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A la Sibil·la, perquè parli molt i molt bé

RESUM: La llengua oral s’ha revalorat en molts sentits des de fa uns anys, en bona part justament
per l’impacte del que s’ha convingut a anomenar «noves tecnologies», i segurament també perquè
s’ha tornat a apreciar la necessitat d’una retòrica i d’una estilística (més o menys basades en les tra-
dicionals) i perquè la pragmàtica, la sociolingüística i l’anàlisi del discurs l’han feta més visible.
Això ha portat a la constatació de l’escassetat de models de referència sobre aquesta dimensió de la
llengua i alhora a prendre consciència de la seva diversitat, imbricada amb la funcional i cultural de
la societat que l’acull i la utilitza. Proposar de manera raonable models per a l’oralitat implica, en
primer lloc, ser conscients d’aquesta diversitat, i a continuació, fonamentar-los en un conjunt de con-
ceptes (adequació, norma, estil) que s’acaben concretant en un conjunt de propietats (capacitat
argumentativa, naturalitat, empatia).
PARAULES CLAU: Llengua oral, variació funcional, registres, models de parla, retòrica, estilís-
tica, pragmàtica.

Oral language and speech models: the «zero degree» in orality?
ABSTRACT: The oral language has been revalued in many ways for some years, largely due to the
impact of what has been called «new technologies». Surely also because the need for rhetoric and
stylistics (more or less based on the traditional ones) has again been appreciated, and because prag-
matics, sociolinguistics and discourse analysis have made oral language more visible. This has led to
the finding of the scarcity of reference models on this dimension of the language and at the same
time to become aware of its diversity, imbricated with the functional and cultural diversity of the
society that welcomes and uses it. To propose reasonably models for orality implies first being aware
of this diversity, and then basing them on a set of concepts (adequation, norm, style) that end up
specifying in a set of properties (argumentative capacity, naturalness, empathy).
KEYWORDS: Oral language, functional variation, registers, speech models, rhetoric, stylistics,
pragmatics.

Introducció: quina llengua oral?

Què volem dir, quan diem «llengua oral»? Formal/informal, planificada/espontània,
memoritzada/llegida, corrent/especialitzada...? Pensem en monòlegs expositius, en
debats argumentatius, en contes a la vora del foc o en converses col·loquials? L’úni-
ca manera d’aclarir la noció de llengua oral (i de poder plantejar estratègies per
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millorar les habilitats orals) és subcategoritzar-la i recórrer a altres conceptes i direc-
trius: context (situacional i sociocultural), registre, tipus de text i gènere. En contrast
amb altres referents lingüístics o comunicatius, el possible «grau zero» de l’oralitat
es difumina molt, i potser ni tan sols resulta útil, però podem analitzar la llengua oral
tenint en compte les variables socioculturals, geogràfiques, històriques i funcionals
dels fets de parla, i les intencions i els mons mentals dels interlocutors. La interpre-
tació de l’entorn o context, com a hàbitat en què «viu» i es desenvolupa l’oralitat,
ens permet actuar-hi d’una manera proactiva proposant estratègies de desenvolupa-
ment de la competència comunicativa oral, des de la fonètica fins a la no-verbalitat,
avaluant-la en l’ensenyament, regulant-la en els mitjans de comunicació o contri -
buint a solucionar els trastorns que la poden afectar, des dels més lleus fins als més
greus. Totes aquestes (i altres) aplicacions han de tenir molt més pes que la inevita-
ble incertesa que ens crea no disposar encara de models de parla tan convenciona -
litzats, acceptats, complexos i perfeccionats com els corresponents per als usos lin -
güístics escrits.

De la casuística a les convencions: dels exemples al model

La diversificació dels usos orals (com dels escrits) en les societats complexes és
enorme, i fa impossible –quan pensem en com qualificar-los– les generalitzacions
«gruixudes» i grolleres o els criteris simplistes del tipus «correcte» versus «incorrec-
te». Però, al mateix temps, ens queda el dubte de si altres criteris o conceptes seran
efectius (en lloc de la correcció, l’adequació, per exemple; o bé la intel·ligibilitat, la
claredat, l’expressivitat, etc.). En la perspectiva d’intentar oferir models per a l’orali-
tat, hem de separar el que és possible (gairebé tot) però excepcional del que és habi-
tual i acceptat per la comunitat. I des de les instàncies pertinents, com poden ser
l’escola (en un sentit ampli, de qualsevol ensenyament) o des dels mitjans de comu-
nicació, oferir també de manera proactiva els models que triem. Al capdavall, la fun-
ció de l’ensenyament és contribuir a una diversificació del repertori comunicatiu de
l’individu i, per tant, s’entén que bàsicament dels registres no col·loquials: els for-
mals, específics i planificats.

En l’oralitat, qualsevol text ens quedarà emmarcat en coordenades verbals com
les següents:1

NOTA. Aquest text és una versió escrita i ampliada d’una conferència feta al Col·legi Oficial de Doc-
tors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, en el marc de les «IV Jornades de llen-
gua i literatura: la llengua oral» (19 i 20 de desembre del 2018). Agraeixo als organitzadors del curs la
invitació a reflexionar sobre el tema, així com les observacions de diverses persones sobre els continguts
de l’escrit, en especial les de Neus Nogué, Antoni Brosa, Pere Macià i els revisors de la revista.

1. Síntesi del que es recull, amb més comentaris, a Payrató 2016, p. 47.



(A) La variació dialectal: històrica (contemporània o no), geogràfica (local /
regional / estàndard / no marcada), social (classe social / grup ètnic / nivell cultu-
ral / generació / gènere / segons l’adquisició).

(B) La variació funcional: de camp (especialitzat / no especialitzat), de mode
(canal: oral/escrit; grau de preparació o planificació), de tenor (funcional: inter-
actiu/informatiu; personal: subjectiu/implicat, objectiu/distant) i de to (informal/
formal).

(C) Els tipus de text: d’orientació (narrativa/descriptiva/expositiva/argumentati-
va/directiva); de materialització: composició o naturalesa (extensió, nominal/ver-
bal...), d’organització o estructura (explícita/implícita, travada/deslligada...), 
d’unitat (cohesió), d’interpretabilitat (coherència).

(D) Els gèneres textuals o discursius: segons l’àmbit (privat/públic o institucio-
nal), el propòsit (no literari / expressiu o estètic), l’estructura (dialògica o multi-
gestionada / monològica).

Però la particularitat dels textos orals fa que hàgim de sumar a les coordenades ver-
bals anteriors les corresponents a la no-verbalitat:

(E) Els aspectes lingüístics vocals no verbals: l’entonació, amb les seqüències
terminals i les focalitzacions; la quantitat, amb els allargaments; i l’accent.

(F) La comunicació vocal o paralingüística: la intensitat, el ritme, l’èmfasi, 
la qualitat de veu.

(G) La comunicació no verbal no vocal: la cinèsica o gestió del moviment
(expressió facial, mirada, postura, gesticulació), la proxèmica o gestió de l’espai
i de l’entorn (personal i col·lectiu), la cronèmica o gestió del temps (ritmes de la
interacció i temps de latència en les respostes).

(H) Altres aspectes i altres canals (segons modalitats): els trets físics personals,
els aspectes del vestuari i l’arranjament personal, el contacte físic amb els inter-
locutors (tacte), les característiques físiques dels objectes o productes (dimen-
sions i textura, color, tipografia...).

I els dubtes augmenten quan hem d’avaluar un text oral, per exemple en el marc
escolar. Quins barems? Quines proporcions? Quines rúbriques? Comentar un text
oral no és difícil, però si se’ns demana una avaluació (a vegades fins i tot numèrica,
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ben precisa) no és gens fàcil donar-la, perquè no tenim darrere una tradició equiva-
lent a la dels models de referència escrits (siguin textos literaris, cientificotècnics,
legals, administratius, etc.). ¿Quina nota li posaríeu a un discurs oral tan conegut
com el del Molt Honorable Josep Tarradellas al balcó de la Generalitat el 23 d’octu-
bre del 1977?2 Si la pregunta us sembla fora de lloc o no voleu entrar en la qüestió
purament numèrica, és igual: com el valoreu? Podríem convenir que Tarradellas se’n
surt, dient-ho en termes corrents, malgrat una mala dicció (evident) i malgrat alguns
anacoluts notables (consulteu el text de l’annex, i veureu que són constants al llarg
de les línies 6-12; en un text escrit cap corrector els admetria). Però si feu valorar el
discurs a un col·lectiu, segurament us trobareu que el fet de no voler comprometre’s
o els dubtes suscitats van acompanyats de comentaris valoratius molt diversos i fins
i tot contradictoris. El bon orador, com l’art i la literatura, depèn també d’un receptor
més o menys modèlic, prototípic o específic.

Si voleu seguir l’experiència sense incloure-hi la qüestió estrictament verbal (sobre
el tipus de català utilitzat), podeu recórrer a un altre discurs famós, en aquest cas en
anglès: el de John Fitzgerald Kennedy a Berlín l’any 1963, poc després de la construc-
ció del mur.3 ¿Us fa l’efecte que Kennedy és un bon orador? ¿Quina nota li posaríeu?
Millor que a Tarradellas? Si féssiu la valoració dels dos discursos sense veure les imat-
ges, ¿creieu que les qualificacions serien les mateixes? Aquesta última pregunta no és
banal, i prové d’un altre exemple ben interessant: el primer debat televisat entre candi-
dats a la presidència dels Estats Units es va fer entre John F. Kennedy i Richard Nixon
l’any 1960, i el van veure uns 50 milions de persones. Sembla que es pot convenir que
el «guanyador» (deixem els matisos a banda) va ser, clarament, Kennedy... però sem-
bla igualment clar que en el cas dels que van seguir el debat per ràdio la majoria es van
decantar per donar com a guanyador Nixon.4 No calen gaires comentaris, o potser sí,
però són fàcils d’imaginar. La percepció i l’avaluació de la llengua oral varia segons
múltiples factors, i un és si l’audició va acompanyada de la imatge.

Més enllà de les constatacions de la importància del receptor (model) i de l’em-
bolcall i naturalesa (multimodal) de l’esdeveniment de parla, fem cap a la qüestió
del criteri bàsic que escollim per jutjar el discurs oral. Una constant en la valoració
dels textos orals que retrobem arreu és, implícita o explícita, un atribut essencial dels
textos escrits expositius formals que prenem com a referents: la cohesió.5 Ara bé, si
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2. Podeu recuperar-lo a <https://www.naciodigital.cat/noticia/141057/video/josep/tarradellas/ciutadans/
catalunya/ja/soc/aqui>. El discurs transcrit està reproduït a l’annex final d’aquest article.

3. Podeu recuperar-lo a <https://ca.wikipedia.org/wiki/Ich_bin_ein_Berliner>.

4. Extrec la informació de Wikipedia (versió anglesa), on també podreu trobar els enllaços per recu-
perar les imatges.

5. En un sentit clàssic, per exemple seguint Halliday i Hasan (1973), la cohesió s’entén com el con-
junt de lligams gramaticals i semàntics entre les peces lingüístiques, i inclouria la referència (de fet, la
coreferència), la substitució, l’el·lipsi, la connexió (amb connectors gramaticals) i la cohesió lèxica.



fins i tot la gramàtica es planteja que determinades construccions poden ser més o
menys «recomanables» (en termes tradicionals) o «adequades» (en termes més
moderns) segons els registres, i en especial segons la formalitat, ¿no hauríem de
calibrar també els graus de cohesió (i de tota la resta de trets, de fet) en funció 
de l’esdeveniment comunicatiu que s’escaigui? Aquest és el punt dolç i alhora el
trencacolls de la qüestió, i el que fonamenta la construcció del model: ¿fins a quin
grau podem separar l’avaluació dels textos orals de la tradicional avaluació dels tex-
tos escrits? Responent amb generalitzacions, un cert corrent «modern» contestaria 
–contestaríem– que el grau de separació o d’allunyament hauria de ser força superior
del que se sol aplicar. Però el fet és que el pes de la tradició es nota i, sigui o no rao-
nable, en molts casos no som gaire lluny del pensament de la retòrica tradicional,
com (re)descobrim en les paraules de Ciceró (De oratore),6 en què l’escriptura apa-
reix un cop rere l’altre com a referent orientador de l’oralitat:

XXIII [150] [...] si bé és útil, així mateix, d’improvisar sovint, és més útil encara
que, prenent-se temps per a meditar, hom parli amb més preparació i cura. I és
cosa cabdal (que, per dir veritat, no la fem mai, car és de gran treball, que molts
defugim) d’escriure moltíssim. L’estilet és el millor i més excel·lent factor i mes-
tre del ben dir, i no a tort; car si el discurs improvisat i fortuït és fàcilment vençut
per la meditació i la reflexió, aquesta serà de debò superada per l’escriptura assí-
dua i diligent. [...] 
[152] [...] Però qui de l’avés d’escriure passa a la dicció, aporta aquest avantatge,
que àdhuc si parla d’improvís, amb tot, el que diu apareix ésser semblant a cosa
escrita [...].

La improvisació, doncs, és útil, però escriure és molt millor. I si el text oral s’assem-
bla a l’escrit... és positiu, mentre que a la inversa, justament, és negatiu, gairebé
sempre, perquè ho considerem informal i, doncs, poc apropiat. Per regla general, en
la llengua escrita i en les varietats estàndards, l’excés d’informalitat (o el caràcter
oral) es castiga molt més severament que l’excés de formalitat (o el caràcter escrit). 
I la tradició s’ha de seguir, i això és el que marca:

XXXII. [144] També havia sentit el que s’ensenyava dels ornaments del discurs,
on primerament es prescriu que parlem en bon llatí, després planerament i clara, lla-
vors amb elegància, després congruentment a la dignitat del temes i de manera deco-
rosa, i havia après de conèixer les regles de cada cosa una per una. [...]

XXXIII. [149] [...] parleu tot el més possible acomodadament a la realitat.
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6. Amb el nom llatí, Marcus Tullius Cicero (106 aC - 43 aC). El text s’esmenta per la traducció cata-
lana de De l’Orador (Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1952).



Tanmateix, en la reflexió i les paraules de Ciceró hi ha també alguna cosa més que la
confirmació de la tradició que rep i l’èmfasi en la idea avançada més amunt de l’es-
criptura com a guia de l’oralitat, i així arriba a dir el següent:

XXII. [146] Però jo entenc que la valor dels preceptes és aquesta: no que se -
guint-los els oradors hagin guanyat elogi d’eloqüència sinó que el que feien d’es-
ma els homes eloqüents, ho han observat alguns i ho han practicat; i així, que no
neix pas l’eloqüència de la retòrica, sinó la retòrica de l’eloqüència; la qual art
jo, tanmateix no rebutjo, com he dit abans, car és, si bé menys necessària per al
ben dir, amb tot no desdient a ésser coneguda.

La sorpresa que produeixen aquests mots (en especial els subratllats, en la citació
que els reprodueix) és més que notable: no cal seguir preceptes, aleshores? En tot
cas no valen les normes prèvies... sinó més aviat les que es deriven de fixar-nos en la
realitat dels bons oradors. Sembla com si Ciceró mateix s’espantés una mica del que
escriu i de seguida ho matisés o corregís («si bé menys necessària per al ben dir,
amb tot no desdient a ésser coneguda»). Altrament, si no servís de gaire... per què
escriure un tractat com el que escriu?

Per bé que la tradició la tenim per conservar-la, també la tenim per transgredir-la:
no podem admetre, sense més, que el model del bon discurs oral és del (bon) discurs
escrit equivalent o equiparable en algun sentit, o bé en general el discurs escrit «abs-
tracte», que quan es concreta sol materialitzar-se en el text expositiu formal planifi-
cat de caràcter tècnic o literari. La subordinació de l’avaluació dels textos orals als
criteris tradicionals de valoració dels escrits no ens serveix, ni en l’ensenyament ni
en els mitjans de comunicació. A partir d’aquest buit tenim una feina a fer, i l’hem
de fer, com deia Ciceró, «amb tot el més possible acomodadament a la realitat», a la
nostra realitat dels centres escolars i dels mitjans de comunicació del segle XXI.

Base conceptual per a un model, i un model per a una conclusió

La primera conclusió després de reflexionar sobre la llengua oral podria ser, simple-
ment, recordar-ne la importància. Per començar, dit d’una manera clara i senzilla,
doncs, l’oralitat és important, tant en la societat en general com en el context de l’en-
senyament en particular, des de l’escola fins a la universitat passant pels instituts.7

Aparentment ja no ho dubta ningú, avui, però a l’hora de la veritat no sembla que es
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7. Això mateix queda provat també pel fet que, al costat de la tradició retòrica pròpiament dita, hi ha
llargues tradicions de llibres de com parlar bé en públic; vegeu en el cas del català el manual recent de
Casas, Castellà i Vilà (2016).
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tingui gaire en compte, malgrat moltes competències transversals associades amb
aquesta modalitat lingüística (o que en depenen).

La llengua oral és transcendent perquè fa possible i fonamenta una dimensió
comunicativa de la persona, tant en situacions formals i tècniques o especialitzades
com en contextos informals i quotidians, corrents. També és essencial per construir
una dimensió identitària: «som com parlem» o «som el que parlem», si es vol dir
així, amb ressonàncies a mig camí entre fórmules clàssiques i eslògans publicitaris
moderns. O si ho preferiu amb termes imperatius, tan típics de les màximes i princi-
pis de la pragmàtica, «parla com siguis», i de la millor manera possible en relació
amb el bon desenvolupament de l’acte comunicatiu en què estiguis involucrat. Per-
què no parlem per a «nosaltres», sinó justament per als «altres», i vistos des d’aquest
(altre) angle, des de l’alteritat, el jo es converteix en un tu: «ets com parles», «ets el
(/allò) que parles», i tornem al principi de la roda.

La tradició cultural que hem viscut ha reservat de sempre un lloc a la llengua
oral, però això és tan indubtable com que l’ha subordinat a la preeminència de la
llengua escrita, reducte clàssic de l’estabilitat i la perdurabilitat, amb metonímies
afegides de reflexió, consistència, substància... Verba volant, scripta manent, una
permanència, doncs, que contrasta amb les circumstàncies o propietats inverses a les
esmentades i que s’associaven amb l’oralitat: inestabilitat, caràcter anecdòtic o in -
substancial... i també segurament per metonímia irreflexió, inconsistència o, si més
no, una «accidentalitat» que s’allunya de la categòrica solidesa de l’escrit. Dit amb
un exemple, ben concret, els exàmens –ningú no dubta que són una cosa ben «serio-
sa» i transcendent!— són majoritàriament escrits, no pas orals.

Però la tradició no ho és pas tot, ni de bon tros. I per posar un altre exemple,
també ben concret, poca gent es deu imaginar entrant a formar part del cos laboral
d’una empresa o entitat sense passar per una (o més d’una) entrevista i, per tant, mit-
jançant un exercici d’oralitat. D’altra banda, la tecnologia recent posa cada vegada
més en dubte la volatilitat apuntada més amunt de l’oral enfront de la perennitat de
l’escrit. Ras i curt, hi ha enregistraments audiovisuals fets en suports molt més per-
durables que la base material de molts escrits.

Fet i fet, ens veiem abocats, sense oblidar les virtuts i l’eficiència dels canals
escrits, a refundar i revalorar l’oralitat. Hem de saber parlar en una entrevista de
feina, en un plató, en una assemblea sindical i a les reunions de veïns. També en con-
gressos científics i en aules on es presenten treballs de síntesi, de recerca, de grau, de
màster... S’ha de saber donar una opinió i fer una exposició oral en públic, i hauríem
de saber explicar bé una història, fer una bona descripció (encara que sigui breu), i
construir una argumentació mínimament sòlida. No ens faria cap mal tampoc practi-
car una mica amb els acudits, els poemes i les peces teatrals (last, but not least).

Tanmateix, la qüestió és que les inèrcies de les tradicions culturals i els costums
escolars tenen molt pes i han desembocat en molts més exemples i models de textos



escrits que no de textos orals. I, de retruc, en moltes més dificultats per valorar (pri-
mer) i avaluar (a continuació) els textos orals que els escrits. Es diria que tots (perdó
per la possible exageració, però crec que és així) tenim molta més pràctica per posar
nota a un examen (o text) escrit que a un d’oral. I passem moltes menys angúnies
amb el primer que amb el segon. Què valorem, exactament, a l’oralitat? Només els
«continguts», dit a la manera clàssica? El «fons»? La «verbalitat» o la «verbalitza-
ció»? ¿On queda tot el que no és ben bé això (forma, no-verbalitat...) i quin valor hi
adjudiquem? ¿Hi ha un equivalent de la «mala lletra» o de la mala presentació en
general d’un escrit que puguem identificar clarament en l’oral, i a continuació valo-
rar-ho d’una manera raonable? El problema, com sempre, és com col·loquem els
límits, on situem les fronteres de la coherència pragmàtica, la cohesió gramatical, la
dicció, les maneres no verbals o l’expressivitat i l’estil, per esmentar alguns aspectes
que tots sabem que són molt rellevants.

No voldria provocar la sensació de menyspreu o desconfiança envers totes les
rúbriques i models que ja funcionen, només voldria emfatitzar-ne la complexitat i 
les limitacions. L’èxit comunicatiu (més o menys matisable) de discursos com els
esmentats abans –el de Josep Tarradellas al Palau de la Generalitat (1977) i el de
John Fitzgerald Kennedy a Berlín (1963)– sembla prou evident, però la nota que els
posaríem com a oradors, no. Varia molt segons el subjecte que els valora i, doncs, en
funció dels criteris que cadascú fa servir. Sovint ens quedem en el nivell de les gene-
ralitats: Barak Obama o Carles Puigdemont són bons oradors (sembla que conve-
nim), i tots tenim models també de mals oradors, que, com els pecadors, no cal
esmentar. Potser sí que cal esmentar casos polèmics com els de Hitler o Mussolini...
però de la mateixa manera que (molts) no valorem o pensem que no s’hauria de
valorar l’estètica sense un fons ètic (i per això un assassinat no pot ser bonic), no
apreciem i pensem que no s’hauria d’apreciar un discurs oral discriminador o que no
s’adigués amb el respecte escrupolós dels drets humans.

¿Podem referir-nos a models concrets de parla o discurs oral, en sentit estricte?
De la mateixa manera que, realment, no hi ha un grau zero en l’oralitat, a hores
d’ara no tenim prou recerca empírica per parlar de models de debò, proposats per la
teoria i contrastats per la pràctica. La pragmàtica experimental no està encara tan
avançada per fer segons quines tries i prendre segons quines decisions «científi-
ques», però algun dia ho estarà, com a mínim sembla que s’hi encamina. Llavors,
quan arribi a uns determinats estadis de certesa (equivalents als de qualsevol cièn-
cia, o almenys als de les mal anomenades ciències «humanes»), podrem passar de
marcar tendències a establir categories productives i receptives. Llavors establirem
també quan certes tries en els codis verbals i no verbals (i les seves combinacions)
provoquen uns certs efectes estilístics, cognitius i emocionals i, per consegüent,
l’acceptació (més o menys convençuda i entusiasta) o el rebuig (més o menys ra -
dical) de l’audiència; millor encara: de parts o grups de les audiències, majoritaris o
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no, perquè la resposta dels receptors (o «enunciataris») als oradors (emissors/enun-
ciadors) no és mai categòrica i absoluta al cent per cent.

Mentrestant, potser es podria avançar amb una mena de «premodel» on constin
els conceptes i els paràmetres més escaients, és a dir, més rellevants en relació amb
el que ens ocupa. Al gràfic adjunt n’hi ha uns quants, ordenats i arrenglerats per for-
mar un acròstic que no té cap més valor que l’anècdota. En dues columnes, hi fi -
guren, a l’esquerra, les dimensions genèriques (adequació, normalització i estilitza-
ció), i a la dreta, les qualitats específiques principals en què es concreten (argumen-
tabilitat, naturalitat i empatia). La (M) final entre parèntesis fa referència a la moti-
vació que resulta indispensable per poder implementar el model. La motivació és un
requisit sense el qual els cicles comunicatius o els processos d’ensenyament-apre-
nentatge no poden arribar gaire lluny.

MODEL DE PARLA (DISCURS ORAL)

Per començar, i en el primer nivell de les dimensions genèriques, un bon text oral
sempre ha de ser pragmàticament adequat, i amb això tornem als clàssics. Adequa-
ció a què? Segons Ciceró, ja ho hem vist, a la realitat. Per què ha de ser adequat? I a
quina realitat? Igual com es podria contestar en el cas dels altres paràmetres que
venen a continuació: perquè respon a les nostres expectatives com a comunicadors i
com a humans, perquè contribueix a reduir la incertesa de la comunicació i a re -
conèixer les intencions, dit sia en termes abstractes però que es concreten en cada
ocasió. I adequat a la nostra comunitat de parla, al nostre espai comunicatiu i socio-
cultural. De fet, som en el regne dels grans principis, com el conegut principi prag-
màtic de cooperació, proposat pel filòsof H. Paul Grice a la segona meitat del segle
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[dimensions genèriques] [qualitats específiques]

ADEQUACIÓ
NORMALITZACIÓ
ESTILITZACIÓ

Argumentabilitat
Naturalitat

Empartia

A

N

E

(M)



passat:8 col·labora en la conversa (entesa tècnicament com a intercanvi verbal) de la
manera com sigui requerida la teva intervenció per a la bona marxa de l’esdeveni-
ment comunicatiu. I això és el que solem fer: ajustar-nos o adequar-nos a la realitat
de les situacions, dels contextos d’ús de la parla, i procurar fer-ne una bona gestió,
una gestió coherent: adient i interpretable. El sentit tècnic del mot adequació s’acos-
taria així justament molt al de coherència, entesa com a congruència bàsica entre un
text i el seu context, tant el situacional (coordenades físiques) com el mental (cogni-
tiu, els mons possibles). En un nivell específic, a la dreta del quadre, tot això implica
sobretot argumentabilitat, a saber, capacitat argumentativa i arguments concrets: no
ser un bocamoll o un xarlatà de fira, no parlar per fer soroll ni per escoltar-se (ni per
lluir-se!); així doncs, parlar amb tesis, antítesis i conclusions. Una bona argumenta-
ció sempre és adequada, i l’adequació exigeix que s’argumenti. No hi pot haver un
bon model o una bona mostra de parla si no hi ha una bona base operativa argumen-
tativa (com a sistema) i una bona argumentació (com a exemple o cas concret).

En segon lloc, de tornada al nivell genèric, un text adequat sempre és un text
normalitzat, és a dir, un text en què s’han aplicat «normes» (i s’han fet «normals»)
en totes les capes i estructures. La pragmàtica i la retòrica fa molts anys que van
dient que parlem seguint unes normes, i la gramàtica, no cal dir-ho. Igual com 
un bon text oral no pot ser agramatical, no pot ser tampoc descohesionat. Ha d’estar
ben estructurat... i ha de semblar-ho. I s’ha de dir bé. Les màximes pragmàtiques
tenen molt pes en aquesta dimensió, per descomptat: si continuem amb Grice,
podem esmentar les de veritat (o qualitat), quantitat (màxima i mínima d’informa-
ció), relació (rellevància o pertinència) i manera (o claredat). Recordem que aquestes
màximes no es van proposar pas com a normes per al bon conversador o orador, sinó
com a mecanismes descriptius i explicatius de com els humans fem servir la llengua
i, en especial, del fet que fem servir processos d’inferència, no simplement un model
comunicatiu basat en codis i missatges on tot se suposa que està estipulat i que es
codifiquen i descodifiquen de manera automàtica. Per això mateix, hem d’adaptar
les màximes i els principis a l’oratòria, i el resultat és que no hi ha consens entre els
especialistes a l’hora de decidir quins són els que tenen més pes. Això sí, si triem les
opinions majoritàries, ens quedarem clarament amb les màximes de quantitat i relle-
vància (en l’ordre que vulgueu), i algun principi bàsic, com el de cortesia. I no obli-
dem els clàssics, un cop més: la naturalitat és una qualitat específica que també
prové d’una norma, del que en la vida corrent qualifiquem (positivament) com a
«normal». Parlar amb naturalitat, claredat, senzillesa... és un (el?) leitmotiv de la
retòrica de tota la vida. Recordem igualment els antònims: una parla no artificiosa,
no ampul·losa, que no sigui ni complicada ni amanerada. En termes més moderns,
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8. Vegeu Grice (1975), encara que la proposta sembla que és anterior i ja es coneixia abans d’aquesta
publicació.



Beaugrande i Dressler (1977) van parlar de set atributs textuals,9 i Leech (1983)
recull principis psicolingüístics i els projecta com a principis de retòrica textual: pro-
cessabilitat («fes textos processables»), claredat («fes textos clars»), expressivitat
(«fes textos expressius») i economia («fes textos econòmics»). Aquests principis
poden entrar en contradicció els uns amb els altres, i això justament explica que la
persona pragmàticament competent se’n surti fent una tria encertada («adequada»)
en cada context d’ús particular. I per descomptat, al costat de la naturalitat, totes
aquestes directrius són concrecions específiques d’una parla genèricament normalit-
zada i normativitzada, «normal» en tots els sentits possibles.

Arribem així, en el nivell genèric, a la tercera dimensió de l’esquema, segura-
ment la més fosca o relativa i opinable: l’estil, o el producte de l’estilització com a
procés. És cert que qualsevol text té un estil determinat, entès com a naturalesa del
text, i l’estilística funcional ens ho fa avinent, però també és cert que alguns estils –o
alguns «esforços» estilístics– són premiats de manera sistemàtica amb una lloança
en l’estilística clàssica i tradicional: els literaris, els expressius, els «personals»... en
definitiva, els que tenen alguna força particular, sigui la que sigui, i acceptant que a
vegades costa molt de descriure o delimitar. Aquests textos que tenen un estil «ade-
quat» (o «bo» o «treballat», etc.) creen, com a qualitat específica, una empatia que
d’altres no susciten, i aquí es troba un altre dels possibles secrets de la bona parla i
les bones arts oratòries, la que porta a la connexió amb els receptors. En efecte, 
el text es pot entendre com una connexió entre un enunciador i un enunciatari, com
el punt de trobada entre qui parla i qui escolta: com més encertat l’estil, més profito-
sa la trobada (i per això es crea sovint un gran obstacle en la comunicació intercultu-
ral, atès l’habitual domini insuficient de les convencions estilístiques de la cultura de
l’interlocutor).

Acabem tornant al món clàssic un altre cop. Aquesta empatia, aquesta connexió
positiva, té molt a veure amb la possibilitat d’aconseguir la motivació final que està
representada en el quadre per una M majúscula entre parèntesis, que tanca l’acròstic
ANE(M). I l’empatia, entesa ara en un sentit ampli (no estrictament etimològic) com
a «connexió», no és gaire lluny de la famosa capacitat de persuasió tan focalitzada
pels retòrics, que s’aconsegueix, bàsicament, com plantejava Aristòtil,10 a través de
tres maneres o tres conceptes: l’ethos (la personalitat o caràcter, la credibilitat), el
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9. En el seu plantejament, Beaugrande i Dressler (1997) distingeixen set principis de la textualitat,
que entenen com a regles essencials (cohesió, coherència, intencionalitat, acceptabilitat, informativitat,
situacionalitat i intertextualitat), i tres normes de la textualitat, enteses com a regles de control (eficàcia,
efectivitat i adequació).

10. Aristòtil (s. IV aC) diu textualment que «es persuadeix mitjançant el caràcter quan el discurs té la
característica de fer que l’orador sigui digne de creure [...] mitjançant la disposició dels auditors quan sota
l’efecte del discurs experimenten una passió [... i finalment] mitjançant el mateix discurs quan fem sortir
allò que és veritable o bé allò que sembla veritable dels elements persuasius que conté cada matèria»
(Retòrica, llibre primer, 1356a).



logos (la raó i l’argumentació) i el pathos (el sentiment, les emocions). L’estil de 
l’oralitat depèn precisament en bona mesura de la combinació idiosincràtica que
cadascú fa d’aquestes tres vies estratègiques, i no es pot dir a priori que l’èxit estigui
assegurat ni pels percentatges de la mescla ni pel predomini d’una de les vies. Posats
a jugar amb les paraules, si per acabar del tot convertíssim aquest model «ANEM»
en «ANEM-HI», les dues últimes paraules per glossar podrien ser harmonia i
intel·ligència: una combinació harmònica i intel·ligent d’elements, factors i capaci-
tats porta a l’èxit comunicatiu. Segurament aquí s’amaga la gran fórmula de l’èxit
del «bon parlar» i de la bona comunicació, i depèn de cadascú de fer la feina per
descobrir-la, per aplicar-la en el propi discurs, per ensenyar-la i per fer millorar el
discurs d’altri.
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Annex (www.locantich.cat/2017/10/ciutadans-de-catalunya-ja-soc-aqui.html)

Josep Tarradellas i Joan (Cervelló, 1899 - Barcelona, 1988). «Ciutadans de Catalunya, ja
soc aquí!», 23 d’octubre del 1977.

(Discurs del president de la Generalitat de Catalunya en retornar de l’exili) — 40è aniversari —

Referència: Tarradellas i Joan, Josep.«Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí!» Lo Càntich -

Revista digital de literatura, art i cultura - núm. 35, setembre-desembre 2017. DL B.42943-

2011. ISSN: 2014-3036 35>EAN: 9772014303002 35>

Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí!

Ja soc aquí, perquè jo també vull l’Estatut!

Ja soc aquí, per compartir les vostres penes, els vostres sacrificis i les vostres joies
per Catalunya.

Ja soc aquí, per treballar amb vosaltres per una Catalunya pròspera, democràtica i
plena de llibertat.

Ja soc aquí, per tal que aquesta Catalunya, que s’ha de posar a treballar més que mai
per fer-la ben forta i ben pròspera, sigui un exemple també per a tots els altres pobles
d’Espanya.

Ja soc aquí, ciutadans de Catalunya, per fer més forta que mai la unitat que hem fet
en les hores difícils la nostra lluita i que ens ha portat al triomf.

Ja soc aquí, que junt amb tots aquells catalans i no catalans, que durant tants anys i
tants anys han lluitat per poder arribar a un dia amb aquest esclat de joia i d’entusias-
me, puguem fer encara com he dit abans, més pròspera, més forta la nostra Catalunya.

Ciutadans de Catalunya, permeteu-me que us demani que, en aquests moments de
joia, també tinguem la serenitat de reflexionar i de veure les greus responsabilitats
que cauen sobre nosaltres. Creiem que aquest triomf que hem tingut ha sigut gràcies
al sacrifici de tants i tants ciutadans que han donat la seva vida per Catalunya.

Ciutadans de Catalunya, voldria que en aquests moments de joia i de responsabilitat,
penséssiu que tenim altres deures fora de Catalunya. Nosaltres hem de ser l’avança-
da del benestar, de la prosperitat i de la democràcia de tots els pobles d’Espanya.
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I permeteu-me, per acabar, que us digui que del fons del meu cor surt el més profund
reconeixement per la vostra fidelitat, per la vostra fe en el nostre poble, en la llibertat
i en la democràcia.

Grans mercès a tots!

Visca Catalunya!
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