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ESQUEMA DEL CURS
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PRESENTACIÓ

Parlar (o escriure) no és només afegir unitats una darrera l'altra, sinó també posar els
recuí:sos expressius al servei d'una intenció concreta i un significat global. Cada vegada
que produïm un missatge cream un text. Una novel-la és un text i una sola paraula com

«Tanca!» pot ser un text.
.

En aquest mòdul volem acostar-nos al concepte de text i aprofundir en les característiques
bàsiques que el defirreixen com a tal. És important qué enfoqueu el comentari de textos

d'una manera més ampla que no la tradicional. El domini de l'adequació, la coherència i
la cohesió textuals com a conceptes i com a recursos d'anàlisi i creació us donarà una

visió nova de la llengua com a instrument de comunicació.

Els exemples d'anàlisi que surten al text i les activitats de composició de textos i també
d'anàlisi que us proposam són només una mostra de tot el que podeu fer per exercitar-vos
en aquest camp.

Pensau que tot aquest material també el teniu a disposició a la-xarxa.

OBJECTIUS DEL MÒDUL

Els objectius específics del mòdul són:

• Entendre la importància de la unitat «text» en els processos de comunicació

• Conèixer les característiques textuals

• Ser capaç d'analitzar un text almenys a partir de les característiques bàsiques

• Compondre textos adequats, coherents i ben cohesionats -a partir de fragments
desordenats
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ESQUEMA DELS CONTINGUTS

2.- LES CARACTERÍSTIQUES TEXTUALS

2.1.- De quines característiques textuals parlam?
2.2.- Exemples de comentaris de característiques textuals (textos no

literaris)

2.3.- Anàlisi de les característiques textuals bàsiques.

a) Adequació

b) Coherència

b 1) Regla de repetició
b2) Regla de progressió

b3) Macroregles

e) Cohesió

e I) Els connectors

c2) La referència

c3) La cohesió lèxica

c4) La coreferència

cS) La determinació

9,



Text: unitat bàsica de comu

nicació dotada de significat
global.

Coherència: qualitat del
text que presenta connexió
de significat entre les diver-
ses p�s.

Adequació: qualitat del text

que s'adapta a les circums-
tàncies en què es produeix.

Cohesió: qualitat del text
ben lligat a base de diversos
recursos lèxics i sintàctics.

Gramaticalitat: qualitat del
text que respecta les regles
de la gramàtica pròpia de la
varietat (geogràfica, funcio-
nal o social) a què pertany.

Estilística: conjunt d'op-
cions personals text (figures
retòriques, tria lèxica, etc.)
a l'hora de crear un.

Suport: base física d'un text

(oral/escrit).

Presentació: forma final
d'un text en la qual interve-
nen factors com el volum o

la velocitat de la dicció en

els textos orals o la disposi-
ció tipogràfica en els textos
escrits.
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EXPOSICIÓ DELS CONTINGUTS

1. EL TEXT. COM A UNITAT COMUNICATIVA

Quan parlam de text, tenim tendència a pensar que ens referim a escrits d'una certa

llargada, Així, per exemple, a tots ens sembla adequat anomenar «text» un llibre imprès,
encara més si és un llibre d'ús escolar. Precisament l'expressió «llibre de text» s'ha

posat en circulació per referir-se als llibres escolars. Si entenem bé la definició de «text»

comprendrem que «llibre de text» és una expressió redundant.

Podem dir que el text és la unitat bàsica de comunicació, és a dir, aquells continguts
vehiculats en l'acte de comunicació, que transmeten un significat comú. Des d'aquest
punt de vista, tant podem parlar de text per referir-nos al Tirant lo Blanc com per referir
nos a la frase «Tanca!» pronunciada en unes circumstàncies en les quals esdevé missatge
amb un sentit general perfectament intel-ligible per a la persona que el sent (per
exemple, si el receptor està situat al costat d'una porta oberta).

2. LES CARACTERÍSTIQUES TEXTUALS

En aquest apartat estudiarem quines són les característiques definidores dels textos i re

quines possibilitats obren per a la creació de textos. A continuació (2.1) esmentam i
definim breument les característiques textuals bàsiques i, més avall (2.2), n'il-lustram
les funcions comentant tres textos no literaris. Finalment (2.3), estudiarem amb més

profunditat les possibilitats de les tres característiques textuals més bàsiques.

2.1. De quines característiques textuals parlam?

A partir d'aquestes primeres reflexions ja podem començar a considerar algunes.
característiques dels textos. Primer de tot, hi ha d'haver una connexió de significat entre

les diverses parts del text. És el que s'anomena coherència. A més a més (recordem
l'exemple de «Tanca»), el text ha d'estar lligat amb les circumstàncies en què es

produeix la comunicació. És això el que tenim en compte quan analitzam l'adequació
d'un text. Per altra banda, quan produïm un text sempre tenim molt present com

s'ordenen i com es relacionen entre si les diverses idees que hi exposam (quina va davant,
com passam d'una a l'altra, què deixam per al final, etc.). L'estructuració de les diverses

parts del text rep el nom de cohesió. Cal no oblidar, tanmateix, que un text està

compost d'oracions, sintagmes, paraules i morfemes, i que, per tant, també hi actuen els

principis generals i les regles pròpies de la gramàtica de la llengua en què està construït.
És per això que també hem de tenir en compte la gramaticalitat del text. Encara dins
el terreny marcat per aquestes quatre característiques textuals que hem anomenat

(coherència, adequació, cohesió i gramaticalitat) hi ha un ampli marge de llibertat que
permet plasmar sobre un text la personalitat d'aquell que el construeix. En aquest sentit,
la utilització de figures retòriques com la comparació, la metàfora, la hipèrbole, entre

d'altres, converteixen l'estilística en una altra característica textual. Finalment, el

suport (oral o escrit) i la presentació acaben de configurar el text.
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coherència adequació cohesió gramaticalitat estilística presentació suport

2.2. Exemples de comentari de característiques textuals (textos no

literaris)

Observem ara, a la llum de les característiques textuals esmentades, una sèrie de textos

reals:

Text 1) invitació

El Rector té el gust de convidar-vos a l'acte
d'investidura del pare Miquel Colom Mateu
com a doctor honoris causa d'aquesta
universitat. La cerimònia tindrà lloc el dia 21

d'octubre, a les 19h, a l'església del convent

de Sant Francesc d'Inca.

Palma, octubre de 1997

Doctors i llicenciats, amb vestit acadèmic.

Us pregam que confirmeu que hi assistireu al
telèfon 17 3045.
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Adequació 1 Els destinataris d'aquest escrit són els membres de la comunitat
universitària. A més a més, és un escrit de difusió general, igual per a tots. Notau també
el tractament de vós, que és el que es destina al tracte respectuós amb desconeguts, a

més d'algunes expressions més. aviat cultes com «té el gust de convidar-vos», «tindrà

lloc», «us pregam que ... ».

I Coh
' . I Tot el text guarda una unitat de sentit: el primer paràgraf informa d'un

erencia .

de les ci
,. ,

'h d lebrarv i I d Iacte I e es circumstancies en que s a e ce e rar, I e segon e a

manera d'assistir-hi: Observau que en aquest escrit la quantitat d'informació no és ni
escassa ni excessiva i que està ordenada com si volgués respondre a les preguntes què?
(<<acte d'investidura del pare Miquel Colorn») quan? (<<el dia 21 d'octubre, a les 19h»)
on? (ea l'església del convent de Sant Francesc d'Inca») com? (<<Doctors i llicenciats,
amb vestit acadèmic», etc.).

I C h
., I La cohesió interna s'obté per utilització de tres expressions

o esio
ferenci l ês a di ferei I

.

I· di. core erencia s, es a ir, que es re ereixen a a mateixa rea itat, una. ms

cada oració; concretament «acte d'investidura», «cerimònia» i «hi» (que a la frase «Us

pregam que, confirmeu que hi assistireu» representa el sintagma «a la cerimònia» o «a

l'acte d'investidura»).

I G t· lit t 1
.

No hi ha res d'especial a comentar: aquest escrit segueix les pautes de
rama Ica I a

l
' . .

I I
.

f
' d I rf I· b 1a gramàtica normativa cata ana actua I a us e a mo o ogia ver a

balear (cpregam»).

I E tilí ti I. Aquest text, breu i concís com és, no presenta figures estilístiques,
s I IS Ica

l' 11·· , bserva a la nri l'
.

di' fexcepte e· IpSI que s o serva a a pnmera mia e segon paragra , on

«Doctors i llicenciats, amb vestit acadèmic» substitueix una hipotètica construcció
sintàctica més desplegada com «Doctors Í' llicenciats assistiu-hi amb vestit acadèmic».
La necessitat de brevetat i els escrúpols per la utilització d'una forma d'imperatiu que
podria considerar-se poc cortesa justifiquen aquesta figura.

I P ració l' La utilització de línies que emmarquen els paràgrafs ens n'indica que la
resen aclO ."

. ,

hi
.,

dif A' 'l' d d'
.., .

mrormacio que I apareix es herent. mes a mes, or re apancio I

el fet que el segon estigui escrit en un cos de lletra més petit que el primer ens ajuda a

classificar la informació que contenen.
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Text 2) carta de remissió

[ill..

.

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General de Política Lingüística
Servei d'Assessorament Lingüístic

Carrer de Mallorca, 272, 8è.
08037 Barcelona
Telèfon (93) 482 56 00
Fax (93) 216 04 55

R/N: 305 G313

Senyor I Senyora,

Us fem arribar la publicació del premi John McDowell que edita el Departament re
Cultura.

Aquest premi, instituït per l'Associació de Professors d'Anglès (APAC), la Direcció
General de Política Lingüística, l'Institut Britànic, la Universitat Autònoma .re
Barcelona i la Universitat de Barcelona es proposa estimular la innovació i la recerca en

l'ensenyament d'anglès com a llengua estrangera i del català per a adults com a primera
o segona llengua.

Us enviem, també, les bases del Premi perquè en feu difusió.

Atentament,

Montserrat Gimeno i Vidal

Cap del Gabinet de Didàctica

Barcelona, març de 1997

13



El-lipsí: figura retòrica que
consisteix en l'esborrament
d'unitats que es poden so

breentendre.

Referència: relació que
s'estableix entre el signe
(lingüístic) i la realitat que
assenyala.
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I Ad
"

I
El tractament «Senyor / Senyora», la utilització de formes de la segona

,

equaclO
_ persona plural i el nivell de llenguatge emprat ens situen davant un text

com l'anterior, és a dir, adequat per a la comunicació més aviat oficial i col· lectiva. ....

I Coh
' . I No només hi ha unitat d'informació entre les diverses parts del text,

erencla ., ,

d dl'
.

P'smo que aquesta es transmesa e manera gra ua I constructiva. ixem-

nos si no en el següent: el primer paràgraf introdueix sense més ni menys l'objecte de la
tramesa (<<Us fem arribar la publicació del premi John McDowell que edita el

Departament de Cultura»); el segon paràgraf desenvolupa i explica allò que en el primer
era informació nova (<<Aquest premi ... es proposa estimular la innovació i la recerca ... ),
i el tercer sol-licita que el receptor faci una determinada acció relacionada amb la tramesa

(<<Us enviem, també, les bases del Premi perquè en feu difusió»).

l' Cohesió
La repetició lèxica (<<premi John McDowell» = «Aquest premi» = «les
bases del Premi») assegura la cohesió entre les tres parts.

I Gramaticalitat I És la pròpia del registre en què està escrit el text, és a dir, el registre
, - estàndard, que fa servir les convencions normatives de l'àmbit general
de la llengua catalana, amb utilització de la morfologia verbal dels dialectes catalans ce
fora de les balears (<<enviem», «feu»).

I E su t' I L'enumeració i I'el-lipsi del segon paràgraf (<<l'Associació de Professors
s liS Ica

d'Anglès (APAC) ... i la Universitat de Barcelona» i «es proposa
estimular la innovació i la recerca en l'ensenyament d'anglès com a llengua estrangera i
del català per a adults com a primera o segona llengua») són els dos únics recursos

expressius remarcables d'un text administratiu com aquest que, com a tal, es caracteritza'

precisament per l'escassesa de figures retòriques. L'el-lipsi observada produeix una major
concisió del text i no n'afecta la claredat.

I P taci I El paper timbrat i la referència (<<RIN: 305 G313») ja ens informen ce
resen aclO

l'oficialitat de l'escrit. Per altra banda, la separació de les diferents parts
de l'escrit mitjançant espais dobles fa que aquestes parts siguin identificables a simple
vista i predisposa a la comprensió de l'estructura textual. La identificació del signatari
amb nom i càrrec també és pròpia dels escrits oficials.
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Text 3) Avís

"

UIB
M",

Universitat de les

Illes Balears

Facultat de Filosofia i Lletres

Avís

COM A CONSEQÜENCIA DE LA FUMIGACIÓ DE
L'AULA 20 ES PROHIBEIX TERMINANTMENT
FUMAR EN AQUESTA ZONA.

PALMA, 10 DE NOVEMBRE DE 1997.

I . , I
El text utilitza un registre formal i, atès que va dirigit a persones�dequaclo desconegudes, fa servir expressions impersonals com «es prohibeix» en

lloc de «us prohibim» o «fumar» en lloc de «que fumeu».

I C h
' . I Tot el text va dirigit a provocar una determinada conducta del receptor.

o erencia
P

.,

I
.

I I d I b hibi L hibici
,

er aIXO tot e text gira a vo tant e ver «pro I rr».: a pro I ICIO va

precedida de la menció de la causa per reforçar-la: «Com a conseqüència de la fumigació
de l'aula 20». Observau que el fet que la prohibició aparegui al final del període sintàctic
la fa més rellevant, més fàcil de retenir. La indicació «avís» al principi indica que el text

aporta una informació instrumental, de funcionament. L'aparició de la data al final del
text informa que aquesta no és una prohibició de caràcter general, sinó que és específica i
recent.

I
Les dues parts centrals del text (prohibició i causa) estan lligades

Cohesió
_ sintàcticament. La prohibició ocupa l'oració principal i la causa

l'oració subordinada començada per la locució conjuntiva «com a conseqüència».

I Presentació I Segurament és l'aspecte més rellevant d'aquest text, on l'escrit apareix
en lletres majúscules grosses, majúscules subratllades i en negreta a

«avís», per cridar l'atenció. La capçalera del full informa de l'oficialitat de l'escrit.

15
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de la llengua.

Període sintàctic: oració
sintàcticament independent.
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2.3. Anàlisi de les característiques textuals bàsiques
a) Adequació
Tot i que anomenam els sistemes lingüístics amb els seus noms històrics (català,
castellà, francès, anglès, alemany, etc.), darrere aquests noms s'amaguen realitats
heterogènies. Per exemple, no parla igual el català una persona d'Eivissa, una persona re
l'Empordà o una persona d'Alacant. A més a més, dins els seus àmbits geogràfics
respectius, aquestes persones no parlen igual que tots els seus conciutadans, ja que
s'adscriuen.a grups socials determinats la classificació dels quals depèn de factors tan

diversos com l'edat, l'origen familiar, el poder adquisitiu, l'educació ola professió, entre

d'altres. D'aquesta manera, no parlen igual un nin petit fill d'una família de treballadors
no qualificats i una senyora d'una cinquantena d'anys amb estudis universitaris.
Finalment, cada situació comunicativa concreta exigeix uns determinats usos lingüístics:
la mateixa persona no parla igual quan opina sobre un equip de futbol davant un amic re
tota la vida i quan ha d'explicar un símptomes determinats a un metge a qui acaba re
conèixer.

Així com parlam d'estructura de la llengua per referir-nos a les relacions entre les
diverses parts de l'oració i d'oracions diferents entre si, podem parlar d'arquitectura re
la llengua per referir-nos a tot aquest entramat de varietats d'una mateixa llengua que
podem classificar de la manera següent:

El domini de l'adequació és probablement el que millor demostra el coneixement d'una

llengua, i el més difícil d'assumir quan s'aprèn una llengua que no és la pròpia. Un

passatge molt famós de Mort de dama de Llorenç Villalonga exemplifica perfectament
aquest extrem.

FRAGMENT DE Mort de dama, de Llorenç Villalonga
- Bona nit tenga, Altesa.

- Encantat de saludar-la, senyora. Com es troba? Sempre .tan bella, tan

desmesurada -exclamava el príncep, que parlava totes lés llengües del món però no

dominava els adjectius-. Com li agrada aquesta festa? Dones pretioses, no és així? D'on
deriva el vocable? De pretty, tal vegada? ( ... ).

- Ja he sabut sa desgràcia des missatge, Altesa. M'ho contà l'amo de Ses
Colomes.

- Ah, molt lamentable. Sa nova raça que he volgut crear ha. estat un

acollament desgraciat. M'han sortit molt feroces i sense nas. Vull dir, senseolfacte.

16
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No satisfet amb confondre idiomes, la inquietud del príncep l'impulsava a

barrejar races de cans. El fet era 'que un dels seus productes, híbrid de bulldog i no sé" què
més, havia trobat de nit un missatge i, com que la fosca era complèta.i l'animal no tenia
olfacte-I'havia'dèvorat.

___ Molt-lamentable -explicava Lluís Salvador-. És clar que totes ses persones
tenen sasevapudor especial.Es diu pudor, no és vern es cans coneixen son amo a dins
sa fosca: . Tots pudim .

..:::_ Per.l'amorde Déu, Altesa -protestava Dona Obdúlia-. Tots, no!

- Tots, sí senyora -seguia el príncep, ja perdut dins els seus' imbrogli
pblíglots-. Geruch. To smell. Odeur, en francès, i també puanteur. Pudor. Això és. Tos
pudim. Vostè put.

Dona Obdúlia es congestionava:

-Ah; no lJo no pudo Qui put és VossaAltesa!

El príncep, pacient i didàctic, no comprenia la indignació de la dama:

___ Sí senyora, també. Vostè, jo, tots pudim. Cada persona, igual que cada
planta,téIa seva pudor.·

Dona-Obdúlia s'aixecà de la cadira. Vint generacions de Montcades li pujaren a

la cara.

- Veig que Vossa Altesa està de broma -digué-. I l'hi repetesc: qui put és
Vossa Altesa.

Lluís Salvador no s'explicà mai la irritació de-la-seva amiga. No es deia pudir?
Geruchniosmell, fJuahteur, pudor?

Registres i literatura

L'ús conscient de varietats diferents de la llengua és un recurs molt usat en literatura per
caracteritzar personatges de diverses extraccions. Llegeix amb atenció els textos

següents:

"!fra¡¡mmt tk Cnmian{',lll1l1ft¡utirI, tk M..9lntònia ofifJer

:Mareta meua; quin: {W(f-! Quines rajolé$ mis lluents! .LCeneguen! O

pegaré un esaa« o m'ho passaré colkmut degust. I sa pisana! 1 es jarrfi! 'Tot" és

gran ipreciàs... Jl.1lUi de matí, quan som arribat, fre pensat que m'hiper¡{rio.,però
ara que un cambrer, que no sécom fi diuen; m'ha menat a veure ses fia6itadons,
ja me sé ben. 6é ses tresques. Si es a{.[ots me vessin IUJ.IlÍ, se moririen ¡{'enveja,
so6retot en 'Iimiet 'Bauçà, que és més 6àm6o{que tfonat afer i que se creu tot ro
num;

.
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!fra¡¡menttkC1'I/dfo1timtd4tk 9.fmwettkPeJfrofo'

'.J{p tingueu temor¡ estimadissimspares: si és cert que renego dè tfogmes i1UJ 'accepto.ja
. aiscipÚ1les que emanen d'autotitats-massa temporals, Ia-meoafe és artfent , . en afgun {{jJC

dè mi; retrobo aquef!afe!idtat que m'amaraua quon, atfofescentencara,.emfeia.e{propòsit
tk rfe¡{icarla meva odstèndo.· a[Se1l!Jor.· !Me n'havia. affu1l!Jat sense' atfonar"me'n,. seatiit

,

perfa!sos. prestigis, i no fio veig dè tfe&ò fins ara, quan e{ tinc dè nou tan a prop
(pàg.324·de Novel-les curtes, 6, Ed.62, 1992).

'CJaigpassar cafés a {'estranger. 'Eis cafés que en !l(gma¡¡osa s'liavia em6uttacat a fes
vostres costelles. ;¡{ifta liagut un caramulltk morts, en tota aquesta ftistòTi(L 1 ara espero
que vingui ra 6òjia i fio cantarétot; m'enteneu/ Si s'obre una investigacW se sa6rà d'on.
hansortit efs cafés ija 1UJ poaran 'tancar ra fà6rica. Però si ara Parmeu, refum!, no fti
haurà.res a pelar... M'enteneu i' Oi que m'enteneui'(pàg.142, Ed. 62, ·1980).

Les oracions entretallades i el lèxic del primer fragment ens situen davant un infant una

mica entremaliat de procedència insular. La sintaxi més clara i el lèxic del segon
fragment ens retraten una persona il-lustrada entregada a la reflexió. Finalment, el tercer

fragment incorpora lèxic d'argot i el reflex d'una personalitat que se sent segura. i pot
permetre's l'amenaça" acte de parla que. aquí es tradueix en oracions condicionals
subordinades depenents de verbs en futur (<<Si s'obre una investigació se sabrà ... », «si
ara l'armeu•... , no hi haurà res a pelar»). Aquest darrer fragment, doncs, presenta
característiques lingüístiques típiques dels delinqüents que sovint retraten les novel-les

negres. Són, doncs, tres exemples d'utilització de l'adequació per al retrat dels

personatges que produeixen aquests fragments de parla:

Comparaels.textossegüents, el priricipi d'una carta.a.un amic i un article.de premsa que
relaten.imés- o menys, els mateixos fets:

A).

Palma, 19 de novembre' de' 1997.

1Jep; Miquel!
Arate'n-contaré.una de benmala.de creure. Resulta que dimarts passatvaig anar

en-es banc. per demanar: un crèdit que necessit per tapar quatre foradets. Idò bé, quan ja
• m'havia assegut. davant. s'empleat que' s'encarrega d'aquestes misèries, arriben dos
o bergantsamb sa cara tapada i mos fan ajeure a tots en rerraT'assegur que ho: vaig passar
, ben malament! Sort.que aquells dos no varen fer mal a.ningúi que quan varen veure .que
sa.caixa fortaiera d'aquestes que no se poden. obrir en. voler varen fugir cametes amigues
abans-que sa policia els aglapís.

Això-perquè te'n fiïs, desbancs!
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B)

:INTENT -n'ATRACAMENT .A· 'UNA
.SUCURSAL ••BANCÀRIA

!PALMA(Redacci6) A les 10 .delnnatí
;,d'ahir dos indMdus intentaren

una -sucursal del Banc
:Marítim de' la plaça Major. . Els
atracadors, que ocultaven :les cares,

!.obligaren clients j empleats a ajeure�s
en .terra: 'Per 'causes encara no íben

.

! • conegudes iperò possiblement
'relacionades amb les. mesures de
seguretat de l'oñcína, els dos
"atracadors.!,abandonaren···el·Jloc .. sense

.botí; La 'policia treballa amb diverses
hipòtesis per tal -d'aclarír l'autoria

.idelsfets.

Observa ara.una sèrie dediferències.entre els dos textos, que.acabes. de llegir:

(i) el text A no només explica uns fets, sinó que els comenta des del punt de vista re
.I'autoréeuna de 'ben mala.de creure», «ho vaig passar ben malament», «sort que ... »,
«això perquè te'n fiïs»), mentre que el text B intenta ser molt 'més objectiu (no hi ha

.cap comentari valoratiu dels fets);

(ii) el text A inclou lèxic i expressions que reconeixem com a populars (<<tapar
quatre foradets», «bergants», «cametes amigues», «això perquè.te'nfiïs»), mentre.que
el text B fa servir expressions no gaire difícils, però més aviat cultes (eindívidus»,
«ocultaven», «possiblement», «abandonaren el lloc», «hipòtesissç-sautoria»);
(iii) el text A sembla més pròxim a la llengua oral (<<Dep, Miquel», «idò bé», ús del

present narratiu: «arriben.dos individus ... i .ens Jan .ajeure...»), mentre. que el text B és
un text periodístic escrit amb una sintaxi pròpia d'aquest suport, encara que .clara i
-ben.entenedora ('�Elsjndi.vidus, que ocultaven les cares ...», «per , causes desconegudes,
però possiblement relacionades ...»), i

(iv) el text A és d'una procedència dialectal molt fàcil de reconèixer (articles, lèxic,
pronoms febles), mentre que la procedència dialectal del text B ja és més difícil re

precisar, fins al punt que, amb alteracions minúscules, podria 'haver estat escrit 'per
-un parlant de qualsevol dels dialectes dela llengua catalana.

De tot això podem concloure, doncs, que én un cas ens trobam.davant un text escrit en

registre més .aviat cel-loquial, mentre que l'altre text fa servir.el.registre.estàndard-dels
mitjans de comunicació. Els dos textos són correctes des del tpunt de vista de l'adequació
a la situació.comunicativa en, què són .generats.

Observa,.acontinuació, les diferències entre dues definicions de la mateixa paraula, una

provinent.d'un diccionari general, i l'altra.extreta d'un.díccionari per aespecialistes:
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A)

címenr' m. Mescla calcinada re
pedra calcària i argila o altra
substància, que dóna un morter

que s'endureix ràpidament.

B)

ciment m Conglomerat hidràulic

que s'obté de la mescla d'un
clínquer mòlt amb diverses
substàncies. La composició del

clínquer i de les altres
substàncies confereixen al

producte resultant les .caracte
rístiques específiques d'ador
miment i d'enduriment que es

manifesten quan s'hidrolitza,

El text A prové del Diccionari General de la Llengua Catalana, mentre que el text B és
extret d'un diccionari tècnic de carreteres (Diccionari de carreteres) per a especialistes.
Observau les diferències, no només de lèxic entre els dos textos:

• mescla, calcinada, pedra calcària, argila,
morter, endureix

•...que dóna un morter que s'endureix

ràpidament

• conglomerat, hidràulic, clínquer, ador
miment, enduriment, hidrolitza

•
...confereixen al producte resultant les

característiques específiques d'adormi
ment i d'enduriment que es manifesten

quan s'hidrolitza.

El text A és escrit en un registre neutre amb lèxic mitjanament entenedor i amb una

redacció sense gaire artifici, mentre que el text B només és entenedor per part dels

especialistes i, per tal d'aconseguir una major precisió, fa servir una sintaxi més
elaborada. Tots dos estan escrits en registres adequats al fi que persegueixen.

b) Coherència

Com hem dit més amunt, la coherència és la qualitat del text les parts del qual mantenen

unes connexions de significat que el fan comprensible i acceptable per part de l'emissor.

Charolles (1978) estableix quatre regles que ha de complir un text per ser coherent: regla
de repetició, regla de progressió, regla de no-contradicció i regla de relació. La regla re
no-contradicció exigeix que no es produeixin casos com

*Els carrers estan banyats perquè encara no ha plogut,
i la regla de relació impedeix construccions textuals de l'estil
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*S'ha apagat el llum perquè has menjat un gelat.

Aquestes dues regles tenen molt a veure amb el que s'anomenen representacions del
món i, tot i que són importants per a la teoria del text, per a l'objectiu que perseguim
ara és més important de centrar-nos en les dues regles que més directament afecten la
construcció de l'estructura interna del text. És per això que a continuació (b.l i b.2) ens

centram en l'anàlisi de la regla de repetició i la regla de progressió. A b.3 explicarem
diversos processos d'estructuració de la informació anomenats macroregles (VAN
DIJK 1983).

bl) Regla de repetició

Perquè un text sigui coherent cal que inclogui elements recurrents. Connectada
directament amb els criteris de cohesió (V.2.2.3.c), aquesta regla exigeix connexions re
significat i de referència en forma d'algun dels recursos següents:
• la pronominalització: elements que apareixen en una oració són substituïts per

pronoms en una altra oració. Per exemple,

Us ho dic comho sent, avui no estic per a res

.

Em' vaVenir a dir queno em podria tornar els doblers; cosa c:mejoja sabia

• la determinació: utilització d'un grau de determinació major per repetir un nom. Per

exemple,

_
: En-Joan ha perdut un llibre i una.ploma. El llibre és vermell i-gruixat
En Pere s'ha compratun cotxe. Aquest cotxe és molt més ràpid que no el'que

tenia.

• la substitució lèxica: utilització de sinònims o hiperònims (=paraules el significat re
les quals és més extens que no el de la paraula substituïda, per exemple, «persona» és
un hiperònim de «home», com «edifici» ho és de «casa»). Per exemple,

Hi ha hagutun accidentd' autocar a l'autopista. El succés ha ocorregut quan el
.. vehicle ha sortit. de la� per causes desconegudes

Observa que la substitució amb hipònims (=contrari d'hiperònim) no és possible:

*Hihahagutun succés de.vehicle ala calçada. L'accident ha-ocorregut. quan
l'autocar ha sortit de.I'autopista per causes desconegudes;

b2) Regla de progressió

Perquè un text sigui comprensible cal que la informació que transmet parteixi re
referents que l'emissor coneix, és a dir, que abans de produir un text, oral o escrit, convé
que pensem a qui va dirigit i què sap d'aquell tema el possible emissor. Una vegada fet
això anirem introduint la informació gradualment, de manera que cada vegada
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compartirem més coses .amb Ja persona que ens .escolta o llegeix . .Llegeix i intenta
entendre. el text següent:

•
• •••• .. .... ,'o

·aJ Simultàniament .,-als ensenyaments del . primer cicle "0 de,/procedència, tant ,si els
.

. o'complementsçestllI'prevists�al"pla;dlestudis",corresponenta··1'esIl1entat ..primer':o¡;icle.,C0Il1
si<hm:estamenmn altre plad'estudis.

. o...

. :_,_, .. '.' .

,

..... " .... ,.,_.,-- .. ,<;' .. ,. c;:,;:.: ":"," ,"",. _,' ":", _'_-_--_-_-.-._:.
"

"_'''',;_
.

".:;-'-"::""::">,.:. _"'--'.:'.',:"; _.

·h):Sirnultànirunentéals.e�senyaments de segon' .cicle. Enaquestsupòsioo
.

. establirall, 'siesca. '.començamentde cada curs '¡tcadèinic,.,la;re1aci6d
"fomiaci6.que,· ué.constitueixèn prereqúisits-respecte.de les 'matèri

plàd'estudis.de:segon:cicIe, s'han.dê superar amb anterioritata,aquestes.
. "., .....

.

(UIB, Guia.ded:estudi.an0996,1997,:pàg22);

.Si ens 'trobàssim aquest text talment;així com apareix aquí,·no entendríem res perquè no

sabríem de què parla. Perquè un text sigui entès ca.l que el receptor. en conegui els
antecedents. 'Torna a.llegir .ara.el .text.anterior precedit de la informació bàsica que hi
falta:

• . o, •

. ,[Els.comp1ements,de formació.csónies matèries
o

quec. obligatòriatnentoco o.'

C'. obtenirco,una ctitülacíó,de:segon'ocicre',que nOoiconstitueix,oontinuació····
•. cicletque:s�hasupel'at.
'°"Els complements. de formaéiócoes'podencursat:
: a) ·SiirlultàIl.iament als :ellsenY3lIlents del" primer •. cicle. de procedència, 00 .tant o si els
.• complements: estan:prevísts al pla.:d'.estudis ...correspònentïà !tesment

'CO 00

er cicle o com
si ho.estan, en. u.n;;a.ltre·.pla.Westudi&.

,

b) SilI1ulmniamentil1s ellseriYaIIlents:d�"csegon cicle.'{En. .aquest.supÒsit, les. Universitats'
.esta15liran, siescaü, a.l:,començament·de,.ta.dacurs.ac3.dèinic, la 'relació de :complemerits d!
'formació qué.atès

c

que constitueixen prerequisits.:respecte .. deo··lesclD.atèrieso ••que integren" el
plad:.estudis:de· segon .oicle,' 's'han..de superar. ambcan�erioritat.a aquestes ..

00

•

(UlB,.Guia;de l'estudiantJ996-1997, pàg.22).

A l'exemple anterior podem veure la relació .entre la informació .compartida i la
informació nova que introdueix l'emissor. Aquest text, com gairebé tots, pretén
informar, és a dir .aportar nous continguts al receptor. Si el text no aportàs informació
neva, perdria -la -utilitat. Aquesta informació nova, però, ha de partir d'una base

compartida entre -emissor i receptor. «Matèries» i «cursar obligatòriament» són

expressions el significat concret de les qua.ls en aquesta situació de .comunicació ja és

compartit per emissor i receptor, .com també ho és el significat de «primer cicle»,
«segon cicle» i «titulació». I això segurament és així perquè aquestes informacions han
estat introduïdes prèviament, en.el moment que feien falta. Precisament l'èxit d'un text

des del punt de vista de la coherència consisteix a equilibrar correctament la informació
nova i la informació ja coneguda, de manera que el text no sigui ni inútil per massa obvi
ni incomprensible.

.

La lingüística del text anomena.tema la informació ja coneguda, és a dir «allò de què
parlam» i rema la informació nova. Els textos efectius progressen convertint remes en

temes, o .sia, construint a poc a poc la significació. Quan emissor i receptor ja estan

d'acord sobre què significa una determinada expressió, .aquesta .es 'pot fer servir per
explicar-ne d'a.ltres de noves o per introduir elements nous. Si tornam a l'exemple
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anterior veurem queel-primer text era incomprensible' errpart-perquè no sabíem que era.
un «complement de formació»: aquesta informació era utilitzada com a: tema d'un text

sense. que fos companida.per emissor ireceptor, Ara bé., la segona vegada que hem citat
el text; l'expressió «complements de' formació» ha aparegut com a rema, com a.

informació nova. (<<Els complements de formació són les matèries que
obligatòriament ... ») explicada gràcies a d'altres informacions que; suposem-ho així,
havien estat incorporades al text prèviament. Una vegada que, a l'exemple, ja sabem què
significa l'expressió «complements de formació» en aquest text en .concret, ja la podem
utilitzar com a informació coneguda per explicar-ne d'altres, i és d'aquesta.manera com

s'utilitza a la resta del text.

La progressió de la informació que acabam d'explicar i exemplificar rep el nom re_
tematització pel fet que els remes (informacions noves) es converteixen
progressivament en temes (informacions conegudes). Vegem-ne un altre exemple:

CanY passat; e11995, se celebrà el centenari del naixement de JOsep Maria; Batista-i
Roca, polític, .etnòleg iexcursionista de reconeguda vàlua, i fundador, 'alhora, .. dels

Minyons de Muntanya. Alguns, grups. socials, excursionistes. j escoltistes
fonamentalment, han aprofitat l'avinentesa per reivindicar la figura i sobretot l' ob-ra re
Batista. Davant.les-actuals generacions joves, desmotivadesi apàtiques, els qui pensaren

sa dtiratermeaquestshomenatges creien que' calia cridar l'atenció, de.' la 'mateixa· manera

. çpm ho haviafetBatista més de seixanta anys enrere, sobre-les possibilitats de la vida.a
l'aire lliure, la disciplina; el senyi la cultura per tal de contribuir a la millora de la

l1ostrapàt:r.la; (De.Francesc.Roma 'i.Casanovas (1996) «Batista iRocao la construcció
d'un nacionalista» aRevista de Catalunya, 107). ,

.

_" ..:.:- ::,

Hem pos-at en cursiva les informacions més clarament temàtiques. La primera' oració del
text introdueix bàsicament dues informacions noves: (a) que el 1995 es va celebrar el
centenari del naixement de Batista i Roca i (b) qui era Batista i Roca. Aquestes
informacions noves, 1, per tant, remàtiques, recolzen sobre el coneixement general re
termes com «celebrar», «centenari», «naixement», «polític», «etnòleg», també sobre el
fet que els noms de persona s'escriuen amb majúscules inicials i, a més a. més, de la

pressuposició que fa l'autor que «Minyons de Muntanya» és una expressió coneguda pel
lector. A la segona oració ja no fa falta explicar qui era Batista, ni que se'n celebra el
centenari, informacions que ara esdevenen temàtiques, o compartides, i que serveixen re
base per introduir informació nova, remàtica (<<Alguns grups socials, excursionistes, i
escoltistes fonamentalment, han aprofitat l'avinentesa per reivindicar.la figura i l'obra re

Batista»). És a dir, que ja sabem de quina avinentesa es tracta i qui era Batista. La tercera

part del paràgraf reposa sobre «aquests homenatges», que connectam amb les
«reivindicacions» que ja havien estat introduïdes i que ara esdevenen informació

coneguda, temàtica. Establerta aquesta connexió, la informació restant és nova, remàtica.

Prova de canviar l'ordre de les tres parts en què hem dividit el text i veuràs com el
resultat final no és directament comprensible, que cal rellegir el text per començar a

entendre' l.

b3) Macroregles
Les macroregles (VAN DUK 1983) són processos pels quals diverses informacions
s'articulen en un sol text, és a dir, en. una unitat comunicativa amb significat propi. Un
text no és una llista de proposicions lògiques o d'oracions gramaticaIs, encara que
certament també es pugui analitzar d'aquesta manera, sinó que és això més una
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determinada manera de lligar semànticament aquests continguts. Les quatre operacions o

macroregles que poden articular un text són: ometre, seleccionar, generalitzar
integrar.
Hi ha dues maneres bàsiques d'articular diverses informacions dins un text únic:
I'anul-lació d'informació sobrant i la substitució de diverses informacions per una que
les englobi a totes. Els processos ometre i seleccionar són processos d' anuHació
d'informació, mentre que generalitzar i integrar són processos de substitució
d'informació. Per exemple:

(a) Avui m'he assegut a taula

(b) He agafat una cullera

(e) He menjat sopa

Si eliminam (a) i (b) ens queda un text amb sentit (e): hem anul-lat informació sobrera
i ens ha quedat un text coherent. En canvi, si deim «Avui he dinat», cream una

proposició nova que pot servir per substituir les tres inicials.

La informació anul-lada o substituïda pot ser recuperable des d'un punt de vista lògic o

de coneixement del món o no-recuperable. Per exemple:
(a) Avui m'he aixecat abans de les vuit

(b) A les vuit he arribat a la feina

Si de les proposicions (a) i (b) eliminam la primera, anul-lam una informació
perfectament recuperable a partir de la lògica i del nostre coneixement del món. En
canvi, si eliminam la segona el receptor no té mitjans per recuperar-la
Les quatre macroregles
anuHació/substitució
recuperable:

bàsiques neixen
informació

de la interacció dels factors

recuperable/informació no-

. informació recuperable informació no-recuperable
anul-lació seleccionar ometre

substitució integrar generalitzar

Exemples:

*seleccionar

Avui m'he aixecat abans de les vuit

A les vuit he arribat a la feina

�A les vuit he arribat a la feina

*ometre

Avui vespre hi ha futbol

El partit és a les nou

�Avui vespre hi ha futbol
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*integrar
Ha sonat el telèfon

L'he agafat
He sentit en Joan que parlava
He parlat amb en Joan

He penjat el telèfon

�He parlat amb en Joan per telèfon

*generalitzar
Ha comprat una lletuga
Ha comprat una col

Ha comprat bledes

�Ha comprat verdures

e) Cohesió

La cohesió coopera amb la coherència a unificar les diverses parts del text, peròaixí com

la coherència parteix bàsicament de la semàntica, la cohesió es basa sobretot en relacions

lèxiques i gramaticals. HALLIDAY (1976) ja va assenyalar quatre tipus de relació re
cohesió: la conjunció, la referència, la cohesió lèxica i la substitució. Seguint en part
això i el) part RIGAU (1981) aquí tractarem els connectors, la referència o dixi, la
cohesió lèxica, la coreferència i Ja determinació. Deixarem de banda aquí alguns aspectes
com la' pronunciació o la puntuació, que han estat objecte d'estudi o que ho seran en

altres mòduls.

el) Els connectors

Tot i que ens dedicarem a.estudiar aquestes unitats detalladament als mòduls 5 i 6, ara és
un bon moment per assenyalar-ne la funció textual. Preposicions, conjuncions i alguns
adverbis i locucions adverbials posen en contacte diferents parts de l'oració o diferents
oracions o parts del text. Aquests connectors no només posen en contacte unitats i

estructures, sinó que ens aporten informació sobre el tipus de relació que s'hi estableix.

Les conjuncions serveixen per lligar sintàcticament dos elements d'una mateixa oració o

dues oracions diferents:

(a) Hem begut aigua i vi

(b) Hem begut aigua i hem menjat pa

El lligam sintàctic que s'exerceix mitjançant les conjuncions pot consistir a col-locar els
dos termes relacionats (aigua - vi, hem begut aigua - hem menjat pa) en posicions
comparables o bé en posicions diferents, de manera que el segon terme depengui del

primer, és a dir, que en sigui un complement. En el primer cas obtenim una relació re

parataxi, i en el segon una relació d'hipotaxi com en els casos següents

(e) M'has dit que vingués

(d) He vingut
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Coreferència: coincidència
en el referent o realitat
assenyalada per dos o més

signes (lingüístics).

Hipotaxi: relació entre dos
elements sintàctics per la
qual un dels dos depèn jeràr-
quicament de l'altre. Subor-
dinació.

Parataxi: relació entre dos
elements sintàctics al mateix
nivell de la representació.
Juxtaposició i coordinació.



Primer curs de Mestre d'Educació Infantil

(e) Com que m'has dit que vingués, he vingut

(f) He vingut perquè m'has dit que vingués

(g) He vingut quan m'has dit que vingués

(h) Encara que m'has dit que vingués, no h� vingut
L'oració (e) és el resultat de connectar (e) i (d) mitjançant una locució conjuntiva re
sentit consecutiu, és a dir, un connector que lliga dues estructures i introdueix una

relació de conseqüència. (f), (g) i (h) són exemples d'altres tipus de relacions entre les
unitats connectades: a (f) el connector respon a una idea de causa, a (g) respon a una idea
de temps i a (h) a una idea de concessió. Algunes vegades el tipus de relació que
s'estableix entre les dues unitats o estructures connectades determina no només la
selecció del connector, sinó també el mode verbal:

(i) M'ha telefonat perquè li contàs com havia anat la festa.

Observau que el connector que apareix a (i) és el mateix que apareix a (f), però ara la
relació entre les oracions no és de causa, sinó de finalitat (=M'ha telefonat amb la
finalitat que li contàs com havia anat la festa). És això el que obliga a posar el segon
verb en subjuntiu.
Les preposicions serveixen per connectar dos elements sintàctics, de manera que el segon
esdevé complement del primer:

Aquest llibre és de na Maria

Ho he dit a tots els meus amics

La carretera passa per una vall molt fonda.

L'element introduït per la preposició és normalment un sintagma nominal, una oració el
nucli de la qual és un infinitiu, una oració de relatiu o un sintagma introduït per una

altra preposició:
He agafat això d'un llibre

He duit això per vendre-ho

He duit això per a qui ho vulgui

He agafat això de damunt la taula

Recordau que les preposicions desapareixen davant una conjunció. En els casos que
semblen requerir la presència de preposició + conjunció, només la conjunció realitza la
connexió:

Parlen de la guerra

Parlen que hi haurà guerra (i no *Parlen de que hi haura guerra)

Pensa en l'any que ve

Pensa que l'any que ve anirà de viatge (i no *Pensa en que l'any que ve anirà re

viatge).

Finalment, alguns adverbis i locucions adverbials poden realitzar funcions de connexió:

Ahir li vaig pagar la feina. També li vaig pagar el material
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Jo no li vaig fer res. Tampoc en Miquel
.

Hem begut vi, a més d' aigua
He anat a visitar la meva àvia. Així mateix he visitat la resta de la fanu1ia

A part de fer la teva feina, hauràs de fer la del teu company.

A més a més d'aquesta funció sintàctica, els adverbis poden introduir també marques
d'ordre que assenyalen el lloc que ocupa cada part del text dins el conjunt:
primerament, a més a més, finalment, etc., funció en la qual coincideixen amb
expressions del tipus per començar, per 'acabar, d'altra banda, és a dir, o

sia, per exemple, etc.

Per comprendre la importància dels connectors en l'articulació del text, llegiu les tres

versions d'un text de MELIÀ (1997): a la primera hem suprimit tots els connectors; a la

segona hem suprimit només els connectors entre oracions, i la tercera és la versió

original amb tots els connectors:

.- .... -.. . .....

.• 'IMPORTÀNCIADELSCbNNECfoRS .. EXEMPLE

cap connector
� '.�..

ps·caraC.ierí�tiqlles·més caW¡mitzades·(origenfanli1iar,·.·lloc·. residència, -tipus
lat, ét(;.)sembla fa. preveure una actitud més favorable. la .Ilengua, catalana una .

ViSl0 mes opti
.

a aquestsentit, no és tan determinant-ho era relació els usos. La
residènciapob creure, en general, més. l'avanç la. llengua, cursar COU2/2FP; .Els

fann1ia·autpctona.,són els· que menys'consideren .la llengua"estigllinorInalit:zada,
ué més creuenJàJlengua àvança: aquest8entit

. . ..

exfsense connectors entre oracions

ertànyer.· ••.� ..

··
.. �rups .•

• ••·de. · .••característiques '
..

més ••••••catalanitzades · .• ·.(9rigen·.·· fàIniliar, •••.·1l0c
· residMci�, tipus de centre escolar, etc.) sembla fa preveure una. actitud més favorable

.
ala

..·

llengua catalana'o unavisi6 més optimista en aquest sentit, no és tan determinant ho era
:

· aIllhrelació als usos: l,a residència. a pobles fa. creure, en general� més en l'avanç de Ia.
llengua; cllfSar C01F.o 2f2f1P. Els que is6n . de farru1ia autòctona s6n els que lnenys

considerenla:Uenglla •.estiglli llormalitzada,.·s6n elssqúe mésrcrêuen la:.Uengua· 'avança:'en
aquestsentit

.

Q)·:versi6 original
Encara que pertànyer a grups <le c;aracterístiques. més catalrulitzades (origen familiar, lloc
4e residència,tipus,de.centreescolar, et(;;) sembla .que fa .preyeure una actitud més

fav()rable a la llengua catalana o ..
' una visió més optimista en aquest sentit; no és tan

Qytenrlll1ant com .•• ho era amb �elaci6 als usos. La residència a <pobles. fa crelll'e, en

ge'neral, .111és enl'axanç de laJlengua, com també cursar ÇOU o 2/2FP, Els. que.·s6n re
fanu1ia autòctonas6n. els que menys consideren que laJlengua estigui normalitzada, tot i

· que tatribé s6n els que més creuen que la llengua avança en aquest.sentit (MEJ'..IÀ (1997)
La llimgua delsjoves. PalIIla:JJIB).

A més a més, fixau-vos com el primer període (=oraci6 principal, «de punt a punt»)
articula en una sola estructura les tres següents:
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que assenyalen directament
una realitat extratextual.

Primer curs de Mestre d'Educació Infantil

. ELS.CONNECfORS. ARTICULACIÓ SINTÀCTICA D'UNPERÍODE .

A) Pertànyer a grups de característiques més catalanitzades (origen familiar, lloc de
residència, tipus de centre escolar, etc) probablement fa .preveure una actitud. més
favorable a la llengua catalana o una actitud més favorable en aquest sentit.

.

B) Pertànyer a grups de característiques més catalanitzades (origen familiar, lloc de
residència, tipus de centre escolar, etc) era bastant determinant amb relació amb els usos

de la llengua catalana.

'C) Pertànyer a grups de característiques més catalanitzades (origen familiar, lloc de
residència, tipus .de.centre escolar.ietc) no és gaire determinant amb relació amb de la

llengua catalana o una.actitud més favorable en aquest sentit.

A+B+C) . Encara que pertànyer. a grups de característiques
. més catalanitzades (origen

familiar, lloc de residència, tipus de centre escolar; etc.) sembla que fa preveure una

actitud més favorable· a la llengua catalana o una visió més optimista en aquest sentit,
no.és tan determinant com ho era amb relació als usos.

c2) La referència

Per referir-nos a realitats presents a l'acte de comunicació fem servir els anomenats
díctics: pronoms personals, demostratius, adverbis i possessius, majorment. Observau
cóm els textos següents són indesxifrables sense el coneixement de la situació de
comunicació:

- Qui t'ho va dir?
- Ell.

- No em donis aquesta, dóna'm aquella.

- Posa el gerro allà damunt.

- Això ho va fer dos dies després.

- M'agrada més el seu que no el teu,

En general reconeixem tres termes de referència, corresponents a tres papers de l'acte de
comunicació (el qui parla, el qui escolta i aquell de qui es parla). Aquests tres termes es.

mantenen en certes categories com els pronoms tònics o els possessius, però en algunes
categories gramaticals redueixen aquests tres termes a dos. Així, 'per exemple, els
demostratius distingeixen «prop» i «lluny» amb aquest I aquell, però no distingeixen
un terme mitjà (sentit que sembla haver tingut el demostratiu aqueix, però que no

conserva a l'actualitat).
Allò que dóna cohesió a un text no és la utilització arbitrària dels díctics, sinó la
utilització de díctics que puguin ser fàcilment compresos.
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c3) La cohesió lèxica

Llegiu el text següent:

COHESIÓ LÈXICA. EXEMPLE

És un fet social important que els nens de classe obrera no obtenen rendiments tanbons
a l'escola com els infants de classe mitjana. Això no vol dir que cap nen de classe obrera
no reïxi en el sistema educatiu formal. Però un nen de classe obrera té moltes menys
oportunitats que un nen de classe mitjana d'arribar a la universitat. Aquest fet és

indisputat i per això mateix planteja un problema als educadors i exigeix una explicació.
Tampoc no és objecte de disputa el fet que la llengua usada pels infants de classe obrera
és característicament diferent de la llengua dels infants de classe mitjana (M. STUBBS
(1982) El llenguatge i l'escola. Barcelona:,De.62 - Rosa Sensat).

Assenyalau-hi ara el sintagma «nen(s)/infant(s) de classe obrera» cada vegada que hi
surti.

Efectivament, la repetició de mots és una manera d'assegurar la cohesió d'un text.

Tanmateix, sovint ocorre que en textos no especialitzats es recorre a la utilització re
sinònims o de mots de significat més general per evitar un excés de repeticions de la
mateixa paraula. El recurs a sinònims o a mots de significat global no desfà l'efecte re
cohesió exigit perquè es refereixen a la mateixa realitat que el mot en qüestió. Això és el

que passa en el següent fragment d'un text de Pere Calders:

ÚS DE SINÒNIMS. EXEMPLE

Quan els seus fills van tenir l'edat, el milionari trameté un propi a Alemanya
per tal de cercar dos tècnics en cambres i jocs per a infants.

Els dos especialistes regatejaren el preu, estengueren un contracte en el qual tota

contingència era prevista i, després de posar-hi els timbres que demana la llei,
emprengueren el viatge.

( .. :)

Els savis fotografiaren els nens, els van mesurar la capacitat craniana i els
analitzaren la sang (P. CALDERS (1955) Cròniques de la veritat oculta; Barcelona:
Selecta).

La mateixa realitat és al-ludida en aquest text de tres maneres diferents: tècnics,
espectalístes, savis. D'aquests tres termes, podem considerar sinònims entre si els
dos primers, mentre que el tercer és un mot de significat més general que pot englobar el

significat dels altres dos.

Hem dit que un text és una unitat de comunicació amb un significat unitari. Per això és
normal i necessari que s'hi repeteixin mots o bé que hi apareguin mots de significat
igualo semblant.
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c4) La coreferència

Dos elements són coreferents quan es refereixen a la mateixa realitat. Més amunt, a c2),
hem vist la referència o dixi. Ara tractam del fet que dos elements es puguin referir a la
mateixa cosa. Llegiu amb atenció el text següent:

COREFERÈNCIA. EXEMPLE1

L'home sempre ha tingut necessitatd'esquemes mentals senzills, potser moltes vegades
vòlgudament massa esquemàtics, que li permetessin algun grau de comprensió desles

múltiples varietats de comporta.ment del-món que l'envolta (CASASSAS, E. & M.
ESTEBAN, eds.(1996) Modelització macroscòpica en ciències experimentals. Barcelona:

UCE-IEC)

Si ara responeu correctament les preguntes «A qui havien de permetre algun grau re

comprensió d'alguna cosa?» i «A qui envolten les múltiples varietats de comportament
del món?» veureu que el pronom li de la segona línia es refereix a l'home i que el

pronom el (l') de la tercera línia també es refereix a l'home. Aleshores podrem dir que
l'home, li i el (=1') són coreferencials, és a dir que es refereixen a la mateixa realitat.

Anomenam aquest tipus de relació relació anafòrica, la qual es dóna sempre entre dos
o més elements comparables el primer dels quals (l'home a l'exemple anterior) és el
més explícit. En aquest sentit, i continuant amb l'exemple anterior, podem dir que li i
el (=1') són anàfores de l'home.

La relació anafòrica és una de les maneres més efectives d'assegurar la cohesió d'un text,
sobretot perquè sovint traspassa els límits de l'oració, com a l'exemple següent:

COREFERÈNCIA. EXEMPLE 2

Això era un rei que només tenia una fia, tendra, ben taiada,· blanca com la neu i garrida
com el sol.

Un dia ses dames la pentinaven dalt es terrat amb una pinteta d'or que son pare havia feta
fer a posta per ella, i la feien esclatar de riure, perquè li ballaven l'aigo davant i eren ses

al-íotes més xerevel-les i devertides que se fossen vistes mai (D'ES RACÓ, J.

(=ALCOVER, A.M.) La princesa bella. A Rondaies mallorquines, fi, Palma: Moll)

Al segon paràgraf d'aquest text apareix un pronom feble (la) coreferent amb una fia del

primer paràgraf, com també ho són ella i li. A més a més, però, hi ha una altra anàfora

que lliga en coreferència un element nominal (ses dames) amb una el-lipsi o element
sobreentès que s'ha «esborrat». Així, i subindexant amb el mateix símbol les unitats
coreferencials, obtenim:
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ANALslDE LES ANÀFORES D'UN TEXT DE DOS PERÍODES

Això era un rei que només tenia una fil!¡, tendra, . ben taiada, blanca com 'la neu i garrida
com' el sol.

Undia ses dames¡ lli_¡ pentinaveh dalt es terrat amb una pinteta d'or que son pare havia

fe�ferapostaper elll!¡, i m.feien esclatar de riure, perquèIj, ballaven l'aigo davant i 0¡
(=elles':::: ses dames) eren ses al-Iotes més xerevel-les idevertides que se fossen vistes
mai.

.

Els casos de cohesió lèxica que hem vist a c3) també es poden entendre com à relacions

anafòriques: els noms repetits i els sinònims es refereixen a la mateixa realitat. Com
hem vist, aquesta funció també és pròpia dels pronoms (sempre que la funció dels quals
no pugui considerar-se díctica, V.c2», i, fins i tot, de les el-lipsis.

c5) La determinació

Quan un substantiu que fa referència a una realitat encara desconeguda ha d'aparèixer més
d'una vegada dins un text, la primera vegada és introduït com a indeterminat (amb
un/una), mentre que les restants apareix determinat (amb ellla, aquest, -a, aquell,
-a, el nostrella nostra, etc.). Llegiu els textos següents:

DETERMINACIÓ I COHESIÓ. EXEMPLE

A) Un amic meu em va dir que l'espècie humana ha vist augmentar l'expectativa de vida.
Dir certes coses potdur mala sort. Aquell mateix dia vaig perdre un amic en accident re
cotxe.

B) Un amic meu em va dir que l'espècie humana ha vist augmentar l'expectativa de vida.
Dir certes' coses pot dur mala sort. Aquell mateix dia vaig perdre l'amic en accident re
cotxe.

Els textos A) i B) de l'exemple només es diferencien pel fet que a A) la segona vegada
que apareix amic ho fa acompanyat d'un, mentre que a B) la segona vegada que apareix
amic ho fa acompanyat d'el (=1'). Malgrat que aquest canvi pugui semblar

insignificant, altera totalment la interpretació del text, de tal manera que del text A) no

es desprèn una relació d'identitat entre un amic meu i un amic, relació que en canvi

pot desprendre's del text B) pel que fa a un amic meu i l'amic.
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ACTIVITATS

A. Comenta els textos següents seguint els exemples de comentari de 2.2. i tenint en

compte tot el que has après en aquest mòdul.

Text 1

UN INCENDI DESTRUEIX DOS COTXES I CAUSA DESPERFECTES EN UNA

PORXADA

D.O. Palma.

Un incendi, segons sembla causat

per un curtcircuit, va destruir per
complet ahir un cotxe, en va
afectar molt notablement un altre
i va causar danys materials a una

porxada.
Fonts dels Bombers de Palma han
informat que les flames es varen

iniciar devers les cinc de la
matinada al carrer d'Antoni Maria

Alcover, situat al barri de Son
Pisà de Palma.

Quan efectius de sufocament i de
la Policia Local arribaren al lloc
dels fets el sinistre ja havia
calcinat un Renault Clio, PM-

7504-CC, mentre que les llengües
de foc afectaven amb intensitat la

part davantera d'un Ford Fiesta,
PM-0990-AF, que romania

aparcat just. al costat. De la
mateixa manera, va patir els
efectes del sinistre la porxada
ubicada al número 46 de la via.

Hispània

THE GAME. Un film de
David Fincher amb Michael

Douglas i Sean Penn. El
nou malson de l'autor de
Seven. Sessions: 3'10,
5'35,8'05,10'35. No
recomanada a menors de 13

anys.

(Benet Pons, 41. Tel.

270475)
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Universitat de les

Illes Balears

Vicerectorat

Benvolgut company / Benvolguda companya,

El butlletí Informació U/B número 14, de maig-juny de 1997, publica la relació dels
cursos d'Estiu 1997 que ha organitzat la Universitat o en els quals ha col- laborat.

Per tal que la propera edició dels cursos pugui organitzar-se d'hora i per tal que els

receptors puguin tenir la informació a partir de maig de 1998, us demanam que totes les

persones que tingueu suggeriments amb vista a la propera edició us poseu en contacte

amb Bàrbara Obrador, extensió 3064.

Ben cordialment,

Jaume Sureda
Vicerector d'Extensió Universitària
i Relacions Institucionals

Palma, 9 de desembre de 1997

B. Exercicis de coherència i cohesió textual

• Hem esborrat conjuncions i preposicions del text següent i les hem posades totes

juntes al final. Ets capaç de tornar a col-locar-les allà on correspon?

__
mirem la terra des

__ l'espai, veiem una esfera
__

un marbre multicolor. Els
núvols

__
els territoris nevats apareixen fossin taques blanques _

cotó que s'entreteixeixen
__

el fons blau intens
__

els oceans. Les clarianes
__

la
cobertura

__
núvols revelen l'existència

__
els continents, __

un color torrat,
__ taques __

color més clar que corresponen __
les regions desèrtiques

(LUDEVID, M. (1995) El canvi global en el medi ambient. Barcelona: Proa-UPF).
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re a re

d' d

re si amb

com amb re

d' d com

quan en

• Assenyala tots els elements de cohesió del text següent i classifica'ls segons el que
has llegit als apartats 223cl-223c5.

FRAGMENT DE «La casaca d'en Jaumet», de Narcís Oller.

La infantesa d'en Jaumet havia estat una història de llàgrimes. Era tan petit
quan sos amorosos pares moriren, que ni els arribà a conèixer. Li deixaren un envejable
patrimoni, i quan fou home es trobà sols amb un capitalet de cinc 'mil duros. Segons els

tutors, tota la resta se l'havien menjada l'ensenyança, la quinta i els metges, que
l'hagueren d'arrencar tres vegades de les portes de la mort..

Ell conegué prou l'espoliació de què havia estat víctima; però, si somià amb

perseguir sos indignes tutors, ho deixà córrer ben aviat, temerós de perdre en paper
segellat, advocats i escrivans el poc que li restava. El pobre xicot, escarmentat per la

desgràcia, havia après a no desafiar la sort, sa implacable enemiga, i a reservar-se tot el
cabal d'arrogància heretat dè son pare, sols per als conflictes de dignitat, amb els quals
jamai no transigia.

OLLER, N. «La casaca d'en Jaumet», a Contes. Barcelona: De.62, 1979.

• 'construeix textos coherents a partir dels conjunts d'oracions següents, que apareixen
desordenades i inconnexes. Fes servir els elements de cohesió que et calguin .

. a)

Tenc un amic que es diu Rafel.

A en Rafel li agrada molt navegar.

Al Passeig Marítim de Palma hi ha molta vida nocturna.

En Rafel és policia municipal.
Na Dofí està amarrada al Passeig Marítim de Palma.
En Rafel fa feina de nit.

Tot en aqueata vida té avantatges i inconvenients.

En Rafel ha de dormir de dia.

En Rafel viu al Passeig Marítim de Palma.

En Rafel té una barca que es diu Dofí.
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b)

Tenc un bon cotxe i una caravana.

Una manera de fer turisme és organitzar-ho tot un mateix.

M'agrada conèixer altres països.
Avui en dia hi ha molts de llocs preparats per instal-lar-s'hi amb una caravana.

Hi ha moltes maneres de fer vacances.

Una manera de fer vacances és no fer res.

Una manera de fer vacances és anar de viatge.
Hi ha dues maneres de fer turisme.

Una manera de fer turisme és aprofitar un paquet organitzat.
M'agrada viatjaramb calma i aturar-me sempre que vull a parlar amb la gent.

e)

El Tirant lo Blanc és un text.

Saber-se comunicar vol dir saber crear textos.

«Llibre de text» sembla que és una expressió redundant.

El text és la unitat bàsica de comunicació.

La frase «Tanca!» pot ser un.text.

Sovint anomenam «llibres de text» els llibres d'ús escolar.

Molta gent pensa que «text» vol dir «llibre imprès».
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EXERCICIS D'AUTOCONTROL

Comprova, amb el test següent, si has llegit amb atenció els continguts exposats:

1.- Què és un text? (1)

A) un llibre.
B) una prova de coneixements.
C) els continguts vehiculats en un acte de comunicació que transmeten un

significat comú.
D) la llista de paraules que pronuncia o escriu l'emissor d'un acte de comunicació.

2.- Quines són les característiques definidores dels textos? (2)

A) adequació, coherència, cohesió, gramaticalitat, estilística, presentació i suport.
B) pragmàtica, sintaxi, morfologia, fonologia i semàntica.
C) comparació, metàfora, sinècdoque, metonímia, hipèrbole i elisió.
D) emissor, receptor, canal, missatge, entorn i codi.

3.- Què entenem per coherència? (2.1)

A) l'adaptació del text a les circumstàncies de la comunicació.
B) l'estructuració de les diverses parts del text.

C) la connexió de significat entre les diverses parts del text.

D) la utilització de figures retòriques.

4.- De quina manera es classifiquen les varietats lingüístiques? (2.3a)

A) de classe alta, classe mitjana-alta, classe mitjana-baixa, classe baixa.
B) dialectes orientals, occidentals, constitutius i consecutius.

.

C) vulgar, familiar, col-loquial, culta.
D) diatòpiques o de lloc, diastràtiques o socials i diafàsiques o funcionals.

I

5.- Completa correctament la frase següent: «Perquè un text sigui coherent cal que
inclogui (2.3bl)

A) paraules que surten al diccionari».
B) un subjecte per a cada verb».
C) almenys dues oracions».
D) elements recurrents».
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6.- Què anomenam «rema»? (2.3b2)

A) els adverbis que segueixen el verb.
B) els marcadors textuals.
C) la intenció de l'emissor.
D) la informació nova que introdueix l'emissor.

7.- Quines són les quatre operacions que poden articular un text? (2.3b2)

A) ometre, seleccionar, generalitzar i integrar.
B) resumir, ampliar, exemplificar i concloure.
C) concebre, estructurar, redactar i corregir.
D) entendre, parlar, llegir i escriure.

8.- Com es diu la relació sintàctica entre dos elements undels quals depèn jeràrquicament
de l'altre? (2.3cl)

A) conjunció.
B) hipotaxi.
C) parataxi.
D) preposició.

9.- Què són els díctics? (2.3c2)

A) les preposicions i les conjuncions.
B) elements que es refereixen a altres parts de l'oració.
C) els articlesi els demostratius.
D) elements que es refereixen directament a realitats presents a l'acte de
comunicació.

10.- Què és una anàfora? (2.3c4)·

A) una figura retòrica.

B) l'esborrament d'un element sintàctic que se sobreentén.

C) element que fa referència a una realitat a què ja s 'ha referit un element previ.
D) element que es refereix directament a alguna de les circumstàncies de l'acte re
comunicació.
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SOLUCIONARI. EXERCICIS D'AUTOCONTROL

1. e

2. A

3. e

4. D

5. D

6. D

7. A

8. B

9. D

10. e
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