


En el curs d'aquests fulls em centraréen el registre básic o col-loquial, i tractaré de
posar en relleu, a partir Tuna experiéncia de Sornicola (1981)3 -gens coneguda entre
nosaltres-, com els detalls de la planificació sintáctica i els aspectes discursius
interfereixen de maneres diverses .

Proposod'abordarles qüestions de planificació com uncas particular del model que
presentaren Miller, Galanter i Pribram (1960)4quedefineix un ámbit crucial a mig camí
entre la sintaxi própiament dita i les anomenades "relacions textuals". Suposarem en
primer lloc que el treball sobre les estructures sintáctiques desenvolupats els darrers
anys (que arriba a formalitzar els condicionaments de la competéncia lingüística per
produiroracions ben formales) se situadefet en un altrenivell del queéspertinent ací .
La investigació sobre lacompeténcialingüísticaplantejaproblemes comelsegüent : en
cae cas un parlant del catalá no interpretaría com a coreferents Albert i el en 1'oració
següent :

(1) Albertl'estova

Avui és ciarque aquest no és un problema discursiu, i únicamentel podríem abordar
amb una mínima teoría de sintaxi formal . No cal dir que hi ha una bona colla de
problemes relacionais amb (1) . Notem que, d'altrabanda, hi ha segments de la sintaxi
quepoden aparéixer sois en el discurs -i n'hi ha que no . (2) representa el primer cas i
(3) el segon :

(2) loan
(3) el

No cal multiplicar lesproves per fer venre que es tracia de dos ámbits diferents, que
evidentment cal considerar relacionats d'alguna manera. Tot sembla indicar que la
perspectiva mínima en el discurs és la noció de text (oo és decisiva la importancia de
1'entonació/puntuació), sense perjudicique hom consideri importants d'altres compo-
nents a més del textual (en el sentit de Halliday, 1978)5 per completaro estudiar millor
aquest ámbit . Per a un enfocament més general, vid. Rigau (1981) .6

	

(3) soRNICoLA, R. : sulparlaro,11Sornicola (1981) s'ocupá dels desfasaments entre 1'estructura sintáctica i la

	

Minino : Bolonya, 1981 .
planificació del discurs, tractá de donar comete dels nivells diferents d'elaboració

	

(4) MnzER,GALArrrm,NIaRAm :

textual, que probablement la raquítica noció d'el.lipsi no feia Binó simplificar . Es

	

plansandthestructureofbehavior,

evident que 1'analista, situat en la distancia de la seva condició, copsava en el registre

	

HOLT, R~T, WINaToN : Nova
York, 1960 .básic o col-loquial el tfpic efecte de déficit, de mancanQa, apartir de les comparacions

	

(5) HAU,mAY,M. AX . : Langua-
que establiaprecisament amb la sintaxiformal . El rétol de (meta)sintaxi suggereix que

	

ge as social semiotic . E. Amold:
es tracia de debó d'una altra organització, on la coordinació (com a técnica básica) i la

	

medres, 1978 .

fragmentació formen pan d' una estratégía típica: la metáforabásica, si volíeu, fóra la

	

(6) RIGAU, G . : Gramática del
discurs . Filologia Hispánica

de 1' esborrany, on ja són totes les idees elementals, peró el disseny és rigorosarnent

	

(UAB) : Bellaterra, 1981 .
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(5)

	

Trobo que/ per a mi és molt que la televisió digui la veritat

A (6) en canvi la pausa ja constitueix la subordinació :

(6)

	

Per6 també/ en la literatura// tu llegeixes literatura
moderna/

Les pauses "d'efecte" permeten la introducció de persones en el discurs . Els
"defectes de concordanQa" (anacoluts) formen part també de la reorganització, en la
fase de 1'esborrany -o exercici . A (7) tenim la típica estructura bimembral, on el
subjecte del discurs apareix separat de la resta:

(7)

	

Jo/ els fregits em fan mal

Un dels fenómens característics del col-loquial són lesanomenades estructures mo-
noremátiques (Bally, 1932) 8 o fragments constituits per una sola peda . Al contrari, (8)
--com (7)- és una estructura ja diremática (o bimembral, perqub esquematitza el que
será la sintaxi organitzada) :

(8)

	

Jo/aquesta és la impressió que es té

Les estructures singulars (no únicament frases nominals, sinó qualsevol element
quepuguiaparéixer en solitari) són un problemaper aqualsevol consideració analítica
de la sintaxi ; acíno n'hi ha, de sintaxi própiament dita, sinó més aviat el procés invers :
se selecciona únicament un fragment, queconstitueix ell mateix el propi discurs . No hi
ha organització, doncs,com amínim explícita :ésevident quen'hi hamoltad'implícita,
en una gamma perfectament complexa i oberta . La sintaxi tradicional veia en les
estructures singulars la manifestació de la irregularitat, el camp de la locució estereo-
tipada; "la major part d'aquestes expressions tenen un carácter exclamatiu o forma
exclamacions própiament dites", comenta Bally :

(9)

	

1 ara! qué vols! impossible / va home va// per 1'amor de
Déu

Com que en principi el procediment per construirinterjeccions noestá limitat a una
classe léxica concreta, hem de pensar que es tracta d'una classe de fenomen que está
perdamuntdelescategories i les funcions gramaticals-i probablement está perdamunt
tambédeles estructures topic-comment. Diríem que els"noms" poden ser"verbs", i els

	

(g) BAUr,

	

. : Lingaistique gé-"verbs" poden ser "noms". Per referéncia al discurs organitzat, només algunes peces

	

nérale et linguistique frariqaise .
serien capaces de funcionar aillades .

	

A. Franke : Bema, 1932 .
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En realitat el primer que tractá aquests fenómens com una mostra d'una estructuració
a partir de nivells diferents fou Charles F . Hockett, qui considerava les estructures
singulars com el nivell d'articulació de les idiosincrásies i dels modismes, en general
en qualsevol llengua.

El segon fenomen característic de la sintaxi del col-loquialés la subordinació amb
el que polivalent, també tractada a bastáment en la bibliografia . 9 Els següents casos
podrien ésser-nerepresentatius :

(13) Anem molt a gust a la Barceloneta/ que tenim tot el mar al
davant

(14) Feia més efecte quan contava acudits/ que era Fúnic que feia
crítiques a la societat

(15) Tinc una rádio del meu fill/ que ara ell se 1'ha emportat al
mar .

A (13), per exemple, hi ha relació causal, peró també podria haver una relativa
locativa . A (14) el que polivalent ens permet de fer la interpretació causal, encara que
només aparegui com un nexe genéric de subordinació a la superfície . (15) finalment
presenta el pronom "d'enlla9" o "de represa", de manera que el que una altra vegada
és lliure per fer la funció de nexe genéric . Els exemples següents presenten una
estructura més complexa :

(16) Agafa't bé que caurás
(17) Pren-te el café que ens n'hem d'anar

A (16) i (17) hi ha imperatius seguits del que polivalent, amb diferente interpreta-
cions en cada cae: (18) mostraria alternatives formals per a (16), i (19) per a (17) :

(18) O t'agafes bé o caurás
Si no t'agafes bé caurás
Agafa't bé perqué (altrament/si no) caurás

(19) Pren-te el café perqué ens n'hem d'anar
Quan et prenguis el café ens n'anirem

Direm que (18) i (19) sónversions formals de (16) i (17) perqué fan servirelements
sintáctics particulars per descriure les relacione discursives . És clar que es podrien

	

(9) Pierre G~tD anomena el
fenomende décumuldu relatif, pero

preveure d'altres elaboracions per a les següéncies presentades . Notem que (16) i (17)

	

caldria donar-1i un abast més ge-
ja contenen en la seua interpretació, com a mínim, ele valore causals, temporals i

	

neral.
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(25) Per a mi/ bo/ aquestes dedicatóries/ la cosa aquesta de les
dedicatóries em sembla una bajanada

A (24)1'estratégia de retardament permet d'introduir comentaris sobre el discurs
mateix (indicacions de rebuda d'informació, com sí, o marques d'atenció sobre el pla
en marxa, com miri), i naturalmente quantificadors (com prou) . A (25) hi harepetició
de la modalitat (per a mil em sembla), retardament al centre (indicatper bo) i canvi en
la referéncia de la predicació (que acaba essent molt més general) . Les estratégies de
retardament inclouen de vegades especificacions, com, a (26) :

(26) Són coses que ala de ciutat ens interessen/ saber aquestes co-
ses/ les escombraries/ 1'Ajuntament/ com va o com deixa

d'anar/ bo/ coses que ens interessen

El sistemade referéncies i derepeticions garanteixlacohesió ; no hi ha,peró, lligams
sintáctica explícita . Aixó facilita, evidentment, poder tornar a "recollir", una i altra
vegada, les idees fonamentals .

Basil Bernstein definiael codi restringitapartirdelarigidesa sintáctica . És clarque
la distrbbució ordenadade la informació será necessáriaquan la planificació sintáctica
superficial sigui escassa. Unamanera simple de distribuir ordenadament lainformació
és augmentar la rigidesa dels blocs (o fragments) . Les estructures distributives
(normalment bimembrals) fan precisament aixb : un perfil melódic únic i particular
-absolutament generalamoltes llengües-asseguralarelació dela informació entre els
fragments; és clar que també facilita la memorització . És, evidentment, un model
sintétic, perqué permet que el parlant es despreocupi de 1'habilitat concreta de la
planificació sintáctica. A (26) en trobaríem una mostra : PAjuntamenú com va o com
deixa d'anar . Un casparticulard'estereoúp construzt a les llengües romániquest° és el
que mostren (27) o (28) :

(27) Facis el que facis/ et dirá que no li agrada

(28) Vingui d'on Vngui/ s'ho prendrá tot

La primera part de les seqüéncies inclou un fragment relativament autónom, amb
unatípica estructura distributiva, ambrepeticiód'elements .Ésclarquehihamoltsmés

	

(10) Magdalena VuLPEdedicá al
models d'estructures distributives que caldria caracteritzar, on el sentit no és "dedui-

	

tema una preciosa comunicació al

ble" de 1'estructura . A (27) i (28) el fragment autónom ("tautológic") implica per

	

viéCongrésIntemacionaldeLin-

ué

	

güística i Filologia Romániquesexclusióunamenadeproposicióindeterminada,quenocalexplicitaralasintaxiperq

	

(Palma deMallorca, 1990),titula-
formapart de la interpretació de 1'estructura distributiva . Exemples semblants serien

	

da "sur les subordonnées sautolo-
els següents :

	

giques en roumain" .
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