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i text (written text ). Majoritáriament, peró, els analistes del discurs segueixen unes
altres pautes: o bé no expliciten en aquest punt la postura terminológica adoptada, o
bé declaren com aprincipi ideal que el concepteabasta tant el discurs oral com 1'escrit
-talcom fan, d'altra banda, molts estudiosos de la lingüística textualrespecteala roció
de text. En la práctica, en carvi, cada autor o cada escola sol palesar una clara preferencia pel tractamentd' una deles duesvessants del llenguatge, com espot comprovar
si analitzem els implícita o, simplement, si observem el corpus d'aplicació o els
exemples adduits . Els teórics de la ciencia saben bé fina a quin punt són decisives,
aquestes opcions rutináries o inércies d'escola, en la constitució d'un paradigma
disciplinar .
La distinció entre text i discurs no sempre apareix ben definida, i fins i tot varia
sovint entre les diverses obres d'un mateix autor. L'etirnologia -ja se sap- remet en un
cas a textum , `teixit', amb unes adheréncies metafóriques que ens fan pensar en
1'organització travada i clausurada; i en 1'altre a discurrere , que comporta la idea de
dinamisme, de procés, de seqüencialitat . D'altra banda, el terme "text" va vinculat
principalment a les escoles lingüístiques europees, on és viva una tradició filológica
d'exegesi dels documenta antics ¡lo literaris. El text tendeix més a associar-se al
monóleg i el discurs a la interacció dialógica. El primer ens suggereix materialitat ; el
segon, carvi de relaciona situacionals . Finalment : si atenem a 1'úspredominant que en
fan els estudiosos en el seu propi estil d'escriptura, podríem oposar el discurs com a
nom genéric a una textos determinats com a individuals i sovint curta . Tot plegat, un
feix de trets diferencials que conformen una polarització vagament aproximativa . Gosarem, amb tota precaució, sintetitzar-la en aquest quadre:
TEXT
escrit
clausurat i sovint breu
producte rnaterialitzat
monológic
determinat individualment
terme vinculat a tendéncies europees

DISCURS
oral
extens i obert
procés relaciona)
dialógic
concepte genéric o tipológic
ús més generalitzat

Aquestes dicotomies esquemátiques, tanmateix, responen tan sols a la reflexió
sobre 1'ús intuiúu d'ambdós termes en el llenguatge ordinari i en la própia escriptura
de molts lingüistes, peró no sempre es corresponen, com veurem, a 1'explicitació del
metalienguatge especialitzat.
Els entrecasos són molt variats . Així, per exemple, Kress (1985, 27-29) associa el
rétol "text" al domini estrictament lingüístic, i "discurs" al social o sociológic. Per a
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No és estrany, en aquestes circumstáncies, que s'haja tendit sovint a assimilar el
discurs escrit amb el text com a producte, i el discurs oral amb el procés d'interacció,
almenys fora de les coordenades de 1'escola francesa, que presenta un marc de
referéncies més peculiar2. Etimologia, intuicions i associacions justificables han
propiciat aquesta doble connexió que -mes enllá del carácter arbitrar¡ de les decisions
terminológiques- pot incidir en les rutines expositives dels autors .

DISCURS ORAL, DISCURS ESCRIT
S'ha arribar a dir fins i tot que parlar de text oral és una retroprojecció semblant a
la definició d'un cavall com un automóbil sense rodes . L'escriptura, en tot cas, és el
record -la constáncia testimonial-per excel .léncia del llenguatge verbal, almenys fins
a 1'adveniment de la tecnologia dels mass-media . Si bé es mira, alló que 1'escriptura
aporta és un procediment de fixació de la paraula sobre un suport extens: una manera
d'alliberar-la dels condicionaments pragmátics de l'hic i del nunc , un mecanisme de
descontextualització históricament revolucionar¡, que va possibilitar, per cert, l'aparició del pensament occidental, elaborat i abstracte. Filosofia i retórica (oratória) s'opo
sarien, així, al voltantdel mateix eix que articula la dicotomia escriptura-oralitat (Ong,
1982). El text escrit -i més encara l'imprés-és el resultat d'un procés dereYficació que
permet el predomini de la funció transaccional o informativa del llenguatge sobre la
funció d'interacció: no d'altra manera serien concebibles determinats tipus de discurs
com són els índexs, les receptes o cena mena de descripcions detallades i exacte1 .
D'altra banda, la vocació cientifista de bona pan de la lingüística contemporánia
juntament amb les inércies de la tradició filológica- ha afavorit la tendéncla a
focalitzar 1'atenció en els productes del discurs, més dúctils a I'observació i a la
quantif¡cac¡ó que n0 paS e1S prOCeSSOS d¡SCUrS1llS (Beaugrande, 1985, 41) .
En efecte, si el pas de 1'estudi del fonema i del mot al de la sintaxi oracional com
a component cabdal de lagramática va marcar una fita en la lingüística del segle xx, la
superació del mace oracional ha representat gairebé un gir eopernicá . I no tant pel que
implica 1'ampliació de I'extensió sintagmática de la unitat d'análisi com pel que comportaelcanvid'orientació :del'artefacteestáticaldinamismeevanescentdelprocés .La
pr¡meradUiadelgenerativismevaserladesotmetrelasintaxiareglesprecisesquefessen delajungla una ordenada plantació debonsais on els processos esdevenienobjectes
dócils a la pauta estructural . Els peoners de lagramática textual, als inicis dels setanta,
seguiren -frustradament- el mateix camí vorejat de gramaticalitats i estructures profundes . En aquest camí,l'estudi del discurs com aprocés, ambtots els condicionaments
pragmátics, havia de ser vist com un reptador esvoranc, com un salt qualitatiu en 1'escala de complexitat . Passar de 1'estudi de les oracions al de les conversacions és -el símil,tanlúcidamentgráfic,procedeixdeLevinson-compassardelafísicaalabiologia.
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(2) per auna perspectiva sintética

de les línies cabdals de 1'escola
francesa, vegeu (CAatZ1984)
(3)Bxovcmt i YuLB subratllen la
funció eminentment tramaccional
(transmissió
ssió i emmagatzematge
matge
atge
d'informació) del discurs escrit,
percontrastamblatendérciaal'ús
mteraccional de coral. I quan el
llenguatge oral és utilitzat amb
funciótípicamenttransaccional,el
receptor tendeix a prendre'n nota
per escrit (el metge en la consulta,
l'estudiantaclasse),obéeldiscurs
oral ve resumit i estmcmrat amb
ajutd'unesindicacionsescrites(telenotícies).D'altmbanda,Hildyard
i Olson (1982) han assenyalat el
componament diferenciar de la
memória en cada cas: en la recepció del reen al (oidor reté més
facilment restructura temática de
conjunt,mentre queel lector, en el
seu cas, té més facilitar perretenir
el sentít literal de les frases,els aspectes incidentals de les estructu
res de superficie .

Ens trobaríem aixíamb els dos extrems d'una escalacontínua: des dela més genuina
manifestació de 1'oralitat iras a la culminació de la tecnologia de 1'escriptura. Altres
tipus discursius, com ara 1'oratóriao les cartes privades, ocuparien posicions intermédies en aquesta escala, amb combinacions diverses -i valors graduables- dels trets
d'ambdues columnes . Aixó per no parlar ara -ho farem més endavant- del discurs oral
dels mitjans tecnológics de masses, que pot arribar a neutralitzar substancialment
aquest sistema d'oposicions.Peró tornem a la polarització presentada.
Pel que fa al primer parell opositiu, és clar que els dos tipus discursius confrontats
representen exemples paradigmátics . El mateix es pot dir peí que fa a les tendéncies
dialógica i monológica, tot i que també és cert que sovint les converses contenen
monblegs, principalment de caire narratiu. Quant al'espontaneitat o planificació prévia
del discurs, és clar que la distinció va vinculada als dos parells anteriors de trets :
1'oralitat dialógica resulta difícil de planificar fora dels casos d'intercanvis discursius
ritualitzats, mentre que la lletra impresa és el reialme de la planificació acurada, on el
procés d'auto-correcció pot ser reiterat i pacient, just al contrari que en el discurs oral,
on la paraula dita no pot ser esborrada en sentit estricte (bé que sí reformulada o
contradita amb altres enunciats, com de fet s'esdevé sovint en la conversa) a .
En quart lloc, si 1'ámbit propi de la conversació és més aviat privat-en un espectre
que va de la intimitat iris a la interaccció en microunitats socials-, el de la paraula
impresa és essencialment páblic per la seca mateixa orientació teleológica. Cal dlr, a
més, que aquesta diferéncia d'iimbits determina considerablement les altres dues
oposicions : la configuració d'un petit grup com a marc d'interacció afavoreix un
increment de la deixi, de les referéncies exofóriques i del sobreentés, i també les
repeticions, les expressions genériques, els comodins, la utilització de seqüéncies
sócio-céntriques com a estratégia de la connivéncia (breument : dependéncia del
contexticodirestringitenelsentitdeBernstein);perfaltrecantó, el propósitd'ampliar
1 abast deis receptors virtuals reclama les referéncies endofóriques, 1 explicitud, la
preclsló, l'árticulació acurada de la semántica textual (en dos mots: autonomía 1
elaboracló) . 5
Martín Joos situava l'estll col-loqulál com a marcar positivament per referéncia a
,
les coordenades de controlposicional o social i codirestringit, mantee que1 estil literari
correspondria als valors de control personal i de codi elaborat (Viana,1987a) .Payrató
(1988, 71-72), per la seua banda, insisteix en tres característiques deis usos orals
informals o col-loquials : la riquesa d'elements entonacionals i paralingüístics, la
precarietat del control que el parlant pot exercir sobre la plan¡ficació del discurs i la
retroalimentació própia de la parla oral en situacions d'immediatesa comunicativa.
Allb que més ens interessa destacar ací és la dicotomía oralitat / escr1ptura. Si hem
fet una referéncia concreta a la conversa i al text imprés és com a exemples prototípics
-no pas Ilnics- dels discursos corresponents a cada un dels dos pols. Una primera
constatacíó és la següent: oralitat i escriptura no són dos canals neutres del llenguatge
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(4) Efectivament,la paraula dita
(i escoltada) pot ser contradita o
re£onnulada arnb matisos -i així
és fregüent que s'esdevinga en el
discurs conversacional, que presenta un alt grau de redundáncia-,
no pot ser ja esborrada com
per?)
enlafase
deproducciódel'escriptura .Moltesditesproverbialsavalen la consciencia social o étnica
d'aquesta irreversibilitat del procés, D'altra banda, la tendencia del
parlant arefonnular el seu discurs
bé per didactisme expositiu, bé
perexpressivitatemfasitzadora, bé
peí fet que es tracta d'un acte
d'articulació in fteri del pensament-troba correspondencia en la
tendencia de 1'interlocutor a paraexpressions del parlant,
com un factor important de coherancia discursiva (Parret, 1989).
(5) per a Tannen (1982, 1s), el
discurs oral presenta els seas propis parámetres d'elaboració : "the
oral-basad strategy elaborates
paralinguistic channels and emoti-n-' orinterpe~al dynancics" .
per auna critica ponderada al desenvolupament bensteiniá del concapte d'elaboració, vegeu (Montgomery 1986,122-133) .

comunicar- 1'experiéncia . Duesmaneres complementáries, avegades amb interferéncies recíproques, relativament neutralizades -o, si més no, difuminades en la seua
oposició- pels media -tecnológies, i, en tot cas, íntimament relacionades per una
característica comuna: la de ser manifestacions de 1'exercici de la facultat del
llenguatge.
Aquesta diversitat funcional es correspon amb una diversitat d'estratégies que la
lingüística recent haexaminat amb més o menys curaen algunes ocasiona i que, enbona
mesura, responen a les característiques que hem vist coro a própies de cada un dels
extrems de la gamma discursiva. Cal dir, tanmateix, que el prototipus inconscient de
molts lingüistes continua sent el discurs escrit, i és per aquesta raó que les característiques de Foral solen ser vistes coro una mena de desviació o insujlciéncia respecte
a unes gramátiques fixades rutináriament sobre la descripció de la llengua escrita.
Óbviament, aquestprejudici, quan persisteix, resulta distorsionador per tal coro ignora
o minusvalora les estratégies específiques de 1'oralitat i alguns dels seus recursos que
~
no tenen correspondéncia exacta en 1 escriptura, coro ara 1 entonació o altres elements
prosódica i paralingüístics, sense comptar els elements extraverbals indestriables del
discurs oral (Cruttenden, 1986, 177-184).
Brown i Yule(1983,15-17) ofereixen una síntesi dels trets diferencials considerats
per diversos autors : una llista ecléctica i asistemática -i sense pretensions d'exhaustivitat, és clan-amb deu característiques d'abast molt desigual, que van des de la menor
estructuració de la sintaxi oral, la major condensació informativa del discurs escrit 1
1'explicitud dels connectors discursivs o bé l'estructura Tópic-Comentar¡ del discurs
oral (per contrast amb 1'estructura Subjecte-Predicat, predominant en 1'escrit) fms ala
tendéncia a la repetició sintáctica, el grau de generalitzaeió del vocabulari o la
freqüéncia de construccions passives. No cal dir que bonapart d' aquests trets diferencials podrien assimilar-se a1'oposició bernsteiniana entre codi restringit (per a foral)
i codi elaborat (per a 1'escrit), coro ja hem apuntat adés.b
Una aproximació més sistemática és la que presenta Halliday (1985) en un llibre
dedicat al tema i que es proposa una caracterització coherent de les estratégies
corresponents a cada un dels modes del ilenguatge. Passem a considerar-la succintament.
En primer lloe, Halliday constata la diversitat funcional del discurs oral respecte a
1'escrit: el llenguatge escrit no és, de cap manera, conversació posada en lletra (de la
mateixa forma queel discurs oral no és, primáriament, lectura enveu alta) . No es tracta
de simples formes alternatives d'expressió, i fins i tot els termes de 1'oposició poden
canviard'unallenguaaunaaltra.Perexemple, hihasignificatsquel'anglés(oelcatalá)
expressamitjanjantl'entonaeiómentrequellengüescomsónelvietnamitaol'alemany
ho fan per mitjá de partícules: en el primer cas, aquests significats no passen
direetament al discurs escrit ; en el segon, sí.
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(6)

Enunllibrerecent,quenoha
pogut
preersentputpapenatzat, pe. Bib redacc8,
del pre
D Biber(1988,
cap. 3) presenta una síntesi de les
opinions sobre foposició oralitatl
escriptura . Biber critica, en el seu
Vibre, la concepció delllenguatge
escrit coro a secundar¡oderivatiu,
és a dir coro a tenue marcat, que
molts lingilistes expliciten sense,
pero, poderamagar les traces d~tn
prejudici social favorable a Vescriptura : "In theory, writing is
disregarded as and secondary and
derivative fmm speech. In practice, however speech ¡s also d¡sregarded as unsystematic and notrepresentative of the tnre linguistic
structureoflanguage.Thisviewis
especially prominent with¡n the
genera tive-transformationalist
paradigm, where grantmatical intuitions arethe primery data no be
analyzed.Althoughtheseintuitions
are typicallycollectedbymeansof
verbal elicitation,theyareinmany
respects more like writing than
speech ." (p,7) .
La seua postura consisteix, en
carvi, a considerar foposició coro
a no marcada ("neither speech non
writingis primary; . ..they arerather different systems°). Aquesta
postura, que parla més aviat de
complementarietat, coincideix
amb la defensada per Halliday
(1985) -obraque tanmateixnosbi
esmenta- i amb la quees mantéen
el present article.
El llibre de Biber, d'altra banda,
ofereix una acunada análisi de
dadesempíriques que, senseapriorismes,contribueixasituarfeixde
variació -¡ no pas dicotom¡a es
quemitica- oralitatlescriptura en
el marc d'una tipologia textual de
Vanglés, per referéncia a un capa¡
variacional de sis dimensions.

com aQó no amaine" . Posats a fer lingüística ficció, podem imaginar una versió
típicament escrita -o impresa- com aquesta: "La insistent pluja i la seua previsible
persisténcia provocarien el desbordament del riu i la temuda pérdua de copioses
collites" . Amb el mateix nombre de mots, el segon fragment ha incrementat el
percentatge d'ítems léxica per cláusula i palesa un estil molt més nominal (per
presentació metafórica de processos com aconceptes estátics) que només comptaamb
un verb -i, encara, de significat purament relacional.9
La conclusió principal de Halliday és que el llenguatge oral i 1'escrit corresponen
a duesestratégies diferents de representar la realitat, d'activar el meaningpotential d'
una llengua : en un cas es representen els fenómens com a processos, en l'altre com
a productes ; el primer es palesa més directament relacionat amb les categories de
I'experiéncia, mentre que el segon és més altament codificat.

LES VIES DE NEUTRALITZACI® DE LA DICOTOIVIIA
Hem insistit suara en la fixació dels termes de l'oposició oralitat / escriptura: una
oposició més equipolar iben dissenyadadel quees podria suposar des de laperspectiva
viciada de la cultura delalletra impresa. Cal ara fer un movimentdialéctic de correcció
¡ matisació per deixar les coses al lloc adient. I és que si, d'unabanda, la metodologia
amb qué es procedeix a l'análisi del discurs oral está sovint sotmesa a prejudicis i a
idealitzacions que distorsionen els resultats, de 1'altra, hi ha reconversions, interferéncies, gradacionso iones de transició reals entre ambdós modes de discurs. En unúltim
movimentjaen1'apartat foral d'aquest paper-apostarem per un modelintegrador que
avance cap a una concepció global de 1'análisi del discurs amb l'aprofitament de les
successives fases d'aquesta dialéctica.
Lyons (1977, 526-529) assenyala, en tractar de la competéncia comunicativa, tres
tipus d'idealització de les dades practicats per la lingüística chomskiana per mitjá del
constructe teóric i metodológic de la competence : a) regularització de les dades de
1 actuacló (per eliminació de fenómens considerats nrellevánts, comí són errors de
pronúncia, pauses extrasistemátiques, quequeig, vacil .lacions i altres de semblants, en
una Mista no conclosa) ; 1J) estandardització neutralitzadora dels diversos tlpus de
variacló (dialectal, social 1 contextüal en les seues diverses manifestacions, no ben
precisades per Lyons en aquest punt) ; c) descontextualització, que afecta tant el co-text
comel context extralingüístic i presenta aillada la unitat-de nivell igual o inferior a 1'oracional- objecte d'análisi . Per descomptat que un cert gran de reduccionisme o
idealització de les dades és, no només inevitable, Binó també producteu per a l'avanj
del coneixement científic . El generativisme, a més, ha demostrat la rendibilitat
epistemológica de les seues radicals reduccions, coherents amb el plantejament teóric
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(9) Cal esputarque, pera Ha-

lliday (1985, 82-8a), la hipotaxi
no incloul'embeddlng,sinóquees
tracta de dos fenómens distints, i
norttés en el primer cas es produeixen cláusules diferents . Aquesta
precisió, no cal dirho, afecta el
tat del recompte de cláusules
per unitat de discurs (que assolira
un nombre menor en el cas de
fescrit,onsovintegenméselscasos
d .mbedUng).1-ascuateoria,com
hern vist, refusa la concepció de la
simplicitat de la sintaxi oral . Les
seqüénciesconversacionalsnosón,
segons aquest autor, "simply
strings of'ands"', cadenes paratácuques, s'nó conctruccions intrincades de cláusulas, que no nomás
varien pelque fa al tipusd'interdependéncia (parataxi o hipotaxi),
Binó també en £unció de relaciona
semantiques_ 1 moltes d'aquestes
relaciona semántiques es realitzen
per mitjá dels toms de parla.
(Halliday,1985, 8s-87) .

en aquest punt pot resultar exagerada (així, per exemple, la noció d'efecte perlocutiu,
tan ambigúa, pot representar un lligam amb la figura del receptor com a factor contextual extralingüístic) . De tota manera, el principi metodológic -implícit, peró generalment practicat-de treballar amb dades prefabricarles afebleix laseua validesa en 1'área
de 1'análisi del discurs i, sobretot, tendeix a neutralitzar 1'oposició entre oralitat i
escriptura .
Aquest darrer punt, tot just, sembla especialment interessant des de la nostra
perspectiva . Sense negar per aixó la utilitat d'emprar exemples inventats per l'analista
(s'ha fet així dues vegades en aquest mateix paper, com el lector den recordar, tot
qualificant-ne la práctica com a exercici de lingüística-ficció), cal reconéixer que es
tracta d'unprincipi operatiu forja perillós. En concret per laraó que passem a exposar .
La invenció o fabricació d'exemples discursius orals s'exposa sempre a unrisc no gens
menyspreable : la projecció d'uns vicis perceptius -contrets per 1'ensinistrament de
1'analista en la paraula escrita- sobre la realitat del discurs oral.
Com hem repetit al llarg d'aquestes págines, el parell oralitat / escriptura no és, de
fet, una oposició simétrica en tant que objecte d'estudi de la lingüística . No ho és pas
en la mesura que el lingüista, animal de lletra, tendeix rutináriament i imperceptiblement a operar com si el discurs escrit-imprés, i pres com a model per les gramátiquesfos el terme natural, i el discurs parlat el terme marcat com a insuficient o barroer. En
semblants circumstáncies, les precaucions higibniques mínimes recomanen disciplinarse en 1'actitud de respecte envers les dades empíriques.
Aquestes reflexions ens menen directament cap a un problema central en la metodologia de l' análisi del discurs oral : el de la transcripció . No deixa de ser curiós el fet
que un requisit cabdal per a destudi del discurs oral siga el de la seua transformació en
una mena de text escrit, més manejable com a objecte d'análisi . Ras i curt: la transcripció és ja una inscriptura, una traducció del discurs oral als parárnetres de 1'escrit,
a fi de fixar-lo en 1'espai i en el temps. l esdevé, de fet, una mena depidgin generat per
1'encreuament d'oralitat i escriptura. S i més no, aquesta és unaprova del predomini de
1'escriptura en els hábits operacionals de 1'analista -uns hábits que mediatitzen la seua
percepció de 1'objecte d'estudi.
A 1'ensems, la transcripció és una primera interpretació de les dales, realitzada des
d'uns pressupósits tebrics mes o menys implícits -concretament el que en filosofia de
lacibncia s' anomena teoria de baixnivell, corresponent, per exemple, al que representa
el microscopi o altres instruments de medició en les cibncies físico-químiques i
biológiques-, unateoria que condiciona o filtra la percepció de la realitatempírica, que
en selecciona les dades pertinents i les articula de bell nou. En certa manera, la
transcripció equival a 1'edició crítica d'un text antic, que tracta d'oferir un producte
fidelal'original permitjád'unasbried'opcionsinterpretatives .L'autbnticoriginal,en
el fons, no és sinó el fantasma d'una evanescbncia inaprehensible .
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D'antuvi, cal dir quelaclassificació del discurs per modes ha de combinar-se amb
1'escala de formalitat. Sovint la confrontació entre el discurs oral i 1'escrit s'efectua
entre punts oposats d'aquesta escala : la conversa informal í espontánia, d'un costat, i
el discurs escrit més elaborat i planificat ( textos impresos literaris o científics), de
1' altre . Així hem operat, per claredatexpositiva, en una partd' aquest mateix paper. Fins
i tot, en 1'exemple proposat de contrast entre un fragment oral i el seu corresponent
escrit, s'hi interferia una diferéncia deto, de gran de formalitat estilística. Peró, com ha
estat suggerit, no pot menystenir-se la importáncia dels discursos orals planificats i
públics (oratória política, informatius televisius, etc.) i la dels discursos escrits de
carácter privat, més o menys o menys improvisats i amb una forta dos¡ de dialogisme
(cartes, notes, etc.) . t3 Sens dubte, Panalista del discurs haurá de tenir en comete tota
aquesta ámplia gammaabans d'establir generalitzacions o dicotom tes simplificatóries .
M¡chael Gregory va proposar, fa uns anys, una complexa gráfica amb les diverses
combinacions de 1'oralitat i 1'escriptura com a m¡tjans discursius, on es consideraven
casos com ara el discurs escrit per ser oralitzat com si no hagués estat escrit (Gregory
/ Carrol, 1978, 47) . La conversa espontánia, el monóleg,el recitat, la lecturatransvestida d'oralitat improvisada, la lectura en ven alta, etc., conformen un continuum que
arriba fins als géneres bibliográfics més distanciats de 1'oralitat. Les combinacions
possibles són nombroses i matisades. Goffman va dedicar un suggeridor discurs a la
conferéncia, un génere oral públic i acuradament planificat per?) que ha de mantenir
sovint, si vol ser efectiu envers 1'auditori, l'aparenga defresh talkallunyat de la fredor
de la lletra . El mateix autor vapublicar posteriorment la seua conferéncia sobre el tema
coma text imprés (Goffman, 1981).
Ara bé: va ser l'arr¡bada dels mítjans de comunicació tecnológics -el teléfon
segurament com a punt d' inflexió, la rád¡o, el magnetófon, la televisió- el fet que més
va contribuir a esborrar les diferéncies entre oralitat i escriptura, grácies a la creació
d'una nova dimensió : el que es pot anomenar inscriptura tecnológica de 1'oralitat
(Salvador, 1990). Aquesta inscriptura permet combinar en diverses fórmules les
característiques de la comunicació oral (utilització de la ven, aparenja d'immediatesa,
etc .) amb alguns dels avanzos de 1'escriptura (fixació, difusió massiva en l'espai i en
el temps, conservació més enllá de les coordenades pragmátiques de la producció
discursiva,etc .).Enaquestsentitespodriadirqueelsmodernsmassmedia representen
una via important de neutralització de la dicotomia que ens ocupa.
Robin Lakoff (1982), en un interessant treball, presenta la primacia dels models
orals de comunicació com a signe dels nous temps. Per a aquesta autora, el descrMit
históric de 1'oralitat dóna pas, amb la incidéncia social i educacional de les noves
tecnologies de la comunicació, a un prestigi de les estratégies genulnament orals,
vinculades a l'espontaneitat, la irnmediatesa i l'afectivitat . Si 1'antiga eloqüéncia
resulta avui démodé en 1'oratór¡a política, quetendeix asermés conversas¡oval, també
1'eseriptura es desliteraturitza i es fa porosa a estratégies expressives própies de
1'oralitat.
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(13) una importanteontribucióa
lacaracteritzaciódelacarta coma
génere discursiu és la quefa Patrizia Vioa (1985) al seu "Letters",
inclós al volum editat per VAN
D~ sobre els géneres literaris i
que complementa el seu Handbook of Discourse Anatysis .

ha comen~at a esdevenir-se durant els darrers anys- i fer-li assolir una perspectiva
integradora que potencie el seu rendiment epistemológic . Aquest apartat, a tall de
conclusió, té el prop6sit d'aprofundir en la darrera de les raons esmentades .
Comptat i debatut, la preferéncia per l'estudi d'un o altre deis dos modes discursius
és sovint una de les marques diferenciadores de les diverses tendéncies que conviuen
en aquesta ámplia área (inter)disciplinar . F. Gadet, a primeries de la década deis
vuitanta, confegia un quadre comparatiu-que reprodueix Maingueneau (1987,10 on
es confrontaven les característiques del que podem considerar globalment l'análisi del
discurs anglo-saxona (preferentment la versió nord-americana, nuclearment interaccionista), i, de 1'altre cantó, laque es potdenominar aproximativamentescolafrancesa.
Un dels trets diferencials d'aquesta contraposició és, óbviament, lamarcada proclivitat
de la primera a Fanálisi del discurs oral (í, més en concret, quotidiá i dialógic), enfront
del ciar predomini, en Pescola francesa, de Pestudi dels textos escrits (i, a més, dins un
quadre institucional i molt sovint amb aplicacions al discurs polític).
És ciar que no és aquesta Púnica diferéncia delimitadora d'ambdues tendéncies :
Femmarcament psico-sociológic (o microsociológic) i antropológic de la primera
enfront d'un quadre de referéncía hístoricísta i lingüístico-estructural present en la
segona, així com el fort component teóric i ideológic d'aquesta (Foucault, Althusser),
conformen, en conjunt, un panorama diferencial molt més ric . Tot aixb, per altra part,
enfront del taranná més empíric -o fins i tot antiteóric, en alguns casos- de les
tendéncies nord-americanes . El mateix Maingueneau (1987, 10) afirma que la seua
aproximació a la disciplina i la de posa com a exemple-Coulthard (1985) "n'aient,
á part leur titre, aucun point commun". Sembla clarament hiperbólica, aquesta
afirmació. 1, en cas de ser exacta, seria perillosa, no només per l'aparició d'una
incómoda homonímiadisciplinar, sinó tambéperqué, segonscreiem, I'intem d'integració -o, si més no, d'interrelació- promet bona cosa de beneficis epistemológics . En tot
can, la dicotomía oral / escrit hí és, sens dubte, un interessant punt de contrast.
Lasituació, tanmateix, és moltmés matisadapel que fa a aquesta oposició, sobretot
si destriem, dins Fámbitdifús de l'análisi del discurs anglo-saxona, com a mínim dues
tendéncies: Fanálisi de la conversa, branca fortament vinculada a Petnometodologia,
i 1'análisi del discursprópiament dita;amb variacions,amés,en aquesta segona, segons
passem de les encoles americanes a les angleses, on autors com ara Roger Fowler
(Fowler et al¡¡, 1979 ; Fowler,1981 i 1986) reclamen un marc únic per a un tractament
del discurs oral i escrit fins i tot el literari- i que, endemés, no renuncie a la
consideració de factors macro-sociolingüístics . Peró ja en el mateix cor de 1'escola
americana, el recull de treballs editat per Deborah Tannen (1982) es plantejava com a
tema les relacíons entre discurs oral i discurs escrit. Quedaria, encara, un altra tendéncia que Levinson (1983, 286-294), en el seu examen sinóptic d'aquesta diversitat
d'escoles, assimila -bé que amb un to de desinterés i distanciament- a Panálisi del
discurs: ens referim a la lingüística textual, la tradició europea de la qual la fa centrarse molt sovint en el text escrit i particularment en el literari .
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Paró hi ha més motius. Moltes estratégies discursivas no depenen tant de la
caracterització literária o extraliterária dels textos -ni tan sols del mitjá oral o escrit en
qué es produesca el discurs- com de certes pautes genériques que són transversals a
1'oposició oralitat / escriptura, o que, si s'acomoden a aquesta classificació, ho fan de
la manera dialéctica que hem vingut assenyalant. En tot cas, la confrontació de
discursos semblants situats aun costat i 1'altre de labarrera és un requisitd'eficácia per
a 1'analista, de la mateixa manera que la confrontació entre les metodologies d'análisi
aplicadas envers el discurs oral i 1' escrit. L'exemple prototípic d'aquesta confrontació
seria segurament el del relat.
Fet i fet, el relat literari -i del folktale -ha estat objecte d'estudi, des de fa anys, en
l'ambit de la teoria literária estructuralista i en la lingüística textual . A partir dels
famosos treballs de Propp, noms com són els de Todorov, Brémond, Greimas i tants
altres figuren en una llarga llista de narratólegs , més preocupats pels aspectes
sintáctica i, a tot estirar, semántics del text que no pas per la dimensió pragmática del
relat com adiscurs. L'objectiu fonamental, durant una llarga época, vaser 1'establiment
d'una gramática de la narració per donar compte de les estructures del text narratiu -i
paradigmáticament literari- , entés com a producte estátic . La influéncia de la teoria
benvenistiana de 1'enunciació (distinció entre discuurs i récit ) i del pensament
bakhtiniá, o també la línia textualista encap~alada per Petófi, representen noves
aportacions -sovint de caire més pragmátic- als estudis sobre el relat. Eco -el gran
sintetitzador- elaborará, per la seua banda, una teoria del relat de base semiótica que
girará al voltant de la noció de lector model.
Tot amb tot, un dels canvis més decisius en aquesta trajectória pervindrá d' una altra
área disciplinar, vinculada a l'análisi socíolíngüística del discurs oral. Ens referim als
trebal ls, iniciats per Labov, sobre el relat oral en el marc de laconversa. Laconsideració
del relat natural (no literari) com a esdeveniment discursou, amb una estructura en tant
que acta o procés d'interacció, desvetla noves possíbílitats analítiques . L'estructura
dels exemples de conversational storytelling (Polanyi, 1985) es ven sotmesa a unes
restriccions tant lingüístiques com socials, que afecten alhora el parlant i l'oidor
compromesos en aquest esdeveniment interactiu : unes restriccíons que afecten l'oportunitat d'assolir un torn de parla insólitament extens en la conversa i la configuració
d' una estructura lineal i d'un point d'interés . L'o'idor ha de col-laborar en Pacció
narrativa en totes aquestes facetas, si no es vol que el relat de la históría es doga amb
una resposta que desautoritze la pressumpció de relleváncia: "Bé. 1 qué?".
Dones bé. Aquesta és una de les contribucions que l' análisi del discurs oral ha fet
a la teoria del relat literari: la concepció d'aquest com un procés interactíu, a través de
la distáncia imposada per la lletra impresa . Una eontribució que ha estat aprofitada
també en 1'ámbit francés dels estudis textuals (Adam, 1984) i que obre noves
perspectivas en aquesta área d'investigació ."
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,al'ensems,ealcensidera
1'análisi deis relata conversacionals també s'ha beneficiat dels estudis sobre la narració
literária . D'altra banda, I'anomenada literatura oral de carácter
ritualitzat, pot ser entesa també
comunamena d'escriptura avant
la teto-¢ pel quefa ala cerca de la
permanéncía a través de recursos
mnemotécnica i pel que fa al distanciament del recitador respecte
alainteracciópersonal ambelseu
públic . (Chafe, 1982).

fatics importants, l'enteniment mutu. El propósit d'un acte lingüístic és sempre alterar
les creences d'altri, i per aixó el joc s'ha dejugar a dues bandes (com a mínim), i en un
terreny compartit i tan ben delimitat com siga possible: el del background knowledge
rellevanten cada cas,quepertany a labaseimplícitadel discurs. Les recents aportacions
dela intel .ligéncia artificial i de la lingüística computacional han desenvolupat totauna
gamma de conceptes frames, scripts, plans, etc .- per definir i articular aquests
coneixements enciclopédics .t9
Cal remarcar, amés,1'extensa investigació que hagenerat elprincipi de cooperació
de Grice, aplicat sovint -i és una dada ben significativa- més enllá dels límits de la
conversa, per a la qual va ser formulat com una explicitació de la racionalitat sóciocomunicativa, fins a la reformulació -ambiciosa- de Sperber i Wilson (1986), que
proposen bastir, sobre el concepte de relleváncia , tota una teoria de la cognició i de la
comunicació . Aixó sense entrar, ara, en la dimensió persuasiva del discurs: la nova
retórica del nostre temps, objecte de la teoria de l'argumentació i que l'analista del
discurs no pot ignorar .
Tots aquests aspectes són, bbviament, transversals a 1'oposició oralitat/escriptura,
i sovint han estat contribucions exportades des d'un camp d'estudi a 1'altre . Fins i tot
en 1'ámbit francés, el més reticent a tals plantejaments . Peró també en aquest camp s'ha
donat una evolució innegable (Maingueneau, 1987) : la que va d'una primera etapa,
centradaen el conceptede formació discursivai en l'estudiestadístic del vocabulari fins
a una segona en qué, a través de les teories de 1'enunciació s'ha desenvolupat la
dimensió pragmática i la noció de polifonia, associada intu'itivament a la idea de veu .
Siga com siga, l'análisi del discurs es configura avui com una disciplina en ple desenvolupament, ricaen contradiccions, en reptes i en promeses. La dicotomia queha estat
objecte delpresent estudi apareix com una deles claus de laproblemática, Es tracta d'un
tándem fecund, profundamentdialéctic i modificat dia a dia, en laseua estructura, pels
nous avanlos tecnológics . Pensem que un model integrador d'ambdós vessants pot
donar llum sobre moltes qüestions pendents i propiciar, així, 1' avan~epistemológic de
1'análisi del discurs .
Vicent Salvador
Universitat de Valéncia
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