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1. LA LINGÜÍSTICA DEL TEXT

A partir dels anys 60 alguns lingüistes comencen a plantejar el fet que caldria disposar d’un marc
superior a l’oració per a poder explicar raonablement diversos aspectes del llenguatge. D’una banda,
amb les noves vies d’aproximació als fenòmens de comunicació humana encetats per la sociolingüística
i la pragmàtica, la gramàtica arriba a veure’s assetjada dins l’estret recinte de l’oració; de l’altra, la
perspectiva teòrica del generativisme, també en un marc oracional, significava un tal grau de
formalització que tenia ben poques repercussions en el terreny de l’ensenyament de llengües. La
lingüística del text apareix com a cristal·lizació de les aportacions de disciplines diverses i, per això,
d’antuvi, la seua naturalesa és interdisciplinar.
Enfront del paradigma formal que representaven la gramàtica tradicional i sobretot la lingüística
generativa, la del text, també coneguda com a gramàtica del discurs, presenta un caràcter funcional
en què predomina l’atenció als recursos comunicatius de la llengua, a les estratègies que un parlant
posa en pràctica per a optimar el rendiment del seu discurs. Se centra en l’estructura, la coherència i

les regularitats del text o discurs per mitjà de criteris gramaticals, fonològics, semàntics i
pragmàtics i partix de la idea que el text no és un simple seguit d’oracions sinó una unitat amb una
forta cohesió interna (M. Pérez Saldanya et alii, Diccionari de lingüística, Colomar Editors, Oliva,
1998) que és definida així per un dels introductors de la perspectiva textual, Enrique Bernárdez
(1982):

Text és una activitat lingüística comunicativa, producte de l’activitat verbal humana,
que posseïx un caràcter social. Es caracteritza per l’adequació al context
comunicatiu, la coherència informativa i la cohesió lineal. La seua estructura
reflectix els procediments emprats per emissor i receptor en els processos
d’elaboració i d’interpretació. Es construïx per mitjà de dos conjunts de capacitats i
coneixements: els propis del nivell textual i els del sistema de la llengua.
Veiem en una taula comparativa preparada per Josep M. Castellà (1992) les característiques
principals d’aquest canvi:

Lingüística tradicional L ingûîstic1.

1. Estudi
de la virtu
llengua en ús o del sistema
Estudi
del sistema
virtual, segons les escoles al llarg de la
història.
2. Gramàtica limitada a l'oració, però textual en
la retòrica.

1. Estudi del sistema virtual, excepte alguns
autors en època recent.

2.

Gramàtica limitada a l'oració, excepte alguns
autors que esdevenen textuals.
3. Estudi de la llengua oral, en fonologia i
dialectologia, i de la llengua escrita en morfologia
i sintaxi.

3. Estudi de la llengua escrita literària

4. Importància del significat.

5. Interdisciplinària. Dimensió filològica
saber: art, cultura, pensament, etc.

Lingüística estructural

del

6. Imitadora de les ciències naturals.

7. Prescriptiva o normativa.

8. Diacrònica. Estudis etimològics.

4. Rebuig del significat (especialment els
distribucionalistes americans). Preponderància de
la fonologia i la morfosintaxi.
5. Lingüística com a ciència independent. La ling.
dins de la semiòtica i aquesta dins de la psicologia
social (Saussure).
6. Creadora de conceptes imitats en altres
ciències (antropologia, etc.).
7.

Descriptiva. Conductista: es té en compte
només allò observable.

8.

Sincrònica. Estudia la llengua en el moment
present.

9.

Classificatòria o taxonòmica.

9. Classificatòria o taxonòmica.
10.

Basada en la gramàtica grecollatina.
Conceptes de gran tradició filosòfica.

10. Conceptes bàsics: llengua i parla, sistema
estructural, sincronia i diacronia, relacions sintagmàtiques i paradigmàtiques, signe lingüístic:
significat i significant.
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Lingüística generativa

1.

Estudi del sistema virtual.

2.

Gramàtica limitada a l'oració,
casos comptats.

Lingüística del text

1. Estudi de la llengua en ús.
excepte

2.

Gramàtica del text, discurs
(denominacions segons els autors).

o

enunciat

3. Llengua abstracta d'un parlant-oient ideal.

3.

Llengua de parlants o oients reals (pot haver-hi
una certa abstracció). Presta atenció a l'oral
col·loquial.

4. Rebuig inicial del significat. Autonomia de la
sintaxi. Incorporació recent d'aspectes
semàntics.

4. Incorporació del significat. Predomini de la
semàntica i la pragmàtica.
Interès per la
construcció del sentit.

5.

No interdisciplinària. La lingüística com una
part de la psicologia cognitiva.

5.

Interdisciplinària. La lingüística dins d'una teoria
de
l'activitat
humana
(analitzable
psicosocialment).

6.

Avantguarda científica, que influeix la
psicologia. S'inspira en les ciències exactes.

6.

Aprofita altres disciplines i alhora influeix en
elles.

7. Explicativa. Mentalista: estudia el que se
suposa que hi ha en la ment humana. Racionalista.

7.

Descriptiva i explicativa. Mentalista, segons els
autors Bàsicament empirista (especialment
l'anàlisi del discurs).

8. Sincrònica.

8.

Estudi sincrònic, sense rebutjar explicacions
diacròniques a fets concrets.

9. Doctrinalment no taxonòmica.

9.

Recupera l'interès classificatori, especialment en
la tipologia textual.

10. Conceptes bàsics: Gramàtica universal i
particular, estructura superficial i profunda,
regles generatives i transformacionals,
competència i actuació, recció i lligament.

10. Conceptes bàsics: text i discurs; competència
comunicativa; adequació, coherència i cohesió;
text i context; significat i sentit; classe i tipus
de text.

Josep M. Castellà. De la frase al text. Empúries.
1992
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2. NIVELLS DE DESCRIPCIÓ D’UN TEXT.

Activitat 1
Una enquesta per començar. Usem una estratègia definida quan escrivim? Comenteu quin camí seguiu,
per exemple, quan heu de redactar una carta o unes instruccions per a repartir entre l’alumnat.
1. Buscar models:
a. Abans de començar a redactar, sempre busque i llegisc textos semblants al que hauré d'escriure.
b. Algunes vegades busque models per escriure, quan he d'escriure un tipus de text que no conec bé.
c. Mai no busque ni llegisc textos per fer servir de model. Escric directament. A l’institut em diuen
l’Inspirat!
2. Pensar en l'audiència:
a. Abans de començar a escriure, pense una estona en els lectors que llegiran el meu escrit.
b. Pense en el receptor durant el procés de composició del text i en les últimes correccions, però no abans
de començar a escriure... Això faltaria!
c. Pense poc en els lectors del meu text. Em dedique més a les idees que vull expressar.
3. Idees per al text:
a. Apunte les idees tal com se m'ocorren, amb paraules i frases que jo entenc, però que no serien
compreses pel lector.
b. Apunte les idees de la forma més comprensible per al lector, amb paraules i frases que sé que entendrà.
c. Anote les idees tal com se m'ocorren, però de seguida busque les paraules i les frases més entenedores
per al lector.
4. En una primera fase de la composició del text:
a. Quan tinc una idea vaga del text, comence a redactar. Més endavant vaig perfilant la idea inicial.
b. Primer apunte totes les idees, les seleccione i les ordene. Després faig un esquema global del text i
comence a redactar.
5. Sobre el procés de composició:
a. Primer faig un esborrany del text. Hi faig totes les correccions i tots els canvis que calga i després ho
passe en net.
b. Escric directament en el full final. Si cal fer correccions, ratlle paraules, esborre, ... Sóc una persona
segura!
c. Apunte les idees i l'esquema en un full. Després faig un o dos esborranys i, al final, ho passe en net.
6. Quan ja tinc l'estructura global del text:
a. A vegades reformule l'estructura del text quan estic redactant-lo, perquè se m'acudixen idees noves
que puc afegir-hi.
b. Quasi mai refaig l'estructura quan he començat a redactar.
c. Poques vegades conserve l’estructura inicial. A mesura que redacte la vaig reformulant.
7. Durant la redacció del text:
a. No faig pauses. Poques vegades rellegisc el que escric.
b. Faig algunes pauses. Rellegisc una o més vegades alguns dels fragments que escric.
c. Faig moltes pauses. Rellegisc sempre i més d'una vegada cada fragment que escric.

8. Les revisions que faig de l'escrit durant el procés de redacció:
a. Són sobretot de forma. Modifique l'estil de l'escrit, faig correccions gramaticals, ortogràfiques, de
puntuació...
b. Són sobretot de contingut. Revise el sentit global del text, les diverses parts que té, les idees que
exposa...
c. Són tant de forma com de contingut. Revise tant l'estil i la gramàtica com les idees o el sentit global.
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9. Sobre les modificacions que faig d'un fragment o d'una frase:
a. Freqüentment reescric una frase de maneres diferents, canviant la modalitat de l'oració, l'estructura o
el lèxic d'una frase. Faig els canvis necessaris per cohesionar-la amb el text.
b. Poques vegades reescric una frase. Si ho faig, només canvie alguna paraula o corregisc algun punt
gramatical.
10. En general, quan escric:
a. Sempre seguisc els mateixos passos en el procés de composició i redacció d'un text.
b. No sempre seguisc tots els passos, però sí que mantinc sempre el mateix ordre general.
c. El procés de composició i redacció del text és diferent en cada cas, segons el text, el temps que tinc...

2.1.

Procés d'elaboració d'un text
de S.J. Schimdt

Hipòtesis sobre la
capacitat
intel·lectual i social
de l'interlocutor

Imatge de la
situació
comunicativa

Pressuposicions

Competència
comunicativa
del parlant

Potencial
il·locutiu

Coneixement de
tipus de
discursos,
textos i oracions

Programa de
l'acte de
comunicació
Intenció
comunicativa

Intenció de
l'efecte
Estructura
profunda
Conceptes de
frases
Situació
comunicativa
determinada
Repertori
estilístic
Factors
suprasegmentals

Resseguir el procés d'elaboració d'un text ens pot ajudar a entendre millor què és i, en conseqüència, què és
allò que hem de tindre en compte a l'hora de comentar-lo. A l'hora de produir un text l'emissor es fa una sèrie
d'hipòtesis sobre la capacitat intel·lectual i social de l'interlocutor. Tot seguit es fa una imatge de la situació
comunicativa que és a punt de produir-se, per la qual cosa té en compte una bona colla de pressuposicions. Amb
la informació aconseguida formula una intenció comunicativa i una intenció de l'efecte que vol aconseguir.
Amb això forma el seu programa d'acte de comunicació que es traduïx en una estructura profunda de text
que, gràcies a la competència comunicativa del parlant i al seu potencial il·locutiu (coneixement sobre les
diferents formes d'interacció) i sobre els diversos tipus de discursos, textos i oracions, es concreta en uns
conceptes de frases que després s'orientaran a una situació comunicativa determinada i a un interlocutor. El
parlant triarà un repertori estilístic (registre, lèxic usat, tipus d'oracions, nexes més abundants, modalitat
oracional, categories gramaticals més destacades...) i, finalment, afegirà uns factors suprasegmentals
(afecten més enllà d’un sintagma, d’un segment concret).
El comentari de text, que és una eina de comprensió, no pot prescindir dels esmentats passos fonamentals per
a la producció del text. La intenció comunicativa és, doncs, la que condiciona el text i el fa coherent
semànticament i pragmàticament.
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2.2.

Les propietats textuals

Tres nivells d'anàlisi textual
Adequació, propietat que dóna compte de la relació del text amb el context:
•

•

•
•

Relació del text amb el context (enunciació / enunciat).
• Comunicació verbal / comunicació no verbal.
• Relació amb el cotext. Intertextualitats.
Relació entre emissor i receptor
• Coneixements enciclopèdics i concepte de marc, dades compartides. Pressuposicions.
• Principis de cooperació (màximes conversacionals), concepte de implicatura conversacional.
Veus del discurs, diferents versions del jo i el tu: autor (real i model), lector (real i model).
• Punt de vista i empatia. Polifonia.
Variació lingüística, dialectes, registres, sociolectes (si és el cas, variació diacrònica).

Coherència, contempla el sentit global del text i com s'organitza significativament.
•
•

•
•
•

Tema, que pot explicitar-se amb mots o expressions temàtiques. Distinció tema / argument.
• Indicadors de tema: frase temàtica, leit-motiv, frame. Isotopies.
Selecció de la informació, procés de focalització (sobre allò destacable, el focus).
• Processament de la informació. Hi ha falta d'informació, abundància, excés, la convenient, està dispersa o
ben integrada, es dóna únicament la que convé a l'autor per demostrar la tesi pròpia o...
Progressió de la informació. Estructura general del text i dels paràgrafs.
• Progressió temàtica, desenvolupament col·lectiu del contingut semàntic.
Tipus de text, marquen algunes característiques fonamentals i doten, per tant, de coherència el text tant per la seua
ordenació com per la seua configuració general.
També podem incloure les figures estilístiques de sentit.

Cohesió, atén els mecanismes de tipus sintacticosemàntic que s'utilitzen per explicitar els
lligams que hi ha entre les diverses parts del text.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Un concepte fonamental és el d’estructura, del qual en deriven tots els altres. Podem parlar d’estructura interna
(progressió temàtica) o externa (disposició tipogràfica).
En relacio amb el concepte d’estructura, apareix el de tipus de document: carta personal, instància, carta comercial,
conferència, ponència, discurs polític... Aquests formats generen cohesió entre els elements que el receptor espera
trobar articulats amb un format predeterminat.
Connexivitat i puntuació.
Ordre dels elements de l’oració, i dels elements del paràgraf. Disposició tipogràfica del text i funcionalitat dels
elements que integren el conjunt discursiu.
Relació de temps verbals, que pot ser deíctica (entre temps de l'enunciat i de l'enunciació) o anafòrica (entre temps
diversos de l'enunciat).
Modalització, que dóna compte de la subjectivitat en el discurs.
Referència: deïxi o dixi (relació del text amb el context), l'anàfora (del text amb el cotext), l'el·lipsi (és una anàfora
buida) i la cohesió lèxica (relació anafòrica entre dos o més elements lèxics de significat ple).
Discurs reportat, que inclou estil directe, indirecte, indirecte lliure i monòleg interior.
També hi podem incloure les figures estilístiques d’ordre.

A més cal tindre en compte determinades qüestions com ara la disposició formal del text, la cal·ligrafia, les diferències
d'estil (cohesionat vs. segmentat), els recursos estilístics més freqüents (ironia, hipèrbole, metàfora, personificació,
enumeració, metonímia, adjectivació, lítote...) ...
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Un esquema de comentari
1. Adequació
INTRODUCCIÓ: obra, autor, publicació
ÀMBIT D’ÚS: (acadèmic, periodístic, administratiu, literari) i GÈNERE TEXTUAL: (article d’opinió, reportatge, editorial,
carta al director, conte, poesia, assaig de divulgació científica, tractat de sociolingüística, monografia, article
especialitzat, comunicacions, ponències, carta, capítol d’un llibre de text, assaig literari,…) FINALITAT: (informar,
orientar l’opinió i la conducta, regular la vida social, artística) TIPUS TEXTUAL: (narratiu, descriptiiu, expositiu,
argumentatiu, instructiu, predictiu, conversacional)
Variació lingüística
•
Diatòpica o GEOGRÀFICA (oriental / occidental)
•
Diastràtica o SOCIAL*
•
Diacrònica o HISTÒRICA
* diafàsica o REGISTRE:
Estàndard: varietat supradialectal que facilita la intercomprensió de tots els parlants d’una mateixa llengua i és pròpia
dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic.
Canvis de registre: col·loquial, científic, literari, administratiu
TEMA específic (llenguatges d’especialitat, cultismes, connotació) o general
Canal escrit (preparat, unidireccional, espai i temps de l’enunciació no compartits per l’emissor i el receptor) o oral.
FUNCIONS DEL LLENGUATGE: expressiva (expressa sentiments, opinions, crítiques de l’emissor, verbs i pronoms en 1a.
persona), conativa: (pretén provocar una resposta en el receptor, vocatius, imperatius, perífrasis d’obligació, verbs i
pronoms en 2a. persona, imperatius), referencial: (pretén transmetre informacions objectives sobre el referent, verbs i
pronoms en 3a. persona), fàtica, metalíngüística. (fa referència a la llengua per explicar-la).
RELACIONS ENTRE ELS PARTICIPANTS: presència d’emissor (dixi de 1a. i modalització) presència de receptor (dixi de
2a. persona), absència d’emissor (falsa ocultació, impersonalització).
MODALITZACIÓ: subjectivitat: (posicionament de l’emissor respecte al seu enunciat) elements lèxics valoratius
(substantius, adjectius i verbs), verbs que expressen els sentiments de l’emissor (sentir, desitjar), adverbis i
complements circumstancials de manera (meravellosament), expressions quantitatives subjectives (molt, massa),
perífrasis verbals d’obligació (haver de + infinitiu), probabilitat (deure + infinitiu), adverbis i locucions que indiquen el
posicionament de l’emissor (potser, indubtablement), crides al receptor (compte!), signes de puntuació, parèntesis,
cometes ( per indicar un ús col·loquial, per emmarcar mots amb sentit especial), interrogació retòrica, ironia, canvis de
registre.
IMPERSONALITZACIÓ: objectivitat: (conferix a l’enunciat un caràcter universal, apodíctic). No apareixen marques
d’emissor i receptor personals sinó que trobem es impersonal, hom, tothom, la passiva, el plural de modèstia i les
perífrasis impersonals caldre + infinitiu.
VEUS DEL DISCURS:
Locutor (qui transmet el text), alocutari (destinatari implícit del text), enunciadors (diversos emissors en un discurs.
Discurs directe, discurs indirecte, discurs indirecte lliure)
Autor real i lector real (pertanyen al món extratextual, persona que escriu el text i qui el llig)
Autor model (representació mental que el lector real es fa a través de la lectura del text) i lector model (imatge mental
sobre el lector amb què l’autor real redacta el text). Coneixements enciclopèdics, marc i referències textuals.
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2. Coherència
TEMA O EIX TEMÀTIC. TESI
MOTIUS SECUNDARIS
TÍTOL: temàtic o remàtic
ESTRUCTURA TEXTUAL: parts del text (mixta, narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa, instructiva, predictiva,
conversacional)
ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓ: Textos expositius: problema-solució, causa-conseqüència, comparació, descripció,
seqüència. Mecanismes per condensar la informació (relatius, nominalitzacions) i per ampliar-la (aposicions,
reformulacions, parèntesis explicatius), impersonalització, absència de dixi. Textos argumentatius: analítica, sintètica,
circular, paral·lela, dialèctica.
Tesi, arguments (autoritat, model, benefici, balafiament, causa-conseqüència, exemple, comparació, justícia, quantitat,
qualitat), antítesi i contraarguments
PROGRESSIÓ TEMÀTICA: tema constant, temes derivats, lineal

3. Cohesió
MECANISMES DE REFERÈNCIA…
-LEXICOSEMÀNTICA:
Repetició del terme, sinònims, hiperònims, hipònims, mots generals o proformes, antònims, famílies lèxiques,
camps semàntics, relacions enciclopèdiques, figures retòriques (metáfora, metonímia….) i els procediments d’ampliació i
condensació informativa (aposició, reformulació parafràstica, exemplificació, oració de relatiu, nominalització, el·lipsi).
-MORFOSINTÀCTICA:
Dixi (relaciona el text amb els elements de la situació de l’enunciació: emissor, receptor, temps i espai) temps
(verbs, adverbis i locucions adverbials), lloc ( pronoms: este, eixe, aquest, aqueix, aquell. Adverbis: ací, aquí, allà, per tot
arreu), persona (pronoms: jo, tu. Possessius: meu, teu, nostre, vostre. Desinències personals), social (pronoms de cortesia,
fórmules de tractament)
Anàfora: identitat, sentit i extensió. (És la relació de significat que s’establix entre un element gramatical d’una oració i
un altre element de la mateixa o diferent oració). Pronoms de tercera persona, el·lipsi (nominal: elisió del subjecte o del
nucli nominal; verbal: elisió de tot o una part del sintagma verbal), determinació, demostratius, possessius de tercera
persona, correlació de temps verbals (díctics: present, pretèrit perfet, futur imperfet. Anafòrics: imperfet,
plusquamperfet i condicional)
ESTIL: segmentat (coordinació, frases breus, sintaxi senzilla, punts, repeticions, el·lipsis i pronoms per a mantindre la
referència) o cohesionat (subordinació, oracions de relatiu, nonimalitzacions, complements per a condensar la informació)
CONNECTORS TEXTUALS
Elements tipogràfics i signes de puntuació: parèntesis, claudàtors, cometes, guions, cursiva, negreta,…
Connectors:
Naturals o metadiscursius: afecten fragments més extensos del text (introduir, encetar tema nou, marcar ordre,
distingir, continuar sobre el mateix punt, posar èmfasi, donar detalls o exemplificar, resumir, concloure, indicar temps i
espai)
Lògics o dialèctics: connecten idees entre si (causa, conseqüència, condició, finalitat, oposició o contrast, exemplificació,
addició, reformulació)

4. Valoració personal
Opinió raonada sobre el contingut del text. Valoració de les idees exposades per l’autor
Poder persuasiu de l’autor. Nous arguments a favor o en contra
Capacitat per orientar l’opinió i la conducta dels destinataris
Valors políticament correctes. Relació amb l’actualitat
Interés particular o general del tema. Temes relacionats
Judici de valor personal
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Tipus d’arguments i recursos argumentatius
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Argument d’autoritat: Consistix a utilitzar l’opinió d’una persona important, de prestigi reconegut o
digna de ser escoltada, per a defensar una tesi. També l’enunciador por mostrar la pròpia autoritat i
legitimitat com a persona capacitada per a opinar sobre el tema.
Argument del model: Es presenta una autoritat com a model que cal imitar.
Argument del benefici: S’al·lega els beneficis que es derivaran d’una determinada actuació.
Argument del balafiament: Es defensa una determinada actuació per no malbaratar els recursos o els
esforços que ja s’han esmerçat.
Arguments de causa/conseqüència: Es basen en una relació de causalitat. Poden respondre a dos
models: presentar un fet i, a continuació, la causa que l’ha produït; presentar un fet i, a continuació,
l’efecte provocat.
L’exemple: Es partix d’un cas concret per justificar una tesi que es pot generalitzar a uns altres casos
semblants.
La comparació: Posa en relació un fet o un objecte amb un altre.
Argument de justícia o d’identificació de situacions: Consistix a identificar la situació objecte de
l’argumentació amb altres situacions similars. Es pretén que allò que s’accepta sense problemes en un
context determinat, siga també acceptat sense reticències en un altre de semblant. Sovint, la
discrepància del destinatari vindrà perquè pot considerar que les dues situacions no són equivalents i,
per tant, no es pot aplicar l’argument de justícia.
Apel·lar a la quantitat: Consistix a fer referència al gran nombre de persones que donen suport a la
idea, al gran nombre de vegades que un fet s’esdevé, a l’antiguitat d’un producte…
Apel·la a la qualitat: Es destaca el caràcter únic i irrepetible d’un fet. Els fets concrets apel·len als
sentiments; les quantitats objectives apel·len a la raó.

Figures retòriques
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Les interrogacions retòriques: es tracta de preguntes que, en realitat, no esperen cap resposta de
l’interlocutor, sinó que servixen per a manifestar una idea amb més força que la que tindria una frase
enunciativa. A més provoquen una major implicació del destinatari.
La hipèrbole: l’emissor exagera la realitat, sense pretendre enganyar el destinatari, sinó colpir-lo
emotivament.
La preterició: consistix a negar que es realitzarà un acte, quan de fet sí que es duu a terme. S’utilitza
per a evitar una actitud de defensa o de rebuig per part de l’audiència. És un recurs prou habitual en
l’inici d’un discurs.
La ironia: consistix a dir el contrari del que es pretén comunicar. La ironia es basa en l’ús de l’implícit.
Perquè la ironia funcione cal que el receptor puga deduir quines són les vertaderes idees de
l’argumentador.
L’antítesi: és la contraposició d’idees en expressions que, de diferents maneres, es posen en relació
mútua. L’antítesi suposa una expressió d’idees oposades, però per tal que es done la figura, cal la
construcció simètrica dels membres contraposats.
La repetició: és un recurs retòric important en l’argumentació. Té l’efecte d’augmentar la presència, de
destacar el fet que interessa. Es pot repetir un mot o tota una estructura sintàctica.
La prosopopeia: consistix a atribuir qualitats humanes a objectes inanimats. Apel·la a l’emotivitat.
La metàfora: comparació en què s’omet el nexe comparatiu.
L’ús de lèxic marcat: la tria de lèxic en un text argumentatiu no és indiferent. La utilització de lèxic
marcat (substantius, adjectius, verbs o adverbis amb valors i connotacions positives i negatives) és un
recurs eficaç per defensar una tesi.
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CONNECTORS TEXTUALS (llistat ampliable)
METADISCURSIUS

TEMPORALS

ADDITIUS

CONTRASTIUS

REFORMULACIÓ
(DISJUNTIUS)

EXEMPLIFICACIÓ
(DISJUNTIUS)

CAUSACONSEQÜÈNCIA

Primer
Segon
En primer lloc
A continuació
Finalment
D’entrada
D’antuvi
Per començar
En darrer lloc
En últim terme
Per acabar
En resum
Per concloure
En poques paraules
...

A l’inici de
Més tard
Després
A continuació
Al cap de
Immediatament
Mentre
Alhora
Simultàniament
Paral·lelament
Mentrestant
Durant
A partir de (data)
En (data)
...

I
A més
També
Encara més
Fins i tot
D’altra banda
Per una altra part
També
Tampoc
Quant a
Pel que fa a
Abordarem ara
...

Però
En canvi
Al contrari
Tanmateix
Mentre
Mentre que
Encara que
No obstant això
Ara bé
Tot i que
A pesar que
...

És a dir
Ço és
Vull dir
En altres paraules
Dit d’altra manera
En conclusió
En definitiva
En suma
Al capdavall
Al cap i a la fi
En
...

Per exemple
Com ara
En concret
En efecte
Posem per cas
Sense anar més lluny
Verbigràcia
Com a il·lustració
Com a prova
Així
...

La causa és
Com a conseqüència
d’açò
Perquè
Com que
La causa d’açò és
Per tant
Doncs
Llavors
Com a resultat
Per això
...
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REMARQUES SOBRE ELS CONNECTORS

Copulatius
-

La conjunció i no canvia a e encara que la paraula següent comence per i.

Disjuntius
-

La conjunció o no canvia a u encara que la paraula següent comence per o.

Adversatius
-

La locució no obstant va sempre acompanyada del demostratiu això o de la circumstància a què
faça referència (No obstant el mal oratge, eixirem a sopar).
*Pel contrari és un calc, cal usar per contra o al contrari.

Causals
-

Les conjuncions puix, puix que, car, són formes arcaiques pròpies de registres molt formals.
En la locució com que és incorrecte ometre la conjunció que. Ex. Com que no estudia prou, no
aprova.
La traducció del mot castellà pues amb valor causal és perquè en estàndard.
Degut a és un calc del castellà; cal substituir-la per a causa de, per raó de, gràcies a, per culpa
de, etc. Ex. L’excursió es va anul.lar a causa de la pluja.

Consecutius
-

La conjunció doncs, té sempre un valor consecutiu, mai no causal.

Condicionals
-

Posat que és una conjunció condicional, no causal: Posat que decidírem anar de viatge, t’ho
comunicaríem.

-

En cas que no porta preposició de (a diferència del castellà). Ex.: En cas que pregunte, no li
contestes.
Són calcs del castellà els connectors *cas que, *amb tal que, *sempre i quan, *a no ser que.
Equivalències possibles: en cas que, sempre que, amb la condició que, llevat que, fora que, excepte
si.
Són calcs del castellà les construccions *com + subjuntiu i *de + infinitiu amb valor condicional.
Ex. De haberlo sabido, no habría ido/ Si ho haguera sabut, no hauria anat. Como vuelvas a
hablarme así.../ Si tornes a parlar-me així...

-

-

Concessius
-

Són calcs del castellà les construccions *per molt que, *així + subjuntiu. Ex. Por mucho que lo

intentes.../ Per més que ho intentes.... Así reviente, no reconocerà que està equivocada/ Encara
que rebente, no reconeixerà que està equivocada.
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RECURSOS ORTOTIPOGRÀFICS DESTACATS QUE FORMEN PART DE
LA COHESIÓ. (cal ampliar-ne el llistat)
Cometes: recurs tipogràfic que permet “establir certes distàncies entre nosaltres
i les paraules que utilitzem” (Pujol & Solà 1995:185).1 Poden expressar: la ironia, la
reserva davant la dimensió ideològica, la valoració ètica o social implícita en un mot o
una expressió corrent, citacions, etc.
Guió: recurs tipogràfic amb funcions diverses: marcar diàlegs, elements de
taules estadístiques, índexs analítics, enumeracions, introduir incisos, aclariments...
Cursiva: recurs tipogràfic que, en general, permet marcar “els mots i les
expressions que convé destacar per diversos motius” (Pujol & Solà 1995:177). Sol
emprar-se amb les lletres, els mots i les frases objecte de consideració metalingüística
(com ara un canvi de codi o llengua, per exemple), els mots-clau i els termes tècnics que
convinga destacar visualment per a major claredat, certs títols (llibres, discos, etc.).
Claudàtor: recurs tipogràfic que permet introduir acotacions a discursos i
converses transcrites, intervencions editorials (addicions, modificacions, supressions),
transcripcions fonètiques, etc.

1 Josep

m. Pujol & Joan Solà, Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic,
Barcelona: Columna, 1995.
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