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Desenvolupament 
 
1    Bases del problema de la relació entre la lingüística i la literatura 
 
–El problema el provoca el naixement de la lingüística (o el pas de la filologia a la lingüística) 
com a disciplina científica, amb el Cours de linguistique générale de Saussure (1916).  
–Antigament hi havia unitat entre la gramàtica i allò que entenem per lletres: s'unien en la 
filologia.  
–La lingüística moderna arracona la filologia (tinguda per no científica) i trenca amb la 
literatura: el Cours es presenta com una reacció contra la tradició filològica per la qual els 
estudis gramaticals i l'amor pel llenguatge bell anaven de bracet. Fins llavors, l'objecte de  la 
teoria gramatical eren els textos literaris (Homer, la Bíblia, teatre de Racine). A partir del Cours, 
seran els enunciats, i sobretot els enunciats parlats, orals.  
–A una lingüística centrada en el discurs i preocupada per donar compte de l'ús dels autors bons, 
canònics, se substitueix una lingüística que pretén descriure el sistema abstracte de la llengua. 
Es decideix fer abstracció del sentit, centrar-se en un nivell sense sentit, que és el nivell 
fonemàtic. 
 
2  Solucions al problema: la lingüística com a disciplina exportadora  
2.1 Quina lingüística? Dos grans paradigmes: lingüística formal vs. lingüística 
 funcional 
 
Quadre I: diferències entre la lingüística formal i la lingüística funcional 
 lingüística formal lingüística funcional 
objecte llengua/competència 

forma 
estructura (gramàtica) 

parla/actuació 
funció 
ús 

característiques racional empírica 
perspectiva intrapersonal o individual interpersonal o social 
escoles estructuralisme 

generativisme 
etc. 

lingüística del text 
pragmàtica 
anàlisi del discurs 
lingüística aplicada 
etc. 
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2.2 Dos models funcionals 
2.2.1  La lingüística del text (LT) 
 
–Història: naixement a finals dels anys 60; desenvolupament a la segona meitat dels 70. 
–Idees clau: s'abandonen (1) el postulat generativista de l'autonomia de la sintaxi, (2) la 
convicció que l'actuació lingüística (≠ competència) s'ha de relegar a una disciplina secundària. 
–Arrels històriques: retòrica, estilística, poètica (escoles: formalisme rus, estructuralisme 
francès, semiòtica greimasiana, etc.). 
–Fases:  
 (1) constatació de l'existència d'estructures transoracionals inexplicables des dels 
models oracionals. Camí: de l'oració al text; 
 (2) postulació d'una coherència del text (o d'una estructura profunda textual): el centre 
d'atenció s'ha desplaçat de les relacions transoracionals a la unitat text, de caràcter 
fonamentalment semàntic. Camí: del text als fenònems interoracionals; 
 (3) consideració de la relació del text amb el context: el text és un fet d'interacció 
comunicativa, un fenomen d'enunciació (i no solament un enunciat), un acte (i no solament un 
objecte). La LT conflueix amb la pragmàtica i l'anàlisi del discurs. Camí: del context al text. 
 
  Quadre II: fases de la LT, propietats del text i operacions retòriques 

fases 
 de la LT 

propietats del text operacions 
retòriques 

(3) adequació: propietat del text per la qual aquest s’adapta al 
context comunicatiu en funció de les característiques del 
destinatari i del tipus d’objectiu que l’emissor pretén 
aconseguir 

intellectio 

(2) coherència: propietat del text per la qual aquest s’elabora i 
s’interpreta com una construcció articulada d’unitats 
d’informació 

inventio 
dispositio 

(1) cohesió: propietat del text per la qual aquest té textura, és a 
dir, està dotat de teixit. Sintaxi del text. Aspecte de la 
linealitat i la gramaticalitat del text 

elocutio 

 
–Gramàtiques del text. 
 
  Quadre III: gramàtiques del text de llengües diferents i objecte central de cada una 

 objecte central llengua 
E. Werlich (1976) tipus de text: descriptiu, narratiu, expositiu, 

argumentatiu, directiu 
anglès 

B. Combettes (1983) progressió temàtica (interfície coherència/cohesió) francès 
M.J. Cuenca (2008) cohesió català 
J. Renkema (2009) coherència anglès 

 
–Documents (a l'Annex):  

• Tipologia textual i textos literaris (C. Lavinio 1989; basat en E. Werlich 1976) 
• Taxonomia de relacions de coherència (J. Renkema 2009) 

 
2.2.2 La pragmàtica 
 
–Parlar (i escriure) és fer: tot enunciat constitueix un acte. 
–Hi ha tres tipus d'actes enunciatius: il·locutiu, perlocutiu i locutiu. Funcionen diferent en la 
comunicació corrent o no literària i en la comunicació literària. 
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Quadre IV: Funcionament dels actes enunciatius en els dos tipus de comunicació 
 comunicació no literària comunicació literària 
acte il·locutiu correspon al valor de l'enunciació 

mateix: afirmació, promesa, 
amenaça, etc. 

tenim la icona d'un acte de 
llenguatge; la força il·locutiva 
literària no és d'afirmar, prometre o 
amenaçar, sinó de produir 
estructures que diuen l'afirmació, la 
promesa, l'amenaça. Proposa un 
model d'allò que pot ser fet amb la 
paraula. 

acte perlocutiu correspon a la possibilitat 
d'aconseguir uns efectes en el 
receptor, provocats per l'enunciació: 
informar, tranquil·litzar, fer por, etc. 

el text literari no pretén canviar les 
relacions socials, sinó provocar una 
resposta o reacció avaluativa 
(acceptació/rebuig, anàlisi/emoció, 
etc.) respecte del text i 
(eventualment), a través seu, 
respecte del "món" evocat. 

acte locutiu correspon a la producció i 
combinació de sons o de signes 
gràfics, d'unitats sintàctiques,  que 
componen un tot amb sentit i adaptat 
al context. 

es caracteritza sovint per la 
intervenció de regles 
suplementàries (la prosòdia, etc.) o 
desviades (el passat simple –cantà–
en el relat) respecte de l'ús corrent. 
Aquestes regles no són suficients 
per definir la literaritat: poden ser 
adoptades per altres tipus de discurs 
i estan condicionades 
contextualment (històricament, 
estèticament, individualment). 

 
 
3 La fal·làcia del llenguatge poètic: el text literari no existeix  
 
(1) Han descobert dues-centes pel·lícules pornogràfiques 
 hàbilment camuflades en dos cotxes que intentaven 
 passar la frontera.  
 
(2) "La literatura no és, sinó que esdevé" (U. Eco, Dels miralls) 
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