


Tots aquests factors dificulten el disseny d'una cartografia de les tendéncies
actuals, sovint fortament diferenciales : entre la lingüística textual europea o la molt
peculiar escola francesa i 1'análisi del discurs anglo-saxona o 1'análisi conversacional
de 1'escola etnometodolbgíca americana, hí ha tot un panorama de dícrepáncies -i
d'ignoráncies recíproques- de tota mena, alhora que també hi ha un teixit subtil de fils
que s'entrecreuen . Hi ha, pel cap baix, dos factors comuns difícilment obviables : a)
1'estudi d'unitats lingüístiques que excedeixen el marc oracional, i b) la dimensió
pragmática que lliga el discurs lingüístic amb el context de producció i recepció . Siga
com siga, el rétol d'análisi del discurs funciona avui com un valor d'entesa, i les
perspectives de la seua tasca es presenten prometedores .

En l'área catalana, els treballs peoners varen ser ja iniciada la década dels
vuitanta- el volum Gramática del discurs, de Gemma Rigau, i 1'arúcle panorámic
"L'Análisi del Discurs, entrela confusió i lapolémica", de Teresa Cabré : el primer des
d'una orientació lingüístico-textual i el segon centrat en 1'ámbít de 1'escola francesa.
A part d'alguns treballs posteriors d'aquestes dues autores -que el lector trobará en
1'apéndixbibliográfic d'aquest número-, altres investigadors catalanshan fetdarrera-
ment -o preparen ara mateix- contribucions a aquesta discipina, bé en una directriu
conversacionalista, bé en una líniamés textual, bé des de postures méspersonalitzades .
El nom de la major part d'aquests autors apareix com a signatura dels artícles d'aquest
monográfic de la revista Caplletra , que pretén oferir una mostra de la panorámica
plural de la disciplina .

El primergrup d'articlesplanteja les diverses tendéncies actualment consolida-
des . El queobre el recull='L'análisi del discurs, entre1'oralitat i 1'escriptura"-, de títol
volgudamentintertextualitzador, examinaalgunesqüestions termínológíques básíques
i esbossa unaperspectiva globalitzadora a partir de la consideració dels dos modes del
discurs lingüístic . El segon article -"Aportacions de la pragmática a l'análisi del
discurs"- presenta sintéticament la contribució de la pragmática, una matéria tan
indestriablement vinculada a 1'instrumental conceptual i metodológic de la nostra
disciplina. El tercer -"Conversa(r)"-constitueix una clarificadora reflexíó conjunta,
realitzada per un equip capdavanter dels estudis conversacionalistes catalans, sobre
aquest tipus dediscurs i sobreels fonaments de les propostes etnometodológiques .Clou
aquesta série de treballs una entrevista amb Dominique Maingueneau, 1'analista
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