballar en diversos 
fronts. [Soler, Toni. Ara (17 febrer 2013), contraportada.]

3.3.3.2. Interdependència entre parts del text 

Semblantment que en les oracions, en el text es produeixen relacions de polaritat. No 
cal dir que en el text no es tracta de relacions sintàctiques, per tant formals, sinó de 
relacions semàntiques i pragmàtiques. Tanmateix, en el text hi ha zones intermèdies 
que fan que no hi hagi un tall decisiu entre l’oració i el text. Aquest fet, i l’alternança 
que presenten un bon nombre de conjuncions i connectors parentètics, sustenta la 
idea d’una certa continuïtat en la connexió textual, també en les relacions de polaritat: 

– Intraoracionals, en el marc de l’oració
– Interoracionals, entre oracions o entre parts del text (blocs temàtics)

Tanmateix, determinar si la relació s’estableix en el nivell del text o de l’oració 
composta, des del punt de vista de la didàctica, no és el més rellevant. El que importa 
és el desenvolupament de les habilitats lingüístiques i textuals.

D’altra banda, els connectors parentètics de polaritat, com les conjuncions, no 
són aliens al significat de les parts que uneixen. Hi ha d’haver coherència perquè hi 
pugui haver cohesió; ho prova el fet que les parts interdependents es perceben cohe-
sionades tot i l’absència de connector. També en el nivell textual, doncs, les relacions 
de polaritat demanen cert esforç al parlant: a l’emissor, de construcció d’una lògica; 
al receptor, de reconstrucció. 

És el que passa en el text 32, que presenta força relacions de polaritat i, tot i que 
té els connectors ben posats, demana ser llegit amb força atenció (també per causa de 
frases força llargues i de metàfores i metonímies no convencionals, etc.). Observem-hi 
sobretot els connectors oracionals i textuals que marquen relacions d’interdependència 
entre parts de l’oració o del text.
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Text 32

Una Església tocada i bel·ligerant

1r paràgraf. Quan d’aquí a uns dies el camarlenc anunciï l’habemus papam! no pronunciarà a con-
tinuació el nom de cap dels onze cardenals dels Estats Units. Els experts en geopolítica vaticana 
hi estan d’acord: mentre Washington sigui la superpotència, Roma no escollirà com a successor 
de Sant Pere cap dels seus prínceps nord-americans. Per més que representin el segon grup na-
cional més nombrós del conclave, només superat per l’esquadra italiana, la nacionalitat americana 
connotaria de manera inconvenient un pastor amb vocació universal. A més, els cardenals dels 
Estats Units no ocupen càrrecs importants a la cúria, que és, de fet, l’equip més potent sota els 
frescos de la Capella Sixtina. 

2n paràgraf. I això que l’Església catòlica nord-americana és influent. Una quarta part del país 
es declara catòlica (uns 75 milions) gràcies, en part, a la injecció demogràfica hispana que està 
convertint els bancs de les esglésies en un aiguabarreig de cabells blancs i pells morenes. Per això, 
la Conferència Episcopal Americana és particularment progressista en la defensa dels immigrants. 

3r paràgraf. En tota la resta, és desacomplexadament obedient. Quan es va presentar la reforma 
sanitària d’Obama, l’Església va enfrontar-se al president per no haver d’incloure els tractaments 
amb anticonceptius en la cartera de prestacions de les mútues que contracta per al seu personal 
femení a hospitals o escoles. A Sant Esteve Màrtir, una parròquia de l’Avinguda Pennsilvània prò-
xima a la Casa Blanca, la litúrgia dominical és vibrant: l’orgue i el cor són una delícia, els seglars 
que llegeixen les lectures i administren la comunió han passat el corresponent curset, es respira 
l’encens i la missa llisca ben engreixada fins a l’aneu-vos-en en pau, amb el capella a la vorera, 
vestit amb els ornaments, encaixant la mà dels feligresos i desitjant-los un bon diumenge. Això 
sí, no hi sentireu mai un sermó que connecti l’Evangeli amb la guerra, amb Wall Street o amb la 
passió per les pistoles. […]

4t paràgraf. La cara més coneguda de l’episcopat nord-americà és el seu president, Timothy Dolan, 
cardenal de Nova York, que la matinada de la renúncia papal va ser entrevistat als principals platós 
del país. Dolan s’hi troba a gust entre càmeres, i és seva la frase «Diria que els que em consideren 
papable són gent que ha fumat marihuana». El 21 de febrer d’enguany Dolan va reunir-se amb 
els advocats de les més de 500 víctimes de presumptes abusos sexuals a menors a l’arxidiòcesi 
de Milwaukee, que va dirigir entre el 2002 i el 2007. Dolan va publicar els noms dels capellans 
agressors, però es discuteix si primer els va encobrir. 

5è paràgraf. Més difícil és la posició del cardenal Roger M. Mahony, exarquebisbe de Los Àngeles, 
de qui està documentat per la justícia que va encobrir almenys un cas de pederàstia. Després 
Mahony va rectificar, i el 2007 va firmar un acord de 660 milions de dòlars com a compensació 
a les víctimes. […]

6è i últim paràgraf. Malgrat tot, l’Amèrica del nord podria donar un papa: el quebequès Marc 
Ouellet, de 68 anys, que viu a Roma des de fa vora tres anys, quan Benet XVI el va nomenar pre-
fecte de la congregació dels bisbes. Va ser professor en diversos seminaris de Colòmbia, domina 
sis idiomes i la comunicació pública. Com la resta de companys de consistori, considerar-lo un 
cardenal conservador seria redundant.

Antoni Bassas. Ara (3 març 2013), p. 21.

D’entrada, com a experts, ens adonem de la polivalència i continuïtat dels 
connectors: anem percebent les informacions enllaçades unes amb altres de manera 
contínua, sense notar que els connectors empaquetin volums d’informació diferents, 
ni que hi hagi talls o gradació en els diferents nivells en què actuen. Els connectors 
senzillament van articulant els conceptes, les idees, els temes, avançant en la cons-
trucció del text, tot palesant les relacions semàntiques intrínseques que s’estableixen 
entre paraules, sintagmes, oracions, etc. Són peces de la cohesió que actualitzen tipus 
de relacions. 
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Observem en el text la polivalència dels connectors de polaritat. Al si de l’ora-
ció trobem connectors parentètics; notem també que hi ha conjuncions i connectors 
parentètics amb funció idèntica que podrien funcionar en els dos contextos. 

Quadre 26. Recopilació: connectors de polaritat del text 30

Paràgraf 
Conjuncions i locucions 
prepositives 
(nivell intraoracional)

Connectors parentètics 
i altres estructures d’enllaç 
(nivell interoracional)

Sentit que incorpora

1r
mentre condicional/temporal 

per més que concessiu

2n
I això que concessiu

gràcies a causal

3r Això sí concessiu 

4t però adversatiu

6è Malgrat tot concessiu

Com es pot observar, a l’article d’opinió predominen els connectors polars, però 
també n’hi ha d’altres: un de sumatiu (a més) i dos d’extensius, un de reformulador (de 
fet) i un de temporalitzador (després). 

Val la pena comentar l’estructura amb funció d’enllaç que introdueix el segon 
paràgraf (i això que), ja que, si bé és cert que fa una funció relacional, no és un connec-
tor parentètic atenent-nos a la definició de Cuenca (vg. l’apartat 3.2.2). Observem que 
I això que està integrat en l’oració i introdueix un nou argument per justificar l’opinió 
defensada abans. Notem que el demostratiu això no té funció de dixi discursiva aquí, 
ja que no es tracta d’una represa discursiva (referència endofòrica), sinó que i això que 
és una estructura iniciada amb la conjunció i (sumativa) que introdueix una concessió. 

D’altra banda, tenint en compte el text sencer, podem observar que el con-
nector parentètic malgrat tot, que inicia el 6è paràgraf, s’oposa clarament a tot el text 
anterior. Com que la relació de polaritat es clou en si mateixa, en aquest cas es produeix 
el tancament de la unitat textual. 

3.3.3.3. Connectors bipolars 

Admetent que les relacions de polaritat es donen tant en l’oració com en el text, pre-
sentem un quadre general dels connectors bipolars. 
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Quadre 27. Connectors i altres elements d’enllaç de polaritat

Classes Formes Funcions connectives 
específiques

Conjuncions 
i locucions 
conjuntives 

perquè (+indicatiu), ja que, com que, per tal com, puix 
(que) [arc.], car [arc.], atès que, donat que

Causa 

així que, de manera que, de tal manera que, talment 
que, fins a tal punt… que, ergo

Conseqüència 

si, mentre, en cas que, sempre que, només que, posat 
que, sols que

Condició 

perquè (+subjuntiu), a fi que, per tal que Finalitat 

però, mes, sinó, sinó que, ans [arc.] Contrast 

si, si bé, tot i que, per bé que, per més que, encara que, 
malgrat que, bé que, per molt que, per més que, 
a menys que

Concessió 

Connectors 
parentètics 
i altres 
enllaços 
equivalents

Així, (així) doncs, llavors/aleshores, per tant, per 
consegüent, en/com a conseqüència, consegüentment

en fi, en conclusió, en definitiva, per concloure, al capda-
vall, al cap i a la fi, a fi de comptes, total, (per) tot plegat

Conseqüència

si no, condicionalment, si de cas, si es donés el cas, si 
s’escau, si no es diu el contrari, si anés bé, si sortís tot bé

Condició 

al contrari, contràriament, per contra, altrament, en canvi Contrast

malgrat tot, amb tot, així i tot, tot i això, altrament, 
tanmateix, amb tot, en tot cas, no obstant això, (amb) 
tot i amb això, tot amb tot, de tota manera, de totes 
maneres, sigui/siga com sigui/siga

En posició no inicial: però, per això, si més no, almenys, 
a tot estirar, al màxim, com a mínim, mínimament, a la 
millor, en el pitjor dels casos, si de cas, si es donés el cas, 
al capdavall, comptat i debatut, fet i fet, total

Concessió

Altres 
estructures 
amb funció 
connectiva 

Per/a causa de, gràcies a, per amor de, a còpia de, en vir-
tut de, per altres causes, per causes que no venen al cas 

Causa 

i això que [emf.], a favor de, (tot i) sabent/saber que, 
(tot i) admetent/admetre que, en lloc de, a menys de

Concessió 

si tot va bé, en cas que, si per un casual, si per ventura, 
si hi hagués l’oportunitat de, amb la condició que, 
suposant que

Condició 

a fi de, per tal de, per tal com, amb l’objectiu de, amb 
la finalitat de, amb el propòsit de, amb la intenció que

Finalitat 

a despit de, a excepció de, a desgrat de, a malgrat de, 
en contra de, enfront de, en lloc de

Contrast, restricció

3.3.4. Resum dels procediments de connexió

Els procediments de connexió constitueixen una part fonamental de la cohesió, sobre-
tot pel fet que enllacen oracions formant oracions compostes i seqüències d’oracions, 
components bàsics de text. Amb la connexió pròpiament dita, juntament amb la jux-
taposició, es du a terme l’articulació del text. 
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D’altra banda, amb els procediments de connexió (com també amb els de 
repetició de significats) es produeixen tipus de relacions semàntiques fonamentals 
—d’igualtat, de desigualtat i de polaritat—, les quals es projecten en l’oració i en el text 
de forma contínua. En l’oració, ho fan per mitjà de formes sintàctiques de coordinació, 
subordinació i interordinació; en el text, sense el formalisme sintàctic, amb formes que 
palesen l’autonomia de les parts, les relacions de dependència i les d’interdependència. 
Així, el procediment de connexió es desplega en tres tipus: sumatiu, extensiu i polar. 
Sintetitzem els trets més importants que els defineixen. 

Quadre 28. Cohesió: tipus de connexió

Sumativa Extensiva Polar

Efecte Linealitat Ramificació Reciprocitat

Nivell sintàctic Coordinació Subordinació Interordinació

Nivell pragmàtic Autonomia Dependència Interdependència

Convé subratllar que l’ús exclusiu o abusiu de qualsevol dels tipus de connexió 
faria trontollar la coherència i l’adequació textual. Es veu clarament des de la recepció:

• Si les addicions són interminables, l’audiència té la sensació que el text és 
monòton i desconnecta.

• Si un orador perd de vista el tema de què parla i se’n va per les branques, 
decep el receptor; l’excessiva ramificació comporta dispersió.

• Si un text conté relacions de polaritat a desdir, la trama s’espesseix de tal 
manera que el fa pesant, inintel·ligible.

Hi ha d’haver un cert equilibri entres les diferents formes de connexió. 

3.3.4.1. Relacions d’igualtat en la connexió

La coordinació sintàctica és bàsicament de caràcter additiu, ja que les informacions 
coordinades simplement es van afegint; sovint ni tan sols es val de connectors lin-
güístics, basta la juxtaposició d’elements. Comporta suma, continuïtat, distribució, 
disjunció o comparació, sempre situant els elements en relació d’igualtat categorial. En 
certa manera, manté l’autonomia dels membres que uneix. Per això el receptor percep 
les informacions coordinades com a entitats independents, l’existència de les quals 
no depèn l’una de l’altra i, generalment, les interpreta amb facilitat. Amb tot, com ja 
hem apuntat, hi pot haver dificultat de comprensió si les frases contenen excessives 
addicions i es fan massa llargues. 

L’addició és una classe de connexió que es manifesta en tots els nivells lin-
güístics, és a dir sintagmes, oracions, seqüències, parts del text, etc., de tal manera que 
es produeix sense discontinuïtat en l’esdevenir discursiu. Connectors parentètics, com 
ara a més o encara més, assenyalen aquest tipus de relacions serials, igualment com les 
enumeracions dels capítols d’un llibre. Per aquest motiu, i perquè es produeix en tota 
classe de textos, l’addició esdevé una forma de connexió universal. Tot i que és la forma 
d’articulació prototípica del patró descriptiu, és present en textos o fragments amb 
patró narratiu, directiu i expressiu. En general, té poc pes en textos predominantment 
argumentatius. Aquest caràcter sumatiu comporta, indefectiblement, enumeracions.
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3.3.4.2. Relacions de desigualtat en la connexió

La subordinació sintàctica comporta la plena dependència d’una estructura respecte 
a una altra, per la qual cosa es produeix una relació de desigualtat. En la subordinació, 
un enunciat es converteix en principal perquè un altre en passa a dependre i esdevé 
secundari. 

Entre unitats temàtiques o entre grans parts del text, hi ha relacions de de-
sigualtat, en el sentit que una part del text depèn d’una altra. Hi ha temes que es 
desdoblen en subtemes, enunciats que són la reformulació d’altres, etc., encara que 
no sempre la dependència s’estableixi per mitjà d’un connector. Com en la sintaxi, les 
relacions desiguals comporten una ramificació dels continguts: expansió, obertura, 
ampliació, especificació, concreció… 

Sigui en el nivell oracional o en el textual, la subordinació d’un enunciat a un 
altre comporta o bé una ramificació d’estructures (en la sintaxi) o bé una ramificació 
de temes (en el text). 

3.3.4.3. Relacions de polaritat en la connexió

En el nivell sintàctic, la interordinació comporta una tensió o equilibri entre dues 
estructures sintàctiques enllaçades generalment per un connector gramatical. El sig-
nificat global d’aquesta implicació es clou en si mateix, perquè cada una de les parts 
existeix en relació a l’altra; és a dir, els significats són interdependents. 

En el nivell textual la relació d’interdependència entre les parts del text es 
produeix semblantment entre blocs d’informació majors. La interdependència com-
porta la implicació de dues parts. 

Així, a diferència de la connexió sumativa, que és serial, i de la connexió 
extensiva, que és ramificada, la relació contrastiva és recíproca, s’obre i es tanca a 
si mateixa; en aquest sentit parlem de connexió bipolar. Si les primeres comporten 
ampliació, la polaritat comporta contenció, reciprocitat. 

En efecte, les relacions de polaritat es produeixen  mitjançant la interordinació 
d’oracions i la interdependència de les parts dels text. 

4. Procediment d’associació 

Les paraules, o les expressions referencials, es relacionen no solament lingüísticament 
sinó també per l’associació d’idees que estableixen els parlants, ja sigui perquè els 
mots pertanyen a un mateix camp temàtic i tenen una certa relació semàntica ([121]), 
ja sigui perquè s’apleguen a causa de l’ús ([122]) i tenen una relació pragmàtica que 
tanmateix no deixa de ser cohesiva.

[121] Redueix les molèsties post quirúrgiques perquè hi ha menys pèrdua de sang, menys dolor, 
edemes i hematomes inapreciables. La recuperació és més ràpida, en algunes tècniques 
gairebé immediata.

[122] —Para la taula i posa-hi culleres, que hi ha sopa.

En tots dos casos el receptor té un paper destacat, ja que, a partir del coneixe-
ment que té del món en general o del tema concret de què es parla, serà més o menys 
capaç d’establir lligams entre els mots o les seqüències. Vegem, en els textos 33 i 10 
bis (copiat del punt 2.3.1). 
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Text 33

La Laia es va asseure al balancí de l’àvia, es gronxava suaument, es gronxava… tancava els ulls… 
i a cada nou impuls li venien records de quan era petita. La mare, el Joaquim, acabat de néixer, al 
bressol vora de la llar de foc. La vella Cecília i l’àvia discutint a la cuina entre soroll de plats i perols. 
La casa fosca, el passadís inacabable, el fred punyent d’aquell hivern en què va marxar el pare…

Text 10bis

El nou lífting facial

El Silhouette lift és el tractament ideal per aconseguir un efecte lífting del terç mitjà de la cara 
sense haver de recórrer a la cirurgia estètica i tots els inconvenients que comporta. És adient per 
corregir pòmuls enfonsats, solcs nasals i irregularitats del coll.
[…]
Es practica a la mateixa consulta del metge. És a dir, no requereix un quiròfan, però sí una sala 
perfectament condicionada.

En el text 33 trobem un sens fi de relacions que qualsevol receptor és capaç 
d’establir, perquè s’hi reflecteix un món familiar, a l’abast de gairebé tothom. El receptor 
reconstrueix l’escena del balancí, ja que relaciona balancí amb gronxava i impuls; de-
dueix components d’una família (la mare i dos fills, la Laia i el Joaquim, l’àvia, i potser 
una vella serventa o una tia, la Cecília); imagina l’escena familiar d’una mare amb el 
seu nadó vora del foc i dues dones que discuteixen a la cuina entre el soroll dels plats, 
i es fa la idea d’una casa antiga, ombrívola, sense calefacció (llar de foc, casa fosca, 
passadís inacabable, cuina, plats i perols, el bressol vora de la llar de foc…).

El lèxic representatiu d’una situació familiar permet al receptor relacionar i 
reconstruir fàcilment la situació evocada per l’emissor, encara que no sigui el desti-
natari del text. Es tracta de paraules relacionades per l’ús i pel fet de pertànyer a uns 
mateixos camps semàntics: la família, la casa… Els lligams, doncs, són fàcils d’establir, 
perquè la cohesió per associació permet recrear el context dels contingut del text. És 
el que passa en la narrativa (textos de ficció), en què els lectors recreen els contextos 
que els proposa l’autor. 

En el text 10bis, que ja havíem llegit en el punt 2.3.1, no passa exactament el 
mateix. Sabem que tracta d’alguns aspectes de la cirurgia estètica. El lèxic emprat és 
fàcil de relacionar pels coneixedors del tema, però no ho és tant per a altres receptors, 
com per exemple, els que tampoc no tinguin coneixements d’anglès: Lífting facial, 
Silhouette lift, efecte lífting, terç mitjà de la cara, cirurgia estètica, pòmuls enfonsats, 
solcs nasals… 

Com hem vist anteriorment, la cohesió per repetició depèn de les relacions que 
s’estableixen entre el significat lingüístic dels mots, és a dir les inclusions, les equiva-
lències, els contrastos. En canvi, la cohesió per associació depèn dels coneixements i 
les capacitats del receptor, perquè no podrà associar uns mots amb d’altres si no coneix 
els contextos d’ús de les paraules o el tema de què es tracta. 

La cohesió per associació està basada en les relacions externes dels mots i 
té lloc en la ment de les persones que es comuniquen —quan, en el capítol primer, 
parlàvem de la influència del context mental en la comunicació, ens referíem també 
a aquests aspectes. Per tant, com que aquí no ens fixem en les relacions endofòriques 



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA CRITERIS LINGÜÍSTICS

El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua266

dels mots lexicals, no podem dir que els mots s’assemblen, es diferencien o s’oposen, 
com s’esdevé en la repetició de significats. El que podem dir és que determinats mots 
comparteixen veïnatge en un text, perquè els objectes que designen comparteixen 
veïnatge en un mateix context social o cultural. El parlant els associa mentalment 
perquè coneix els mots i la situació d’ús: com a emissor, els actualitza en el text; com 
a receptor, els actualitza en el context. La cohesió es produeix, justament, perquè 
aquesta associació pragmàtica contribueix a la configuració del tema i dels subtemes 
del text, allò de què es parla. El text és la cruïlla on es produeix l’associació cohesiva. 

Tanmateix, si bé en aquest procediment les paraules no es repeteixen, una 
observació més detinguda ens fa notar que també comporta una certa repetició: la 
del marc pragmàtic on es mouen les paraules. Cada vegada que s’esmenta una paraula 
relacionada amb un mateix context, a la ment del receptor s’activa aquell context. Tal 
vegada la cohesió per associació, en part, vingui també per aquest camí.

Quadre 29. Procediment d’associació. Cohesió lèxica

Mateix camp temàtic 
(relacions semàntiques)

Mateix camp d’ús 
(relacions pragmàtiques)

Ex.: esquizofrènia, psiquiatria, mania  
persecutòria, depressió, eufòria…

Ex.: metge, pacient, hospital, consulta mèdica, 
llit articulat, informe, alta hospitalària…

No és estrany que sigui difícil establir una separació entre semàntica i prag-
màtica, ja que són els parlants els que atribueixen els significats, siguin lingüístics o 
pragmàtics (culturals, socials, psicològics…), als objectes del món.

5. Resum dels procediments de cohesió: repetició, 
articulació i associació 

Els procediments de cohesió es distingeixen clarament els uns dels altres per carac-
terístiques pròpies:

a) La cohesió per repetició de significats és un encadellat de significats, com 
una construcció de fusta on les peces estan encastades les unes amb les 
altres, sense intervenció de tercers elements.

 Es produeix entre elements que comparteixen significats, tant en el marc 
de l’oració (intraoracional), com en el del text, entre oracions o parts del 
text (intratextual).

b) En la cohesió per articulació les parts estan unides per elements d’enllaç: 
lingüístics, en la connexió, i paralingüístics en la juxtaposició. 

 En la connexió els elements d’enllaç són els connectors: conjuncions, con-
nectors parentètics i altres estructures. És una relació en la qual dos (i 
ocasionalment més) membres es relacionen per mitjà d’un tercer, és a dir, 
ternària, i tant es pot produir entre sintagmes o oracions dins d’una oració 
composta (intraoracional), com entre oracions independents sintàcticament 
o conjunts d’oracions (intratextual).

 En la juxtaposició els elements d’enllaç són: la puntuació en l’escrit i les 
pauses i altres elements extraverbals, en l’oral. La juxtaposició s’estableix 
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per la contigüitat d’estructures amb compatibilitat semàntica i articulades 
per mitjà de la puntuació o les pauses. Pot comportar associació d’idees i 
inferències, com la resta de procediments. 

c) La cohesió per associació es distingeix de les anteriors, que són fenòmens 
intrínsecs, pel fet que és extrínseca. 

 S’estableix amb relacions múltiples i, fins a cert punt, imprevisibles, perquè 
s’estableix en la ment del parlant, tant en l’emissió com en la recepció. Les 
associacions entre paraules o frases dependran del coneixement del món 
que tingui el parlant i de la seva capacitat de fer inferències.

d) Les inferències són un component semàntic i pragmàtic que contribueix a 
la cohesió en cada un dels procediments o en general. 

 En efecte, el denominador comú dels procediments de cohesió és el com-
ponent semàntic; el component pragmàtic i el gramatical hi són presents, 
tant en la repetició de significats (morfologia i lèxic), com en la connexió 
d’elements (sintaxi). La cohesió no s’explica sense la conjunció de tots els 
procediments ni sense la confluència de tots els plans de la llengua. 

6. Cohesió i textura

6.1. Teixit textual, textura

La unitat textual és un concepte ideal. De fet, si s’aconsegueix en alguna mesura és 
per la cohesió i per la coherència, ja que té a veure amb el tancament del tema del text, 
tot i que no és imprescindible.

La textura és el resultat de la cohesió de tots els elements, considerant que la 
cohesió integra tots els processos lingüístics i paralingüístics; la gramàtica en primer 
lloc, i també la modalització, fenomen transversal que afecta el text a tots els nivells.134 
Potser on es pot veure més clarament és en els patrons discursius (descriptiu, narra-
tiu, argumentatiu, directiu, expressiu), superestructures textuals articulades per un 
determinat tipus de connexió i afaiçonades per determinats tipus de modalització, 
ja que hi ha patrons que incorporen la presència de l’emissor, el punt de vista, els 
aspectes afectius, etc. Els textos amb predomini absolut d’un patró discursiu tenen el 
segell d’una textura pròpia.

Insistirem un xic en el paper de la modalització en la cohesió, essent que con-
tribueix a dotar el text d’una certa unitat. 

La modalització determina l’estil personal de parlar o escriure que confereix 
personalitat al text. D’entrada, un polític, un periodista, un capellà o una mestra, en 
el desenvolupament de les seves funcions, mostren un estil de dir les coses que els 
distingeix com a individus pertanyents a un grup social. Alhora, però, cada persona 
pot modelar el discurs segons convingui a les situacions concretes de comunicació o 
segons els seus gustos, sempre que tingui un bon domini d’habilitats lingüístiques i 
comunicatives. És a dir, cada un pot personalitzar el discurs al màxim, sense abando-

134 M. J. Cuenca considera la modalització com un mecanisme de cohesió textual. Vg. Cuenca, M. J. 
(2007) «Modalització i text argumentatiu». Modalització i cortesia lingüística. Barcelona: Graó. Articles, 
42, p. 33-43. 
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nar del tot els trets que l’identifiquen com a membre del seu grup o bé abandonant-los 
del tot. La modalització és una marca d’origen per a cada unitat textual enfront de 
les altres.

Efectivament, el conjunt de marques de modalització d’un text produeix un 
efecte cohesiu que permet captar el text com una unitat, perquè en els diferents tipus 
de modalització (intuïtiva, eclèctica i obligada) es repeteixen determinats senyals del 
posicionament i de l’actitud de l’emissor. La repetició dels significats pragmàtics (psi-
cològics i culturals) és també un element de cohesió. 

Així doncs, la textura del text, la qualitat del seu teixit, no prové d’una sola 
causa ni es conforma en un sol nivell; ben al contrari, hi estan implicats el nivell 
gramatical (morfologia i sintaxi), el semàntic i el pragmàtic. Es teixeixen cadenes de 
paraules i d’oracions per construir materials descriptius, narratius, argumentatius, 
directius i expressius, els quals, al seu torn, permeten confeccionar objectes singulars 
(cartes, certificats, poemes, memòries, reglaments…), sovint amb segell propi. 

La textura prové de la combinació de tots els materials significatius; Halliday 
(op. cit., p. 324) assenyala que hi ha textura en el nivell intern de l’oració microestruc-
tura) i en el nivell global del text, amb la seqüencialització de les oracions (macroes-
tructura). Amb la connexió es creen tota mena d’estructures i s’articula el discurs. 

Com que tots els materials lingüístics contenen significat i es fan combinacions 
d’aquests significats, els textos que en resulten també són unitats significatives; és a 
dir, són peces úniques que tenen sentit en un context, perquè els parlants les copsen 
com a unitats de comunicació. 

6.2. De la microestructura a la macroestructura

Sense perdre de vista la perspectiva textual, observem que la cohesió intervé en el 
primer estadi de relació de les paraules: el sintagma. Tot i estudiant-lo fora de context, 
no es pot reduir al seu sentit literal, ja que també s’interpreta a partir de pressuposi-
cions i inferències. En comentarem uns exemples:

[123] Un rotllo patatero.
[124] Seients reservats.
[125] Amics, coneguts i saludats.

A [123]:

• La concordança (masc. sing.) cohesiona les tres paraules d’aquest sintagma 
nominal.

• El sintagma nominal té l’estructura: especificador-nucli-complement.

• La tria del substantiu i l’adjectiu indica modalització; es tracta de la desig-
nació d’un acte o un esdeveniment mitjançant un sentit figurat pejoratiu 
expressat amb un barbarisme. 

A [124]:

• La cohesió està determinada per la concordança (masc. plural) i per les 
pressuposicions.

• El sintagma nominal té l’estructura nucli-complement.
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• La modalització es manifesta en la prohibició que es pressuposa (no seieu 
en aquests seients) i l’autorització, també pressuposada (els qui esteu au-
toritzats podeu seure en aquests seients). És a dir, hi ha instruccions en 
estadi latent, ja que ningú no diu què ha de fer algú, ni tan sols si algú ha 
de fer alguna cosa. 

I a [125]:

• La concordança (masc. plural), la cohesió lèxica i la connexió cohesionen 
les tres paraules que formen l’expressió.

• Hi ha una gradació semàntica decreixent en els tipus de relació humana 
que expressen les paraules lèxiques: ser amic comporta una relació humana 
profunda, ser conegut, superficial, i ser saludat, gairebé no cap.

• La tria de la paraula saludat per designar ‘gent coneguda de vista’ indica 
un emissor creatiu; saludat, en aquest context lingüístic, és un mot marcat 
(modalització).

• L’expressió s’estructura per la puntuació (juxtaposició) i el nexe i (connexió). 

Atès que la repetició de significats és un dels principals procediments de co-
hesió, podem considerar que la concordança és una forma de cohesió primària, siste-
màticament impresa en la morfologia de les paraules. El fet que totes les categories 
que giren a l’òrbita del nom (adjectiu, article, quantificadors, determinants, etc.) hi 
concordin en gènere i nombre comporta la repetició d’aquests significats generals. 
Sense la concordança no reeixiria el teixit i no hi hauria sentit:

[126] *Un taula sòlida, *el taula alt, *aquestes taula rectangular 

En canvi, el mateix sintagma, complint les condicions de compatibilitat se-
màntica i concordança, queda travat i a punt per formar part d’una estructura major, 
sense perill que se’n desdibuixi el significat. Per exemple, «El que li convé a la Maria 
és una taula alta, rectangular, sòlida».

D’altra banda, com que les categories gramaticals tenen funcions específiques, 
l’engranatge de les paraules no es produeix de qualsevol manera. Per exemple, el nom, 
que té categoria de nucli, solament pot fer de complement d’un altre nom si va precedit 
d’un nexe: la preposició. Com a element important que és, quan fa un paper secundari 
demana ser introduït per un mot frontissa. 

[127] *Taula fusta
 Taula de fusta

La primera estructura, el primer teixit de paraules, doncs, es forma també per 
mitjà dels nexes, que és un dels principals elements de cohesió. 

En l’oració, la concordança entre el nom en funció de subjecte i el verb prin-
cipal n’assenyala l’estructura, alhora que contribueix a la cohesió. La compatibilitat 
semàntica actua de nou, ara entre verb i subjecte, com a «El gos lligat borda». Borda 
no pot tenir un subjecte qualsevol; justament, ha de tenir el valor semàntic de gos, a 
fi que l’oració sigui gramatical i tingui sentit.
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Així, en el nivell micro, els mots s’aglutinen en estructures en què uns passen 
a dependre d’uns altres mitjançant: 

• la concordança, que es produeix en la desinència;

• la compatibilitat semàntica, que es produeix en l’arrel, 

• l’associació d’idees,

• els nexes lingüístics i paralingüístics.

Tanmateix, la concordança no queda reduïda als límits de l’oració, sinó que 
es manifesta també al llarg del text. En un text de tema constant, es pot donar el cas 
que en cada paràgraf hi hagi referències al tema principal mitjançant noms, pronoms 
o adjectius, que sempre concordaran en gènere i nombre, tal com hem vist en el pro-
cediment de cohesió de repetició. Vegeu el cas següent:

Text 34

La Maria del Joan

Tenia el patí més polit del barri [ella, el·lipsi]. […]

Com que allà tots feien el que volien, ella, la noia més desitjada de Sant Martí, […] 

 La seva vida no li pertanyia, era la vida dels altres, la d’ell, sobretot. […]

Al cap dels anys, però, estava tan avorrida, tan desesperada, tan indignada que va passar el que 
no hauria d’haver passat mai.

Tot sembla indicar, doncs, que la cohesió es troba ja en la construcció dels 
primers materials que formen la textura i que continua afaiçonant tota mena de ma-
terials en l’expansió textual. 

En efecte, de la microestructura a la macroestructura no hi ha trencaments 
significatius; hi ha una progressió, un desplegament de funcions, que van de les més 
específiques i intrínseques a les més generals i extrínseques. 

La textura es veu molt bé en observar el text de prop: l’estructura de les ora-
cions, la cohesió gramatical i lèxica, la modalització. Si encara ens hi acostem més, 
l’estructura del sintagma, la concordança, la compatibilitat semàntica. I encara es 
podria concretar més observant l’estructura de les paraules… En adoptar una visió 
més global, no es poden veure els detalls; en canvi, es percep la textura d’una argu-
mentació, d’una narració, d’una descripció, etc. Es pot reconèixer l’estructura general 
del text, els apartats, el tema general, els subtemes, si es tracta d’un discurs polític, 
d’una acta, d’una llei, d’un programa… Tanmateix, tot forma part de la textura. És una 
qüestió de progressió, de zoom, de fins on es vol aprofundir en l’observació, i no de la 
naturalesa del text. Ja hem dit en algun moment que la cohesió és el que diferencia 
el text del no-text. 

6.3. Recapitulació

Amb aquest darrer apartat hem pretès oferir una visió global de la cohesió; hem volgut 
posar en relleu que la cohesió és la propietat textual per excel·lència, manifesta en tots 
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i en cadascun dels plans de la llengua. Perquè un text pot ser més o menys coherent i 
adequat, però no més o menys cohesionat. Si hi ha cohesió, hi ha text; si hi ha text, hi 
ha cohesió. Sense cohesió, no hi ha text. 

La cohesió és el reflex de la gramàtica, de la semàntica i de la pragmàtica, de 
forma total; és immanent al fet d’haver-hi teixit. Per això es manifesta ja plenament 
en l’oració, que és el teixit fonamental del text. 

Hernanz i Brucart (1987: 48) diuen que en l’oració es condensa i organitza tot el coneixement 
que el parlant té de la seva llengua. I ho il·lustren amb la fórmula llatina nihil est in lingua quod 
non prius fuerit in oratione. 

Efectivament, en l’oració hi ha el moll de l’os de la cohesió. 
Val a dir que la cohesió s’entén com un contínuum que s’acreix en el procés 

de construcció textual i que, alhora, segella una unitat textual, tancada o oberta, a fi 
que la interpretació sigui universal —és a dir, que els receptors entenguin el mateix, 
en la mesura que sigui possible. Així, concloem: 

• La cohesió és un tot global que implica la gramàtica, la semàntica i la prag-
màtica. Amb tot, el comú denominador de la cohesió és semàntic: hi ha 
un tipus de relacions semàntiques que es manifesten en la morfologia, la 
sintaxi i el lèxic i també entre les parts del text. Són les relacions d’igualtat, 
de desigualtat i de polaritat. 

• La cohesió s’esdevé sobretot en la posada en joc de les funcions lingüísti-
ques, mentre que la coherència s’actualitza amb les funcions referencials, 
i l’adequació, amb les funcions comunicatives.

• La cohesió és el resultat de la textualització: és el teixit on s’actualitzen la 
coherència i l’adequació. 

• No es pot estudiar ni comprendre la cohesió per si mateixa, sinó com a 
efecte de les lleis gramaticals: en sintagmes, en oracions, en seqüències 
d’oracions, en el text sencer. La gramàtica té també una dimensió textual. 

7. Punt de vista didàctic

Segurament, el punt central de la didàctica de la cohesió és el desenvolupament de les 
habilitats lingüístiques, textuals i comunicatives per mitjà de la construcció d’oracions 
simples i compostes, sempre amb un fi determinat.

Convé abonar la pràctica de les oracions en tots els nivells, intraoracional 
i intratextual, tenint sempre en compte el que es vol comunicar i els efectes que es 
volen aconseguir; s’ha d’intentar que l’aprenentatge de la morfologia i de la sintaxi no 
es vegi deslligat del tot de la semàntica i de la pragmàtica.

Conscients de la importància de l’oració com a eix de la gramàtica textual, al 
llarg del llibre n’hem parlat des de punts de vista complementaris per recollir-ne la 
dimensió gramatical (morfològica i sintàctica) la dimensió semàntica i la dimensió 
pragmàtica:

• En el capítol 3, hem parlat de l’oració com a representació d’estats, fets, 
esdeveniments, processos, emocions…, una representació que es concreta 
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en la formulació de les modalitats oracionals, en les seqüències d’oracions 
i en els patrons discursius (dimensió semàntica, relació amb la coherència).

• En el capítol 4, ens hi hem referit des del punt de vista del posiciona-
ment discursiu de l’emissor. Hem pres en consideració el pronunciament 
de l’emissor en l’enunciat mitjançant les modalitats de l’enunciació i les de 
l’enunciat, així com els diferents usos de les modalitats oracionals (dimen-
sió pragmàtica, relació amb l’adequació). 

• En aquest capítol, hem entrat en aspectes morfològics de la composició 
de les oracions, en la sintaxi de les oracions compostes i en la formació de 
seqüències d’oracions (dimensió gramatical, relació amb la sintaxi). 

Convé que els enfocaments desplegats en aquests tres capítols es reflecteixin 
en la didàctica de la cohesió i, per això insistim en la praxi de les oracions en l’ús de 
la llengua. Tractarem de donar una visió de les oracions que englobi els continguts i 
les habilitats exposats, alhora que repassem alguns conceptes bàsics d’aquest model 
de funcionament textual. 

7.1. Sobre cohesió i pragmàtica

Al llarg del capítol s’ha anat veient que la pragmàtica no és una part del text reservada 
al text vist globalment, és a dir, al seu ús social o cultural, sinó que es manifesta al llarg 
de tot el procés de construcció del text: en la tria de les paraules, en la construcció de 
les oracions i en l’organització de les seqüències per formar un tot unitari. També hi 
ha pragmàtica en la interpretació textual, perquè el receptor interpreta, justament, a 
partir d’un marc conceptual compost de creences, valors culturals, actituds i, també, 
del seu estat mental, anímic, afectiu, etc. Aquest marc és cultural i psicològic, és a dir, 
pragmàtic. 

L’art de la pragmàtica per excel·lència és la modalització. La impregnació dels 
significats psicològics i culturals en l’enunciat es produeix per la modalització, un 
fenomen transversal (vg. 2.3 d’aquest capítol) que es recull en les lleis gramaticals i 
que es manifesta en els plans de la llengua. 

L’estructura gramatical mínima capaç d’atresorar tot el que d’humà arrossega 
la llengua és l’oració —recordem que una sola oració pot constituir un text. L’oració 
és un embrió del text, perquè el fenomen semàntic, sempre subjacent a la llengua, es 
manifesta ja d’entrada en la gramàtica i en el lèxic. I també ho és perquè reflecteix el 
fenomen pragmàtic, ja que la seva estructura, organitzada sistemàticament, s’actua-
litza en modalitats que segellen les intencions de l’emissor respecte al seu enunciat. I 
el text és una suma de significats i d’intencions. 

Cada un dels elements lingüístics que componen l’oració aporta alguna mena 
de significat en funció del que es vol aconseguir globalment. Així observem: 

• Les oracions són un tot cohesionat internament, per l’estructura, per la 
intenció i pel contingut. 

• Les oracions s’uneixen i es cohesionen amb altres oracions formant se-
qüències. 

• Hi ha seqüències que formen unitats temàtiques, grans o petites, però tam-
bé cohesionades entre si.
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• El text és un cúmul de sumes, de cohesions, que han format teixit progres-
sivament, des de la microestructura a la macroestructura.

• Construir un text és acumular material lingüístic cohesionat. 

• Posar el centre d’interès en l’oració permet aprofundir en la morfologia i la 
sintaxi i, igualment, en la semàntica i la pragmàtica. 

7.2. Sobre cohesió i sintaxi

Ja hem dit que l’estructura sintàctica de l’oració suporta l’estructura semàntica i l’es-
tructura pragmàtica. L’enfocament comunicatiu permet distingir el modus i el dictum 
en l’estructura oracional. Recordem-ho:

• El més bàsic del modus són les modalitats de l’oració, perquè indiquen allò 
que el parlant pretén fer amb l’enunciat: informar, qüestionar, manar… Les 
intencions també són significats, no lingüístics sinó pragmàtics (psicològics, 
culturals), que estan impresos en la modalitat. Els operadors modals, lògics 
i axiològics són també peces clau del modus.

• El més bàsic del dictum és la informació que transmet, el contingut se-
màntic o valor referencial, que comporta coherència amb el món. En el 
fons, també té a veure amb la pragmàtica, ja que respon a la necessitat de 
referir-se al món i a la voluntat de transmetre’n la pròpia visió. 

Aquesta visió global de l’oració comprèn: 

• la morfologia (les formes dels elements constitutius);

• la sintaxi (les relacions estructurals entre els elements constitutius);

• la funció textual i comunicativa (les intencions que es vehiculen, el sentit 
que l’oració adquireix en el text);

• les funcions lingüístiques gramaticals (funcions sintàctiques en el si d’una 
altra oració).

L’estudi de la sintaxi oracional és summament important, i no solament per 
si mateix, sinó perquè, com el llenguatge matemàtic, facilita l’estudi d’altres àrees de 
coneixement. Vg. 3.3 Procediments de connexió: punt de vista funcional. 

Encara més, l’oració és una estructura jeràrquica susceptible d’incorporar ele-
ments significatius a diferents nivells i arribar a formar un conglomerat d’oracions; és 
a dir, és una estructura que pot créixer tant com el significat que es vulgui afaiçonar 
i com el sentit que es vulgui transmetre. 

Construir oracions demana habilitats lingüístiques i comunicatives, com 
construir un text, perquè també s’hi ha de tenir en compte el vessant semàntic i el 
pragmàtic. No convé reduir l’estudi de les oracions a les relacions internes (sinta-
xi), sinó estudiar també les relacions entre oracions, seqüències d’oracions i parts 
del text. Per això convé que els aprenents practiquin en la construcció d’oracions, 
simples i compostes, perquè ho fan en la construcció del text. Suggerim pràctiques 
possibles: 
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1. Reconèixer les estructures subordinants i el seu valor semàntic i pragmàtic
– Practicar l’habilitat de sotmetre l’enunciat al punt de vista, els sentiments, 

la valoració, etc. de l’emissor —cosa que és una habilitat comunicativa 
fonamental.

– Observar les dependències d’unes parts respecte de les altres a fi de dis-
tingir el més important del que és secundari. Saber prioritzar elements 
al si de l’oració (canvis d’ordre, focalitzacions) i del text (organització 
textual).

2. Practicar la construcció d’oracions compostes: coordinades, subordinades 
i interordinades
– Allargar oracions simples mitjançant la coordinació, la subordinació i la 

polarització.
– Establir tota mena de connexions entre oracions, expressant relacions 

d’igualtat, de desigualtat i de polaritat, a fi de formar seqüències d’oraci-
ons que formin unitats temàtiques. 

– Practicar l’ús de la puntuació i de les pauses en les connexions per jux-
taposició.

– Transformar oracions: per exemple, donada una oració en modalitat de-
clarativa (no marcada), convertir-la a altres modalitats i reconèixer com 
varia la intencionalitat de l’oració, els matisos comunicatius que s’hi in-
trodueixen, el posicionament discursiu de l’emissor, etc.; i a l’inrevés, 
donada una oració en una modalitat marcada (exclamativa, desiderativa/
exhortativa), convertir-la en una de no marcada.

3. Practicar la construcció de seqüències d’oracions
– Fer-ho amb predomini de cada un dels patrons discursius: descriptiu, nar-

ratiu, directiu, argumentatiu i expressiu.
– Connectar algunes d’aquestes seqüències, mitjançant nexes lingüístics i 

paralingüístics, amb la finalitat comunicativa que concreti l’alumne ma-
teix. 

– Revisar els textos resultants: els temes de què tracta cada seqüència 
i la coherència de la unió de seqüències; en funció d’això, revisar els 
connectors utilitzats i les juxtaposicions i comprovar si les referències 
endofòriques (gramaticals i lexicals) s’han construït correctament. 

– Si convé, redefinir el propòsit comunicatiu dels textos i refer-los, a fi que 
resultin coherents, adequats i ben cohesionats. 

4. Practicar la construcció de textos breus utilitzant les modalitats oracionals 
i els operadors modals més a propòsit 
– Fer un text breu per donar ordres no desitjades pel receptor evitant da-

nyar la seva imatge. 
– Donar ordres al receptor mitjançant l’ús de modalitats altres que la im-

perativa (pot ser d’un superior a un subordinat, d’un pare o mare a un fill, 
d’un amic o germà a un altre…). 

– Fer un text breu per demanar una informació que l’altre no desitja donar 
evitant danyar la pròpia imatge i enaltint la de l’interlocutor —els matei-
xos participants.

– Fer un text breu per donar una informació que el receptor no desitja (una 
mala notícia) salvaguardant la pròpia imatge —els mateixos participants.
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– Fer un text breu per donar una bona notícia i aprofitar-ho per enaltir la 
pròpia imatge —els mateixos participants.

– Revisar les modalitats oracionals i els operadors modals que s’han utilit-
zat i reconèixer-ne els efectes. 

5. Reconèixer els procediments de cohesió: de repetició, de connexió i d’asso-
ciació
– Revisar com s’han fet les connexions produïdes en els textos anteriors 

(amb nexes lingüístics o paralingüístics) i quins tipus de relacions s’hi 
han establert.

– A partir de fragments de textos donats, practicar connexions textuals 
que expressin relacions d’igualtat, de desigualtat i de polaritat. El resultat 
haurà de ser un text coherent, cohesionat i adequat a una situació con-
creta.

7.3. Sobre cohesió i morfologia 

La morfologia és el tractat de la forma. La forma de les paraules, dels sintagmes, de 
les oracions, del text, ens interessa no sols per ella mateixa sinó també en funció del 
seu contingut: el valor semàntic i pragmàtic que s’hi vehicula. 

Per això creiem fonamental treballar en la construcció dels sintagmes com a 
parts constitutives de les oracions, destacant-ne la morfologia, la funció sintàctica i 
el significat que aporten a la comunicació. 

Per exemple, els pronoms personals (de 1a i 2a persona) formen part del centre díctic de la 
comunicació, assenyalen el tracte entre els interlocutors i contribueixen a marcar el to de la 
interacció. Aquests pronoms tenen una funció sintàctica en el si de l’oració i una funció comu-
nicativa en el text. 

La perspectiva textual situa el tractament del les paraules que fan de frontissa 
(preposicions, conjuncions, pronoms, articles) en el pla semàntic i pragmàtic. I, lluny 
d’invalidar els criteris gramaticals a què estan sotmeses, els justifica. Interessa veure 
com es construeixen les formes en funció de la significació que aporten i subratllar la 
força cohesiva que despleguen. Per exemple: 

• Els determinants (demostratius, possessius, i proformes adverbials) actuen 
com a díctics textuals i connecten parts del text.

• Els pronoms fan manteniment de la informació al llarg del text per evitar 
repeticions carregoses.

• Els articles, en què s’ha de veure l’alternança de determinats-indeterminats, 
fan d’introductors d’informació coneguda o desconeguda.

• Etc. 

Efectivament, per a la didàctica de la llengua interessa conèixer no solament 
la dimensió sintàctica o morfològica dels mots gramaticals sinó també la dimensió tex-
tual o comunicativa; de fet, en ensenyar les formes i les funcions sintàctiques, convé 
ensenyar també les funcions textuals o comunicatives i, sobretot, basar-hi la pràctica. 
Recordem que a 2.1 d’aquest capítol, Cohesió gramatical, es detalla el funcionament 
dels pronoms i segons les seves funcions textual. 
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7.4. Sobre cohesió i lèxic 

En la interpretació textual, el receptor capta els elements essencials del contingut del 
missatge pel lèxic. Les represes lèxiques actualitzen relacions semàntiques entre les 
paraules, les quals estiren els fils temàtics que permeten seguir el discurs. Recordem 
les idees essencials treballades en els apartats 2.2.1 i 2.2.2:

• Les paraules lèxiques creen cohesió per repetició de significats, ja sigui 
perquè comparteixen significat (totalment [sinònims] o parcialment [hi-
perònims, hipònims i cohipònims]) o perquè s’oposen al significat d’altres 
paraules (antònims).

• La cohesió lèxica també s’esdevé per associació d’idees: les paraules mante-
nen relacions pragmàtiques entre elles, arrosseguen connotacions culturals 
o indueixen a pensar en altres idees. 

A part dels aspectes didàctics que es desprenen dels apartats esmentats, el 
treball del vocabulari hauria de tenir en compte l’impacte que les paraules provocaran 
en el receptor: si seran massa contundents, agressives, inoportunes, inútils, críptiques, 
iròniques… En definitiva, la tria haurà de considerar les característiques del context 
de recepció. 
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Glossari del  
domini textual

1. adequació

Propietat textual pragmàtica, de naturalesa subjectiva i relativa, per la qual el text 
s’adapta a l’intercanvi comunicatiu i a l’àmbit de la cultura en què es produeix.

2. ancoratge del text al context

Conjunt de referències exofòriques díctiques i no díctiques que assenyalen el centre 
díctic de la comunicació.

NOTA: Les referències exofòriques que efectuen l’ancoratge del text al context són referències a les per-
sones de la comunicació, al temps i el lloc de la comunicació, i a la manera.

3. base semàntica de la cohesió

Conjunt de relacions semàntiques fonamentals d’igualtat, desigualtat i polaritat sub-
jacents en els procediments de repetició i els procediments d’articulació.

NOTA: La base semàntica de la cohesió es manifesta: 
– en les relacions semàntiques d’equivalència, inclusió i contrast, que s’estableixen en la cohesió 

lèxica i la cohesió seqüencial;
– en les relacions sintàctiques (de coordinació, subordinació i interordinació), que s’estableixen en la 

composició de les oracions compostes, i en les relacions pragmàtiques, que estableixen l’autonomia, 
la dependència i la interdependència de les parts del text.

4. clàusula

Oració no autònoma auxiliar de la supracategoria oració susceptible de realitzar-hi 
funcions internes, que n’acreix el contingut i en desplega el potencial comunicatiu.

NOTA: En la formació d’oracions compostes, una clàusula pot funcionar internament com a clàusula subor-
dinada, clàusula subordinant, clàusula interordinada amb una altra o també com una clàusula juxtaposada:

– La clàusula subordinada realitza funcions sintàctiques de nom, adjectiu, adverbi o conjunció, amb 
la qual cosa creix la informació de l’oració. 

– La clàusula subordinant realitza funcions metacomunicatives pel fet de subordinar el contingut de 
l’enunciat al punt de vista o la valoració de l’emissor, amb la qual cosa es desenvolupa el potencial 
comunicatiu de l’oració.
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– Les clàusules interordinades mantenen una relació lògica de causa i efecte, amb la qual cosa es 
desenvolupa el vessant psicològic de l’oració.

– Les clàusules juxtaposades es cohesionen mitjançant nexes paralingüístics (pauses en l’oral i senyals 
gràfics en l’escrit) i també mitjançant procediments semàntics (repetició de significats) i pragmàtics 
(inferències). Així, no fan servir nexes lingüístics com les coordinades, les subordinades i les inte-
rordinades, tot i que de vegades manifesten els mateixos tipus de relacions.

5. coherència

Propietat textual semanticopragmàtica que manté l’equilibri entre el món i la seva 
representació en el text.

NOTA: La coherència és exofòrica quan es dona la complicitat cognitiva necessària entre els interlocutors 
perquè el receptor pugui reconstruir i acceptar la realitat textual que li presenta l’emissor, i és endofòrica 
quan s’estableix entre les macroproposicions i les microproposicions que conté el text.

6. cohesió

Propietat textual que configura el text com a tal a partir d’una base de relacions endo-
fòriques semàntiques d’igualtat, desigualtat i polaritat i també de relacions exofòriques 
pragmàtiques.

NOTA:
1. La cohesió s’estableix mitjançant tres procediments complementaris, que són el procediment de 

repetició (actua sobre significats), el procediment d’articulació (actua sobre elements) i el procedi-
ment d’associació (actua sobre idees), pels quals els components del text es fusionen en una unitat 
que s’actualitza en un context.

2. Són tipus de cohesió la cohesió lèxica, la cohesió gramatical, la cohesió semàntica i la cohesió 
pragmàtica.

7. cohesió gramatical

Cohesió establerta entre una paraula lèxica o lexicogramatical i una paraula gramati-
cal que s’hi refereix, entre les quals es produeix concordança, per mitjà del procediment 
de repetició.

NOTA: La cohesió gramatical forma part del procediment de repetició, juntament amb la cohesió semàntica 
i la cohesió pragmàtica.

8. cohesió lèxica

Cohesió establerta entre les paraules lèxiques d’un text per mitjà del procediment de 
repetició i del procediment d’associació.

NOTA:
1. En la cohesió lèxica, la repetició pot ser total o idèntica (forma i significat) o parcial (de significat o 

de forma). En la repetició parcial de forma, es repeteix l’arrel (col·legi - col·legiats) o bé la desinèn-
cia (farmacologia - patologia), i, en la repetició parcial de significat, el significat d’un mot inclou el 
d’un altre (hiperònims i proformes), els dos mots són equivalents (sinònims) o bé els dos mots són 
oposats (antònims).

2. La cohesió lèxica forma part de la cohesió semàntica, juntament amb la cohesió seqüencial.
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9. cohesió pragmàtica

Cohesió establerta mitjançant el procediment de repetició i el procediment d’associació.

NOTA:
1. La cohesió pragmàtica mitjançant el procediment de repetició respon al posicionament i l’actitud 

del parlant (modalització de l’enunciat); aquesta repetició de significats, psicològics i culturals, 
sovint no explícits en el text, crea complicitats amb l’interlocutor i resulta indispensable per a la 
interpretació del missatge.

2. La cohesió pragmàtica mitjançant el procediment d’associació estableix relacions entre les paraules 
pel fet d’associar-les amb el context d’ús.

10. cohesió semàntica

Cohesió establerta entre paraules lèxiques, en l’interior de les seqüències d’oracions i 
entre parts del text, per mitjà del procediment de repetició de significats, que contri-
bueix al desenvolupament dels temes del text i a la construcció del text en general.

NOTA:
1. Les relacions semàntiques que es produeixen en les seqüències d’oracions i entre parts del text 

estableixen equivalències, inclusions i contrastos, que engloben les relacions semàntiques es-
pecífiques entre les paraules lèxiques, manifestades en la sinonímia, la hiperonímia-hiponímia i 
l’antonímia.

2. La cohesió semàntica és un dels procediments de repetició de significats, juntament amb la cohesió 
gramatical i la cohesió pragmàtica.

3. La cohesió semàntica comprèn la cohesió lèxica i la cohesió seqüencial i s’emmarca en les relacions 
fonamentals de la cohesió: relacions d’igualtat, de desigualtat i de polaritat.

11. cohesió seqüencial

Cohesió semàntica establerta entre les oracions d’una seqüència d’oracions i entre 
parts del text per mitjà del procediment de repetició, i també per mitjà del procediment 
d’articulació i el procediment d’associació.

NOTA: Les relacions semàntiques que s’estableixen en la cohesió seqüencial són les relacions d’equivalèn-
cia, les relacions d’inclusió i les relacions de contrast:

– Les relacions d’equivalència es produeixen establint analogies entre paraules o altres estructures del 
text, de manera que un significat es comprèn amb relació a un altre de semblant. Sovint es manifesten 
en la utilització de sinònims, paràfrasis, comparacions, paral·lelismes i al·legories.

– En les relacions d’inclusió, el significat d’una part està inclòs en el de l’altra, de manera que les dues 
parts implicades tenen una part del significat comuna i una part de significat diferencial. Els exem-
ples prototípics de les relacions semàntiques d’inclusió són la relació entre hiperònims i hipònims 
(dona-nena) i la relació entre un text i el seu resum.

– Les relacions de contrast es produeixen quan un significat es delimita per oposició a un altre. L’exem-
ple prototípic de relació semàntica de contrast són els antònims (gran-petit).

12. competència comunicativa

Domini pràctic de la llengua que té un parlant en el mode productiu i el mode receptiu 
per a la consecució dels seus propòsits pragmàtics.

NOTA: Són vessants de la competència comunicativa la competència discursiva, la competència gramatical, 
la competència semàntica i la competència pragmàtica.
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13. competència discursiva

sin. competència textual

Vessant de la competència comunicativa que fa referència a la construcció d’un text 
coherent, adequat, cohesionat i amb el contingut pertinent.

14. competència gramatical

sin. competència lingüística

Vessant de la competència comunicativa que fa referència a l’ús de les regles fonolò-
giques, morfològiques, sintàctiques i semàntiques.

15. competència pragmàtica

Vessant de la competència comunicativa que fa referència al desenvolupament dels 
rols comunicatius adients a cada situació comunicativa, a la coherència del text amb 
la realitat i alhora a l’adequació del text al context.

16. competència semàntica

Vessant de la competència comunicativa que afecta la tria del lèxic quant a la precisió 
respecte al nivell de formalitat i d’especialitat i quant a les relacions cohesives al llarg 
del text.

17. concordança

Relació significativa entre els morfemes de flexió de les paraules flexives que n’assegu-
ra la cohesió en un nivell fonamental per mitjà de la repetició del gènere i el nombre.

NOTA: En el sintagma nominal, els morfemes de flexió concorden amb el nucli del sintagma en gènere i 
nombre; en l’oració i la clàusula, el subjecte i el verb concorden en nombre.

18. connector bipolar

Connector prototípic de la connexió bipolar que formalitza la interdependència de dues 
parts que presenten una tensió o atracció recíproca i tancada en si mateixa.

19. connector extensiu

Connector prototípic de la connexió extensiva que formalitza una relació desigual 
entre dues parts en què la part subordinada estén l’abast d’algun significat de la su-
bordinant.

20. connector sumatiu

Connector prototípic de la connexió sumativa que formalitza una relació d’igualtat 
categorial entre dues o més parts que acumulen informació.



281
El domini textual
Un model de funcionament del discurs per a l’ensenyament de la llengua

21. connexió

Procediment d’articulació consistent a fer explícita una relació de significat entre dos 
elements per mitjà d’un connector lingüístic, que contribueix a l’estructuració del text.

NOTA:
1. La connexió s’estableix per mitjà de tres tipus de procediments complementaris: la connexió su-

mativa, la connexió extensiva i la connexió bipolar.
2. La connexió i la juxtaposició són procediments complementaris de l’articulació textual.

22. connexió bipolar

Procediment de connexió que contribueix a l’articulació del text formalitzant la in-
terdependència de dues parts que es clouen en elles mateixes, per la qual el text creix 
en complexitat psicològica.

NOTA: La connexió bipolar es du a terme per mitjà dels connectors bipolars.

23. connexió extensiva

Procediment de connexió que contribueix a l’articulació del text formalitzant les re-
lacions de subordinació i dependència existents entre dues parts, per la qual el text 
creix en complexitat informativa, de manera desigual, ramificada i oberta.

NOTA: La connexió extensiva es du a terme per mitjà dels connectors extensius.

24. connexió sumativa

Procediment de connexió que contribueix a l’articulació del text formalitzant relacions 
que mantenen l’autonomia de les parts, per la qual el text creix acumulant informació 
de manera lineal i oberta.

NOTA: La connexió sumativa es du a terme per mitjà dels connectors sumatius.

25. context

Conjunt dinàmic i complex de factors extratextuals de naturalesa física, psicològica, 
social, cultural i lingüística en interacció constant amb el text, que dona lloc a la seva 
producció i interpretació.

NOTA:
1. El context i el text de no-ficció són parts constituents l’un de l’altre en tant que llur existència es 

basa en interaccions mútues múltiples.
2. En un text, el context immediat és la ment humana; el context mediat, la societat, i el context 

remot, el món.
3. La variable més important del context és l’intercanvi comunicatiu, que és la interfície on conflu-

eixen la resta de factors extratextuals que afecten la producció i la interpretació del text.

26. correferència

Relació significativa que s’estableix entre una paraula lèxica i una paraula gramatical 
o lexicogramatical que hi fa referència, en la qual cadascun dels elements relacionats 
és correferent de l’altre.

NOTA: La correferència comporta que un element n’assenyali un altre del mateix text, sigui quina sigui 
la direcció que s’ha de seguir per a la interpretació, endavant o endarrere. Així, l’anàfora assenyala un 
element previ i la catàfora n’assenyala un de posterior.
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27. element d’enllaç

Cadascuna de les estructures lingüístiques que formalitzen les relacions sintàctiques, 
semàntiques i pragmàtiques per mitjà de les quals conceptes, idees, temes i subtemes 
es cohesionen al llarg del discurs.

NOTA: Els elements d’enllaç comprenen els dos grans grups de connectors gramaticals (les conjuncions, 
que són intraoracionals, i els connectors parentètics, que són extraoracionals) i també altres estructures 
que poden exercir funcions equiparables (sintagmes preposicionals, adverbis, sintagmes adjectivals i 
clàusules). Paral·lelament, els senyals paralingüístics exerceixen una funció cohesiva complementària: 
en l’oral (pauses, gestos, sospirs, mirades, estossecs… ) i en l’escrit (puntuació, senyals gràfics...).

28. element extralingüístic

Cadascuna de les expressions no verbals que solen acompanyar l’exercici lingüístic tot 
i no estar-hi lligades essencialment, les quals contribueixen a configurar el missatge 
i ajuden a interpretar-lo.

NOTA: Per exemple, són elements extralingüístics els gestos o altres moviments corporals i les alteracions 
somàtiques.

29. element lingüístic

Cadascuna de les estructures de la llengua que s’actualitzen en un text.

NOTA: Els elements lingüístics es poden prendre en consideració des de diversos plans de la llengua; 
concretament, des del pla gramatical, el pla semàntic i el pla pragmàtic.

30. element paralingüístic

Cadascun dels recursos relacionats amb les característiques de la veu i de l’escriptura, 
que estan lligats essencialment a l’exercici lingüístic.

NOTA: Per exemple, en llengua oral són elements paralingüístics el timbre, la intensitat, la velocitat de 
locució i l’entonació, i, en llengua escrita, els signes de puntuació, l’accentuació i l’apostrofació.

31. emissor | emissora

Parlant d’una llengua que concep un missatge i el codifica d’acord amb un intercanvi 
comunicatiu concret, amb l’objectiu d’obtenir-ne un resultat.

32. esfera cultural

Esfera de participació social en què es produeix un intercanvi d’idees i valors, que 
comporta la projecció social d’individus, grups o institucions.

NOTA: Són formes de comunicació habituals en l’esfera cultural les tertúlies, els debats, les conferències, 
les cartes, les entrevistes, les classes, els assajos, les retransmissions esportives, els documentals, els 
informatius i els discursos en general de premsa, televisió, ràdio i literatura de ficció.
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33. esfera d’estat

Esfera de participació social en què es produeix la formulació de les regles i les lleis 
que regulen una societat, que abasta les comunicacions entre les institucions i els 
col·lectius de la societat o els seus membres.

NOTA:
1. Per exemple, són institucions que intervenen en l’esfera d’estat el govern, l’administració local, els 

tribunals, la policia, l’exèrcit, l’escola i la universitat.
2. Per exemple, són formes de comunicació habituals en l’esfera d’estat les lleis, els judicis, els avi-

sos, les notificacions oficials, les conferències de premsa institucionals, els comunicats públics de 
membres del govern, les sol·licituds oficials i els recursos de sentències.

34. esfera de participació social

Cadascun dels camps de projecció de l’activitat humana constituïts com a xarxes d’in-
teracció social, que abasten la incorporació progressiva d’un individu a la societat a 
partir del seu nucli familiar i l’adquisició consegüent dels registres lingüístics propis 
de cada camp.

NOTA: Les esferes de participació social més rellevants són l’esfera privada, l’esfera socioeconòmica, 
l’esfera cultural, l’esfera política i l’esfera d’estat.

35. esfera política

Esfera de participació social en què es produeix un contrast d’interessos socials en-
tre individus com a membres d’institucions o com a ciutadans i se cerca la regulació 
política i social que se’n deriva.

NOTA:
1. En l’esfera política, es considera que són institucions els parlaments, els partits, els sindicats, les 

patronals, les associacions cíviques, etc.
2. Per exemple, són formes de comunicació habituals en l’esfera política els comunicats, les declara-

cions, els discursos parlamentaris o electorals, els programes electorals i les cartes als diaris.

36. esfera privada

Esfera de participació social en què es produeix una comunicació familiar o amical, 
que pressuposa coneixença o confiança entre els interlocutors.

NOTA: Són formes de comunicació habituals en l’esfera privada la conversa, la correspondència personal 
i les notes.

37. esfera socioeconòmica

Esfera de participació social en què es produeixen intercanvis de béns i serveis deri-
vats de les relacions comercials, laborals i socials entre individus, grups, empreses o 
institucions.

NOTA: Per exemple, són formes de comunicació habituals en l’esfera socioeconòmica els contractes, la 
correspondència comercial, els anuncis, la publicitat, les circulars de les entitats cíviques o recreatives i 
els programes d’actuacions.
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38. expressió referencial

Forma particular amb què el parlant, condicionat per l’intercanvi comunicatiu, es 
refereix a un objecte de la realitat, plasmada en un sintagma nominal més o menys 
complex.

NOTA: L’expressió referencial pot consistir en una forma convencional o en una forma totalment creativa. 
Per exemple, la Casa Blanca, la casa del president dels Estats Units, la casa del primer ianqui; Aquella vella 
i coneguda olor; aliments de proximitat; la caverna mediàtica.

39. funció comunicativa

Cadascuna de les propietats funcionals del llenguatge inherents a la construcció i 
la interpretació d’un missatge que permeten satisfer les necessitats i els propòsits 
comunicatius del parlant.

NOTA: Són funcions comunicatives bàsiques la funció referencial, la funció metalingüística, la funció 
psíquica, la funció conativa, la funció interlocutiva, la funció poeticoretòrica i la funció factiva.

40. funció conativa

sin. compl. funció apel·lativa

Funció comunicativa del llenguatge que acompleix la facultat d’incidir en el receptor 
per fer-li fer o dir alguna cosa o bé per modificar el seu pensament o els seus senti-
ments.

41. funció factiva

Funció comunicativa del llenguatge que acompleix la facultat d’incidir en l’evolució 
del món, mitjançant una interacció amb el context que converteix en un fet l’acció 
representada pel verb en cas de donar-se uns determinats requisits.

NOTA: Són exemples de la funció factiva els enunciats amb què es dona validesa a un casament, un divorci 
o una sentència judicial i també els enunciats que amb què s’inaugura o es clausura un curs universitari 
o una exposició.

42. funció interlocutiva

Funció comunicativa del llenguatge que acompleix la facultat d’activar la relació entre 
els interlocutors per mitjà d’una referència a l’acte de comunicació en curs o bé a altres 
aspectes de la realitat, amb un valor metacomunicatiu o fàtic.

43. funció metalingüística

sin. compl. funció metacomunicativa

Funció comunicativa del llenguatge que acompleix la facultat de referir-se a la llengua 
mateixa o els seus elements o bé al text o una part del text, en tant que objectes del 
món.
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44. funció poeticoretòrica

sin. compl. funció poètica

Funció comunicativa del llenguatge que acompleix les facultats de prioritzar els valors 
estètics de la forma lingüística o del contingut i de potenciar l’eficàcia del missatge.

45. funció psíquica

sin. compl. funció emotiva

Funció comunicativa del llenguatge que acompleix la facultat de projectar verbalment 
l’emotivitat i l’activitat raonadora de l’emissor.

46. funció referencial

sin. compl. funció denotativa

Funció comunicativa del llenguatge que acompleix les facultats de referir-se als ob-
jectes del món i de fer-los conèixer.

NOTA: En la funció referencial es considera que els objectes del món són tota mena d’entitats, com ara 
persones, animals coses, fenòmens, accions, fets, experiències o estats.

47. gènere discursiu

Format textual prototípic encunyat per la tradició d’usos lingüístics segons les neces-
sitats comunicatives específiques dels parlants i reconegut socialment com a forma 
de comunicació, que pertany a una sèrie oberta i variable.

NOTA: Són exemples de gèneres discursius la carta, el debat, una llei, un missatge de mòbil, un sermó o 
una entrevista.

48. gestió textual

Construcció d’un text per mitjà de la intervenció d’un parlant o més.

NOTA: Segons que intervinguin en la gestió textual d’un text un parlant sol o bé més d’un parlant, es 
distingeix entre textos monogestionats i textos poligestionats.

49. grau d’especialització alt

Grau d’especialització de la llengua d’un text, propi sobretot de l’exercici de rols pro-
fessionals en àmbits restringits, que es caracteritza per una alta proporció de termes 
específics, per una sintaxi controlada i, de vegades, per la presència d’un llenguatge 
simbòlic.

50. grau d’especialització baix

Grau d’especialització de la llengua d’un text, propi sobretot de situacions familiars i 
amicals al marge dels rols professionals, que es caracteritza per l’absència o la quasi-
absència de termes específics i per una sintaxi lliure.
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51. grau d’especialització de la llengua

Nivell de llenguatge d’un text segons la proporció de termes específics d’un camp i la 
flexibilitat de les construccions sintàctiques.

NOTA: En els graus d’especialització de la llengua es distingeix el grau d’especialització baix, el grau d’es-
pecialització mitjà i el grau d’especialització alt.

52. grau d’especialització mitjà

Grau d’especialització de la llengua d’un text, propi sobretot de l’exercici d’un rol pro-
fessional amb voluntat divulgativa o didàctica, que es caracteritza per una notable 
proporció de termes específics i per una sintaxi relativament lliure.

53. inadequació

Falta d’adaptació del text al context per un desequilibri en l’entesa entre emissor i 
receptor que en alguna mesura fa que la comunicació no sigui prou reeixida.

54. intercanvi comunicatiu

Procés lingüisticomental d’una comunicació en què s’actualitzen i es transmeten tota 
mena de significats, bàsicament lingüístics, psicològics i socials, segons quins siguin el 
destinatari, els propòsits i els valors i les convencions de la cultura en què s’insereix.

NOTA: Són tipus d’intercanvis comunicatius l’intercanvi comunicatiu individual, l’intercanvi comunicatiu 
social i l’intercanvi comunicatiu institucionalitzat.

55. intercanvi comunicatiu individual

Intercanvi comunicatiu, propi d’una situació comunicativa entre persones conegudes 
o properes, en què l’emissor actua a títol personal, de manera intuïtiva, sense exercir 
un rol social públic i amb llibertat per a interpretar unes normes de comportament 
social i lingüístic no establertes explícitament.

56. intercanvi comunicatiu institucionalitzat

Intercanvi comunicatiu, propi d’una situació comunicativa que es produeix en el marc 
d’una institució pública, en què l’emissor s’adreça a una institució o actua en represen-
tació seva amb l’obligació de seguir unes normes de comportament social i lingüístic 
sovint explícites.

57. intercanvi comunicatiu social

Intercanvi comunicatiu, propi de situacions comunicatives entre persones descone-
gudes o poc properes, en què l’emissor actua d’acord amb un rol social adaptant-se a 
unes normes de comportament social i lingüístic explícites o implícites que percep 
com a necessàries.
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58. juxtaposició

Procediment d’articulació de tipus textual basat en la parcel·lació i la unió d’elements 
contigus per mitjà de senyals paralingüístics i de relacions de coherència, que contri-
bueix a la confecció del text.

NOTA: La juxtaposició i la connexió són procediments complementaris de l’articulació textual.

59. lingüística textual

Disciplina lingüística que estudia la llengua des d’un punt de vista global, segons el 
qual el text de no-ficció i el context formen part l’un de l’altre.

60. modalitat declarativa

Modalitat oracional prototípica que té, com a ús característic, referir-se al món per 
donar-lo a conèixer i, com a funció específica, la funció referencial.

NOTA:
1. La modalitat declarativa s’expressa en mode indicatiu i mode condicional.
2. En usos no característics, a més de la funció referencial, pot fer altres funcions, com ara:
 – funció conativa de dir (declarativa per a demanar informació)
 – funció conativa de fer i psíquica (declarativa per a donar ordres)
 – funció psíquica i conativa (declarativa per a exhortar o per a expressar desig)
 – funció psíquica i referencial (declarativa de defensa de l’enunciat)
 – funció interlocutiva (declarativa de constatació)
 – funció interlocutiva (declarativa per a regular la comunicació).

61. modalitat desiderativa/exhortativa

Modalitat oracional prototípica que té, com a usos característics, intentar persuadir 
altri a realitzar una acció verbal o no verbal o, simplement, manifestar un desig de 
l’emissor i, com a funció específica, la funció conativa, la funció psíquica i la funció 
interlocutiva. 

NOTA: La modalitat desiderativa/exhortativa s’expressa en mode condicional, mode subjuntiu, mode in-
dicatiu (present o futur) i mode imperatiu. 

62. modalitat exclamativa

Modalitat oracional prototípica que té, com a ús característic, manifestar les reaccions 
emocionals de l’emissor i, com a funcions específiques, la funció psíquica i la funció 
interlocutiva.

NOTA: La modalitat exclamativa s’expressa en mode indicatiu, mode subjuntiu i mode condicional, amb 
entonació emfàtica, intensitat articulatòria i canvis d’orde, que en l’escrit es plasmen amb elements gràfics.

63. modalitat imperativa

Modalitat oracional prototípica que té, com a ús característic, oferir o demanar béns 
i serveis i, com a funció específica, la funció conativa de fer.

NOTA:
1. La modalitat imperativa s’expressa en mode imperatiu i mode subjuntiu.
2. En usos no característics pot fer altres funcions, com ara:
 – funció psíquica (imperativa per a manifestar sentiments, intencions o queixa)
 – funció referencial, funció psíquica, funció interlocutiva, funció conativa de dir o pensar i de 

sentir (imperativa per a demanar i donar informació i per a assegurar la comunicació).
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64. modalitat interrogativa

Modalitat oracional prototípica que té, com a ús característic, demanar informació i, 
com a funció específica, la funció conativa de dir.

NOTA:
1. La modalitat interrogativa s’expressa en mode indicatiu i mode condicional.
2. En usos no característics pot fer altres funcions, com ara:
 – funció referencial i funció interlocutiva (interrogativa per a donar informació)
 – funció conativa de fer (interrogativa per a manar o reptar)
 – funció conativa de fer, pensar o sentir (interrogativa per a exhortar)
 – funció psíquica (interrogativa amb valor exclamatiu)
 – funció interlocutiva (interrogativa per a establir o mantenir la comunicació).

65. modalitat oracional

sin. compl. modalitat de l’oració

Cadascuna de les formes gramaticals i melòdiques que adopta l’oració en cada inter-
canvi comunicatiu concret segons els propòsits de l’emissor i els condicionants del 
text i el context.

NOTA: Hi ha cinc modalitats oracionals prototípiques, que conformen la tipologia d’oracions: la modalitat 
declarativa, la modalitat desiderativa/exhortativa, la modalitat exclamativa, la modalitat imperativa i la 
modalitat interrogativa.

66. modalització

Conjunt de marques que denoten el posicionament discursiu de l’emissor, la seva ac-
titud envers el que diu i el seu domini de la llengua.

NOTA:
1. Són tipus de modalització la modalització intuïtiva, la modalització eclèctica i la modalització 

obligada.
2. També s’anomena modalització l’acció de l’emissor d’imprimir aquestes marques en l’enunciat.

67. modalització

Fet d’imprimir en un enunciat, de manera deliberada o no, les marques que denoten el 
posicionament discursiu de l’emissor, la seva actitud envers el que diu i el seu domini 
de la llengua.

NOTA: També s’anomena modalització el conjunt de marques que l’emissor imprimeix en l’enunciat.

68. modalització eclèctica

Modalització pròpia de l’intercanvi comunicatiu social que, per mitjà d’una selecció 
lingüística estratègica, posa de manifest l’adaptació de l’emissor als diferents rols 
socials que ha de desenvolupar en l’intercanvi en què participa, tenint en compte la 
complexitat d’interessos dels participants.

69. modalització intuïtiva

Modalització pròpia de l’intercanvi comunicatiu individual que, com a conseqüència de 
la interpretació lliure que l’emissor fa de l’intercanvi en què participa, posa de manifest 
les característiques idiosincràtiques de l’emissor.
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70. modalització obligada

Modalització pròpia de l’intercanvi comunicatiu institucionalitzat que, com a conse-
qüència de l’ajustament a un conjunt de normes i valors preestablerts, posa de manifest 
el distanciament de l’emissor respecte al text i els receptors.

71. modalitzar

Personalitzar un text mitjançant l’actualització d’una sèrie de marques que denoten 
el posicionament discursiu de l’emissor, la tria i la priorització d’uns elements per 
sobre dels altres, l’èmfasi que l’emissor posa en certs aspectes i la transgressió de les 
normes lingüístiques i socials.

NOTA: Vegeu procediment de modalització.

72. mode de producció complex

Mode de producció de la comunicació que resulta de combinar diversos modes simples 
i els nivells de comunicació corresponents.

NOTA: En un mode de producció complex, un acte comunicatiu de mode directe es converteix en missatge 
respecte a un nou àmbit de receptors, que el poden rebre també en mode directe o bé en mode diferit.

73. mode de producció de la comunicació

Cadascuna de les formes de comunicació que pot adoptar un acte comunicatiu segons 
que l’emissió i la recepció coincideixin o divergeixin en el temps i l’espai.

NOTA: Els modes de producció de la comunicació poden ser modes de producció simples o modes de pro-
ducció complexos.

74. mode de producció simple

Mode de producció de la comunicació constituït per un únic nivell de comunicació

NOTA: Són tipus de modes de producció simples el mode directe i el mode diferit.

75. mode diferit

Mode de producció simple en què l’emissió i la recepció del missatge no són simultànies, 
com a conseqüència de la separació física de l’emissor i del receptor.

NOTA: En un mode diferit, només són possibles textos monogestionats, l’ancoratge dels quals no depèn 
exclusivament de la situació comunicativa.

76. mode directe

Mode de producció simple en què l’emissió i la recepció del missatge són simultànies, 
com a conseqüència de la coincidència física dels participants o de la utilització d’un 
mitjà tècnic que resol la separació física dels participants.

NOTA:
1. En un text poligestionat de mode directe, el procés d’elaboració depèn de la interpretació constant 

que els interlocutors fan del context comunicatiu i de la mateixa comunicació en curs.
2. Segons com sigui la simultaneïtat, es distingeix entre el mode directe cara a cara i el mode directe 

a través d’un mitjà.
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77. operador axiològic

sin. compl. operador apreciatiu

Operador modal que matisa un enunciat amb un determinat valor apreciatiu, general-
ment de tipus estètic, ètic o afectiu.

NOTA: Els operadors axiològics poden prendre la forma d’un adverbi apreciatiu, un adjectiu qualificatiu, 
un verb o un nom amb molta càrrega semàntica, una frase introductòria, una entonació determinada o 
un recurs gràfic.

78. operador lògic

Operador modal que atribueix un valor de validesa a un enunciat, generalment de 
veracitat, falsedat, probabilitat, dubte o obligació.

NOTA: Els operadors modals poden prendre la forma d’un adverbi, un verb modal, una frase introductòria, 
una entonació determinada o un recurs gràfic.

79. operador modal

Element lingüístic o paralingüístic amb què l’emissor projecta en l’enunciat un judici 
de validesa o apreciació.

NOTA: Són tipus d’operadors modals els operadors lògics i els operadors axiològics.

80. oració

Supracategoria gramatical, semàntica i pragmàtica que constitueix la unitat funcio-
nal fonamental del text i la seva estructura mínima i s’actualitza en modalitats que 
sistematitzen la representació del món i les intencions de l’emissor. 

Des del punt de vista gramatical, l’oració és una unitat sintàctica flexible amb el verb 
com a constituent bàsic, que compendia les diverses categories gramaticals en una 
supracategoria susceptible de funcionar com a categoria nominal, adjectival, adver-
bial o connectiva per formar oracions compostes o seqüències d’oracions, segons els 
imperatius textuals i contextuals.

Des del punt de vista semàntic, l’oració és una unitat dinàmica coherent amb el món i 
amb el text de què forma part, que actualitza les funcions lingüístiques de descriure, 
narrar, manar, exhortar i exclamar, i adquireix ple sentit en el text i el context.

Des del punt de vista pragmàtic, l’oració és una unitat comunicativa adaptativa que 
porta l’empremta de les intencions de l’emissor respecte a l’enunciat, actualitza les 
funcions comunicatives i s’adequa a l’intercanvi comunicatiu i a l’àmbit de la cultura 
en què s’insereix.

NOTA:
1. En l’oració, la representació del món s’atribueix al dictum de l’oració (o informació literal); les in-

tencions o empremta de l’emissor, al modus de l’oració (o informació psicològica).
2. Les diverses categories gramaticals que constitueixen l’oració des del punt de vista gramatical són 

el nom, el verb, l’adjectiu i l’adverbi, com a paraules lèxiques, i l’article, el pronom, la preposició i 
la conjunció, com a paraules gramaticals.

3. L’oració es desplega per formar el teixit textual mitjançant nexes lingüístics en la coordinació amb 
altres oracions, la subordinació a altres oracions i la interordinació amb altres oracions, i també 
per mitjà de nexes paralingüístics en la juxtaposició amb altres oracions i clàusules.

4. Amb relació a les modalitats que prenen les oracions, vegeu el terme tipologia d’oracions i, amb 
relació a les funcions comunicatives, el terme funció comunicativa.
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81. parlant

Usuari d’una llengua pertanyent a una comunitat lingüística i cultural que, com a 
emissor i receptor, és agent de la conservació i l’evolució d’aquesta llengua.

82. patró argumentatiu

Patró discursiu que reflecteix les raons, les creences i els valors que justifiquen un 
acte, un punt de vista, una idea, un fet o un esdeveniment, sovint utilitzat com a eina 
per persuadir l’interlocutor.

NOTA: El patró argumentatiu respon a la qüestió «Què opino i per què opino això?».

83. patró descriptiu

Patró discursiu que reflecteix les característiques dels objectes, els processos, els es-
tats i les persones.

NOTA: El patró descriptiu respon a la qüestió «Què són les coses i com són?».

84. patró directiu

Patró discursiu que reflecteix la voluntat de conduir altri a adoptar un determinat 
comportament.

NOTA: El patró directiu respon a la qüestió «Què s’ha de fer?».

85. patró discursiu

Cadascuna de les formes prototípiques de textualització que, simples o combinades, 
serveixen de motlle a l’emissor per representar com és el món, com pretén que sigui, 
com l’entén i el viu o com vol que el vegin els altres.

NOTA: Són patrons discursius prototípics el patró descriptiu, el patró narratiu, el patró directiu, el patró 
argumentatiu i el patró expressiu.

86. patró expressiu

Patró discursiu que reflecteix la part afectiva i sensitiva de l’emissor i la seva valoració 
o apreciació del món.

NOTA: El patró expressiu respon a la qüestió «Què sento?».

87. patró narratiu

Patró discursiu que reflecteix una història que s’esdevé en fases successives en un 
eix temporal.

NOTA: El patró narratiu respon a la qüestió «Què passa o ha passat?».

88. pla de la llengua

Cadascun dels nivells de descripció lingüística i paralingüística emprats en l’estudi de 
la llengua per a analitzar-ne diferents aspectes.

NOTA: Els principals plans de la llengua són el pla gramatical (que inclou el pla fonològic, el pla morfològic 
i el pla sintàctic), el pla semàntic i el pla pragmàtic; sobreposats, també hi ha el pla prosòdic i el pla gràfic.
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89. pla gràfic

Pla de la llengua que concerneix la plasmació del missatge sobre un suport físic mit-
jançant un conjunt de signes lingüístics i paralingüístics.

NOTA: Per exemple, des del punt de vista del pla gràfic són suports del missatge un paper o una pantalla.

90. pla gramatical

Pla de la llengua que concerneix l’organització formal de la llengua en morfemes, 
paraules, sintagmes i oracions per a actualitzar els significats.

91. pla pragmàtic

Pla de la llengua que concerneix la relació dels elements lingüístics del text i del con-
junt del text amb el context i els compromisos discursius i estratègics que assumeix 
l’emissor.

92. pla prosòdic

Pla de la llengua que concerneix la formulació del missatge en elements lingüístics i 
elements paralingüístics mitjançant la veu humana.

93. pla semàntic

Pla de la llengua que concerneix la representació de la realitat amb elements lèxics i 
l’establiment de relacions de coherència en el text.

94. posicionament discursiu

Procediment de modalització fonamental mitjançant el qual l’emissor assenyala el 
grau de distància amb què se situa respecte al text i al receptor, configura els rols co-
municatius, es pronuncia sobre el missatge i efectua l’ancoratge del text en el context.

95. presència de l’emissor i del receptor en el text

Representació de l’emissor o el receptor en un text mitjançant unes formes lingüís-
tiques determinades o, en absència d’aquestes formes, per immanència en el text i el 
context de la comunicació.

NOTA: Són tipus de presència de l’emissor i del receptor en el text la presència patent, la presència difu-
minada i la presència latent.

96. presència difuminada

Presència de l’emissor i del receptor en el text en què la representació dels participants 
es porta a terme per mitjà de formes atenuadores de la identitat.

97. presència latent

Presència de l’emissor i del receptor en el text per immanència, en absència de formes 
de representació que indiquin una presència patent o una presència difuminada.
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98. presència patent

Presència de l’emissor i del receptor en el text en què la representació dels participants 
es porta a terme de manera directa i transparent.

99. procediment d’articulació

Procediment de cohesió basat en dos procediments complementaris, la connexió per 
mitjà de nexes lingüístics i la juxtaposició per mitjà de senyals paralingüístics, que 
contribueix a l’estructuració del text.

100. procediment d’associació

Procediment de cohesió basat en les relacions pragmàtiques o semàntiques que s’es-
tableixen entre les paraules lèxiques d’un text com a conseqüència de les relacions 
existents entre els seus referents en la vida real, el qual contribueix a la coherència 
del text.

NOTA: Tant en l’emissió com en la recepció, el procediment d’associació depèn del bagatge del parlant: 
del coneixement de la llengua, del món i de la matèria de què parla, així com de l’habilitat de situar les 
paraules en un marc coherent. Per exemple, l’associació entre farmàcia i aspirina o entre pagar i diners 
és una qüestió pragmàtica.

101. procediment de cohesió

Cadascun dels tres procediments complementaris que contribueixen a configurar el 
text com a tal mitjançant la repetició de significats, l’articulació d’elements i l’associ-
ació d’idees.

NOTA:
1. Els procediments de cohesió s’estenen per tots els plans de la llengua.
2. Són procediments de cohesió el procediment de repetició, el procediment d’articulació i el proce-

diment d’associació. Els dos primers són fenòmens intrínsecs a la llengua; el tercer és extrínsec.

102. procediment de modalització

Cadascuna de les maneres com l’emissor efectua la modalització en l’exercici de la 
competència lingüisticocomunicativa, segons els seus interessos i els condicionaments 
de la situació comunicativa.

NOTA: Són procediments de modalització fonamentals el posicionament discursiu i la tria o priorització 
d’elements lingüístics, i són procediments de modalització complementaris la repetició emfàtica d’elements 
lingüístics i la transgressió dels usos lingüístics.

103. procediment de repetició

Procediment de cohesió basat en la naturalesa repetitiva o recurrent del llenguatge 
pel qual els significats es van encadellant al llarg del text, el qual contribueix a la 
construcció del significat textual.

NOTA: El procediment de repetició relaciona els significats en el pla gramatical (morfològic i sintàctic), 
el pla semàntic i el pla pragmàtic, cosa que dona lloc a la cohesió gramatical, la cohesió semàntica i la 
cohesió pragmàtica.
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104. proforma

Paraula amb contingut lèxic o lexicogramatical que té un significat indefinit o prou 
general per a englobar el significat d’altres paraules.

NOTA: Poden actuar com a proformes els pronoms i els adverbis amb significat lexicogramatical.

105. pronom

Categoria nominal multifuncional auxiliar del nom que, juntament amb l’article, pos-
sibilita l’actualització textual del nom, la qual pot exercir funció exofòrica quan re-
presenta éssers i entitats del context i funció endofòrica quan substitueix sintagmes 
nominals i d’altres tipus del cotext.

NOTA: Els pronoms es divideixen en classes, algunes de les quals tenen la potestat d’acompanyar el nom 
i determinar-lo (per exemple, els determinants i els possessius).

106. recurs d’objectivació

Cadascun dels recursos lingüístics que donen a l’emissor la possibilitat de presentar 
la informació d’una manera objectiva, creïble i desinteressada i de mantenir-se’n al 
marge.

NOTA:
1. El recurs d’objectivació principal és la utilització de modalitats declaratives en mode indicatiu, com 

correspon a la presentació de les accions i dels fets com a reals, amb subjecte inconcret o indefinit.
2. Amb els recursos d’objectivació, l’emissor evita comprometre’s amb l’autoria de l’acció representada 

pel verb, a fi de no tenir confrontacions amb les persones a qui atribueix les accions. Ho pot fer 
evitant esmentar una tercera persona (ex.: A mi, tots m’han dit que busqui un restaurant barat…); 
la segona (ex.: S’ha d’arribar abans de les quatre), o la primera (ex.: N’hi ha per a tornar-los l’article 
i engegar-los a fer punyetes.)

107. recurs de subjectivació

Cadascun dels recursos lingüístics que donen a l’emissor la possibilitat de controlar 
la seva subjectivitat a fi que sigui l’apropiada per a l’intercanvi comunicatiu concret 
en què participa.

NOTA: Els recursos de subjectivació permeten a l’emissor personalitzar el missatge sense perdre l’equilibri 
necessari entre subjectivitat i objectivitat per tal d’aconseguir l’èxit comunicatiu.

108. referència

Facultat de la llengua de representar la realitat en el text segons el punt de vista que 
adopta el parlant, mitjançant dos procediments complementaris, un d’exofòric i un 
d’endofòric, que poden ser díctics o no díctics.

NOTA:
1. La referència es classifica en referència exofòrica, o extratextual, quan es refereix a un objecte 

extern al text, i en referència endofòrica o intratextual, quan es refereix a un element del mateix 
text. Tant la referència exofòrica com la referència endofòrica poden ser díctiques o no díctiques.

2. En el desenvolupament d’un tema, la referència s’estableix a partir d’una primera referència exo-
fòrica que es reprèn al llarg del text amb una o més referències endofòriques, siguin gramaticals o 
lèxiques, que el fan progressar. En la relació entre la referència exofòrica i la referència endofòrica 
cada un dels membres relacionats esdevé correferent de l’altre.
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109. referència endofòrica

Referència intratextual que estableix relacions que contribueixen al desenvolupament 
dels temes del text i a l’organització del text.

NOTA:
1. La referència endofòrica es refereix a un element o una part del mateix text, per la qual s’estableix 

correferència i cohesió gramatical, lèxica i pragmàtica.
2. La referència endofòrica és díctica (dixi textual) quan es refereix de forma ostensiva a elements 

del mateix text establint remissions d’unes parts del text a unes altres; la referència endofòrica 
és no díctica quan estableix una relació no ostensiva amb elements del text.

110. referència exofòrica

Referència extratextual que el parlant introdueix en el text mitjançant la designació 
dels objectes i la senyalització ostensiva d’objectes presents en el context, tenint en 
compte els condicionants del text i el context i el punt de vista que adopta.

NOTA:
1. La referència exofòrica es refereix al món en general, a textos entesos com a objectes verbals (in-

tertextualitat), a la llengua mateixa (metalingüística, metacomunicativa) i a objectes del context 
que realitzen l’ancoratge del text (sobretot participants, temps, lloc, manera).

2. La referència exofòrica és díctica quan es refereix de forma ostensiva als objectes presents en el 
context mitjançant pronoms i adverbis de lloc, temps i manera; contribueix a l’ancoratge i l’ade-
quació del text al context. La referència exofòrica és no díctica quan és designativa, tant si es 
refereix als objectes del món com si es refereix a objectes presents en el context de la comunicació; 
contribueix a la coherència i la cohesió semàntica i pragmàtica.

111.  relació estructural

Relació intratextual que articula el text mitjançant la connexió i la juxtaposició dels 
elements.

NOTA:
1. En una relació estructural, l’articulació per connexió es porta a terme mitjançant nexes lingüís-

tics, i l’articulació per juxtaposició, mitjançant elements paralingüístics (les pauses en l’oral i la 
puntuació en l’escrit).

2. Dins de l’oració, les relacions estructurals es realitzen per mitjà de formes sintàctiques de coor-
dinació, subordinació i interordinació; dins del text, amb formes que palesen l’autonomia de les 
parts, la dependència d’unes parts envers les altres i la interdependència.

112. relació semàntica

Relació intratextual que contribueix a la construcció del text mitjançant l’establiment 
d’equivalències, contrastos i inclusions de significats.

NOTA:
1. Mitjançant les relacions semàntiques el parlant delimita, amplia o precisa el contingut del text.
2. En les relacions semàntiques, les equivalències i els contrastos participen en el fenomen de l’ana-

logia (pel qual s’estableix o es perfila un significat en relació amb un altre), i les inclusions d’uns 
significats en uns altres comporten significats compartits i significats diferenciats.

113. repetició emfàtica d’elements lingüístics

Procediment de modalització mitjançant el qual l’emissor emfasitza determinats as-
pectes del discurs amb el recurs de la repetició, amb l’objectiu d’assegurar l’efectivitat 
del missatge.
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114. seqüència d’oracions

Sèrie d’oracions cohesionades pels distints procediments de cohesió, que contribueixen 
a desenvolupar un tema o subtema del text amb el qual són coherents.

NOTA:
1. En la llengua escrita, s’anomena paràgraf la unitat temàtica conformada per una seqüència d’ora-

cions.
2. Una seqüència d’oracions es cohesiona pels distints procediments de cohesió: procediment de 

repetició (cohesió gramatical, cohesió semàntica i cohesió pragmàtica), procediment d’articulació 
(connexió i juxtaposició) i procediment d’associació d’idees. De fet, la seqüència d’oracions cons-
titueix una peça del mateix material lingüístic que el text.

115. situació comunicativa

Conjunt de circumstàncies, sobretot personals, temporals, espacials i culturals, en què 
es produeix un intercanvi comunicatiu.

116. text

Unitat de significació i comunicació verbal que té com a unitat funcional fonamental 
l’oració, en qualsevol de les seves modalitats, i, com a propietats essencials, la cohe-
rència, la cohesió i l’adequació.

NOTA: Segons el grau de realitat que hi atribueixen els parlants, els textos es divideixen en textos de ficció 
i textos de no-ficció.

117. text de no-ficció

Text dinàmic i adaptatiu que es realitza en un intercanvi comunicatiu concret, en el 
qual els participants actuen sobreentenent que el context i els referents del text són 
reals.

NOTA:
1. Segons el nombre de parlants que els gestionen, els textos de no-ficció es divideixen en textos 

monogestionats i textos poligestionats.
2. El text de no-ficció i el context formen part l’un de l’altre, en tant que llur existència es basa en 

interaccions mútues i, per aquest fet que els situa en la vida real, les propietats d’adequació, cohe-
rència i cohesió hi són especialment exigibles.

118. text monogestionat

Text de no-ficció en què la gestió textual es deu a un únic parlant.

NOTA: Són tipus de textos monogestionats els textos monogestionats independents i els textos monoges-
tionats dependents.

119. text monogestionat dependent

Text monogestionat emès com a resposta a la intervenció d’un interlocutor.

120. text monogestionat independent

Text monogestionat emès sense vinculació amb cap intervenció anterior d’un inter-
locutor.
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121. text poligestionat

Text de no-ficció en què la gestió textual es deu a més d’un parlant.

NOTA: Són tipus de textos poligestionats els textos poligestionats intrínsecs i els textos poligestionats 
extrínsecs.

122. text poligestionat extrínsec

Text poligestionat en forma de conjunt de diàlegs o monòlegs emesos per separat als 
quals un productor confereix unitat textual.

NOTA: És un exemple de text poligestionat extrínsec un documental televisiu.

123. text poligestionat intrínsec

Text poligestionat en forma de diàleg en què els participants contribueixen a construir 
el significat del text en curs.

NOTA: Són exemples de textos poligestionats intrínsecs les converses i les entrevistes amb un format de 
diàleg.

124. textura

Fisonomia d’un text com a resultat del grau de cohesió gramatical, semàntica i pragmà-
tica dels seus elements, que es manifesta en les oracions i en les seqüències d’oracions, 
modalitzades segons els patrons discursius.

125. tipologia d’oracions

Conjunt de cinc modalitats oracionals prototípiques i complementàries en què cada 
modalitat té una forma gramatical i melòdica pròpia, un ús característic i una funció 
específica, per mitjà de les quals es realitzen tota mena d’intercanvis comunicatius.

NOTA:
1. Les cinc modalitats d’oració prototípiques de la tipologia d’oracions són la modalitat declarativa, 

la modalitat interrogativa, la modalitat imperativa, la modalitat exhortativa/desiderativa i la mo-
dalitat exclamativa. En la seva funció específica i el seu ús característic, la modalitat declarativa 
serveix per a donar informació, la modalitat interrogativa per a demanar informació, la modalitat 
imperativa per a intercanviar béns i serveis, la modalitat exhortativa/desiderativa per a exhortar 
i expressar desitjos, i la modalitat exclamativa per a manifestar sensacions anímiques.

 En els usos no característics, per a adaptar-se a les característiques de l’intercanvi comunicatiu, 
una modalitat oracional pot perdre la seva especificitat i exercir usos que són específics d’altres 
modalitats, cosa que permet a l’emissor parlWar i escriure a la seva manera i crear un estil propi.

2. Les modalitats oracionals exhortativa/desiderativa i exclamativa són modalitzades per naturalesa, 
per això s’anomenen modalitats marcades; les modalitats oracionals declarativa, interrogativa i 
imperativa poden no ser-ho.

126. tipologia textual

Sistema de classificació de textos en tipus segons les combinacions de característiques 
que comparteixen.
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127. tipologia textual Tipotext

Tipologia textual basada en característiques extratextuals, textuals i lingüístiques 
que parteix del paper de l’emissor en la configuració textual i que té com a variable 
definidora l’intercanvi comunicatiu.

NOTA:
1. Per exemple, la tipologia textual Tipotext té en compte com a característiques extratextuals l’inter-

canvi comunicatiu i el mode de producció; com a característiques textuals, els patrons discursius 
i les funcions comunicatives, i, com a característiques lingüístiques, els adjectius axiològics i els 
verbs modals.

2. La tipologia textual Tipotext distingeix tres tipus de textos prototípics, els quals, alhora, serveixen 
de referència per descriure els textos no prototípics: 

 – Tipus I o d’intercanvi individual: Modalització intuïtiva
 – Tipus II o d’intercanvi social: Modalització eclèctica 
 – Tipus III o d’intercanvi institucionalitzat: Modalització obligada

128. transgressió dels usos lingüístics

Procediment de modalització que es caracteritza pel fet d’infringir, de manera vo-
luntària o involuntària, les normes lingüístiques i socials requerides en una situació 
comunicativa determinada, mitjançant el qual es manifesta sobretot la competència 
lingüisticocomunicativa de l’emissor.

129. tria o priorització d’elements lingüístics

Procediment de modalització fonamental mitjançant el qual l’emissor selecciona o 
dona prioritat a uns elements i uns recursos lingüístics concrets en la construcció 
textual, de manera que projecta una determinada percepció del món i una actitud 
valorativa.

130. ús de la llengua

Actuació lingüística segons l’amplitud de l’àmbit de difusió del missatge i segons el 
caràcter públic o privat del rol de l’emissor i el receptor.

NOTA: Els usos de la llengua són l’ús privat, l’ús publicoprivat i l’ús públic.

131. ús privat

Ús de la llengua en què es transmet personalment un missatge d’interès privat o públic 
destinat a un sol individu o a un grup familiar o amical, amb la voluntat explícita o 
implícita que no transcendeixi l’àmbit dels interlocutors o bé deixant a la responsabi-
litat del receptor la difusió posterior de la informació.

NOTA: Es considera que pertany a l’ús privat la difusió de tota informació dintre d’un grup familiar o 
amical, encara que es faci per mitjà d’una forma de comunicació impersonal pròpia de l’ús públic (partici-
pacions de casament, batejos, avisos, etc.).
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132. ús públic

Ús de la llengua en què es difon públicament un missatge a través d’un mitjà de co-
municació o bé cara a cara.

NOTA: Són usos públics la difusió d’informació a la societat en general (premsa, ràdio, televisió); la difusió 
d’informació amb la voluntat que arribi a tot el col·lectiu afectat (avisos, bans, fullets informatius, etc.) o 
que transcendeixi a la societat en general (cartes als diaris, esqueles, etc.), i la difusió d’informació desti-
nada a un col·lectiu afectat o interessat (classes, conferències, mítings, judicis públics).

133. ús publicoprivat

Ús de la llengua en què es difon privadament un missatge que afecta de manera directa 
els interlocutors, siguin individus o grups limitats, amb la intervenció d’una institució 
o una entitat pública com a interlocutora o com a avaladora.

NOTA: Són usos publicoprivats la relació d’una institució pública amb una altra (convenis, acords polí-
tics, etc.); la difusió d’informació a persones particulars d’acord amb una relació administrativa existent 
(denegació d’una sol·licitud, concessió d’un ajut, etc.), encara que es faci de manera particular (cartes, 
circulars, convocatòries, certificats, invitacions institucionals, etc.); la transmissió formal d’informació 
d’un particular a una institució pública (denúncies judicials, instàncies, recursos, exàmens oficials, de-
claració d’impostos, etc.); l’emplenament d’una enquesta d’una institució pública a càrrec d’un particular, 
que sap que la seva informació es farà pública de manera anònima, i la comunicació entre particulars o 
entitats privades avalada per una institució o una entitat oficial (contractes de compravenda, testaments, 
informes mèdics, etc.).
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