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1. PRESENTACIÓ, OBJECTIUS I ACLARIMENTS

L’objectiu d’aquest treball és fer un repàs panoràmic, descriptiu i en bona part —com
de fet és inevitable— valoratiu dels estudis de pragmàtica i anàlisi del discurs que, durant
els setze anys que van del 1997 al 2012, s’han desenvolupat en relació amb la llengua
catalana. Tant la referència temporal com la referència al català resulten, per descomptat,
discutibles, però s’intenten fonamentar en arguments d’un pes raonable. Pel que fa al
marge temporal escollit, els setze anys triats són consegüents amb l’estudi de Boix i
Payrató (1995), de característiques similars al que es presenta ara, però que abraçava un
marge més estret: només vuit anys, del 1989 al 1996, just la meitat que ara.2 Pel que fa a
la referència idiomàtica, sempre resulta controvertible definir què vol dir «pragmàtica

1. L’elaboració d’aquest treball s’ha beneficiat dels projectes de recerca FFI2011-25236 i 2014
SGR 918. Pel que fa a la gènesi, el primer esbós es va presentar al II Simposi Internacional de Catalanís-
tica (Berlín, 2007), amb una versió escrita posterior del 2009 que no es va arribar a publicar. L’ampliació
actual n’ha provocat, lògicament, la reestructuració; la decisió de no anar més enllà de l’any 2012 es
justifica perquè el volum de les contribucions resultava excessiu en relació amb l’extensió d’un article.
Agraeixo a tots els col·legues consultats, sobretot a Núria Alturo i Neus Nogué, la seva amabilitat a l’ho-
ra de fornir-me dades i comentaris (també als revisors de la versió publicable). Els errors i els oblits són
del qui escriu, com és obvi, i val a dir que solen ser relativament freqüents en estudis d’aquest tipus, de
manera que ja demano disculpes per avançat pels que hagi comès.

2. La referència exacta del treball esmentat és Boix, Emili / Payrató, Lluís (1995 [1997]): «An
overview of Catalan sociolinguistics and pragmatics. 1989-1996». Catalan Review, 9, 2, 317-403, 1995.
El decalatge (o “avançament”, segons la perspectiva) entre els anys del subtítol de l’article i l’any oficial
d’aparició de la revista només s’explica si tenim en compte que el volum va aparèixer en realitat l’any
1997. Aquest repàs, al seu torn, té l’origen en un article en català aparegut, amb el títol «Una panorà-
mica bibliogràfica de la sociolingüística i la pragmàtica catalanes recents (1989-1993)», a Treballs de
Sociolingüística catalana, 12 (1994), 107-129. Tots dos articles són els antecedents directes del present,
que té molt en compte també les revisions d’Alturo (2003 i 2011).
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catalana» o «pragmàtica del català», i quina relació té amb el que, en termes científics,
coneixem com, sense adjectius, «pragmàtica» (i el mateix ens trobaríem, o encara seria
més complicat, pel que fa a «anàlisi del discurs» «en» o «sobre» el català i la cultura ca-
talana). No entraré, però, en el debat de fins a quin punt és lògic parlar, per exemple, de
«lingüística catalana», en contrast, també per exemple, amb «botànica catalana» o «zoo-
logia catalana», i admetré simplement que és lícit referir-se a estudis lingüístics que,
escrits en llengües diverses, tracten qüestions pragmàtiques i discursives relacionades
directament amb la llengua catalana. Al capdavall, a les universitats catalanes i espanyo-
les continua ben establerta (i ja podríem dir que comença a ser gairebé tradicional) la
distinció gremial entre la disciplina «lingüística general» i —sigui on sigui la frontera,
tema sempre conflictiu— les filologies i els estudis de llengua i literatura particulars, es-
pecífics, referits a una llengua i una cultura.

Faig explícit també d’entrada que un resum com aquest no pot ser, naturalment, ex-
haustiu, en el sentit exacte de recollir tots els treballs, siguin de la mena que siguin, referits
als àmbits esmentats. Per tant, he deixat de banda per començar el que podríem qualificar,
amb tots els matisos i totes les disculpes, com estudis «menors» o publicats en mitjans de
poca difusió, i m’he centrat en llibres, monografies i revistes que, en contrast amb els
anteriors, són de fàcil accés. Per motius diferents no s’han inclòs en el repàs tesis docto-
rals o de llicenciatura o màster que, d’altra banda, i com és lògic si tenim en compte les
demandes actuals, ja es publiquen immediatament (o fins i tot en paral·lel o a l’avançada)
en diversos canals habituals de la comunitat científica.

I per acabar aquest apartat introductori d’aclariments, no he donat cabuda tampoc
en aquest recull ni als treballs en premsa ni als treballs que, amb independència de la
llengua en què estan escrits, tracten aspectes pragmàtics o discursius indirectament,
només de passada o a tall d’exemple; s’hi repassen només els que toquen directament
els àmbits esmentats3 (en aquest cas per la simple raó que el treball depassaria els lí-
mits en què s’ha de moure), i que han estat escrits en català (majoritàriament), anglès
o castellà.4

3. Malgrat que sovint es consideren adjunts a l’àmbit de la pragmàtica i el discurs molts estudis de
variació funcional, en aquesta ocasió he preferit també deixar-los a banda, i fer-ne un repàs autònom i
amb la forma d’un altre article (en preparació). Si bé hi ha algun cas de confluència i aiguabarreig (que
es recull en els dos estats de la qüestió), l’elevat nombre d’estudis en els dos camps aconsellava també la
separació.

4. No es recullen treballs en altres llengües, prefereixo deixar-los per a d’altres recopilacions (n’hi
ha alguns de prou rellevants en alemany, sobretot, i també en francès i italià, però la difusió que tenen és
força escassa). Tampoc no es recullen els treballs de caire bàsicament general o teòric, sense referència
directa a la llengua catalana, ni, tret d’alguna excepció, treballs en format només electrònic (fàcils de
localitzar); tampoc articles de premsa o de revistes no especialitzades.
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2. SÍNTESI I MIRADA PANORÀMICA

A primer cop d’ull, el canvi de segle i sobretot els primers anys del segle xxi es poden
entendre, pel que fa als estudis de pragmàtica del català, com la consolidació d’aquest
camp d’estudi, com els anys de l’impuls definitiu d’una disciplina poc conreada en la
tradició lingüística catalana anterior, i que acaba connectant amb els estudis internacio-
nals (o supranacionals) sobre el tema. En canvi, pel que fa a l’anàlisi del discurs (entesa
en un sentit estricte), més aviat sembla que no acaba de progressar adequadament, tot si-
gui dit amb la terminologia de les avaluacions escolars; o almenys, que no ho fa com
caldria o seria esperable, en comparació amb la pragmàtica i manifestant símptomes de
diversa mena que més tard es prendran en consideració.

Abans de començar el repàs més descriptiu, val la pena afegir que, igual que es pres-
suposa en els comentaris previs, qualsevol apunt valoratiu o judici sobre l’estat de coses
d’una disciplina és necessàriament relatiu i només vàlid en termes comparatius. Així és
com, per exemple, es pot afirmar —al meu entendre, és clar— que la pragmàtica en cata-
là (i del català) ha assolit unes dimensions de força més envergadura, en tots els sentits,
que l’anàlisi del discurs. Les valoracions en aquests terrenys en termes absoluts, no com-
paratius, resulten en canvi més aviat odioses i impertinents, són molt arriscades i només
factibles en relació amb expectatives del que podria ser cada disciplina; per aquest motiu
no faré especulacions o elucubracions d’aquest tipus.

3. PRAGMÀTICA

L’afirmació de la consolidació dels estudis de pragmàtica es fonamenta en diferents
factors, que repassaré a continuació un per un: publicació dels primers manuals, d’estudis
monogràfics diversos, de capítols de gramàtiques i articles en revistes internacionals, i
notable institucionalització de la disciplina en forma de grups de recerca, projectes i as-
signatures universitàries.

En efecte, els primers manuals de pragmàtica en català apareixen en la primera part
del període delimitat (Bassols, 2001; Payrató, 1999, 2003a).5 El de Bassols se cenyeix als
aspectes més tradicionals i habituals de la disciplina, alhora els més gramaticals (pressu-
posicions, implicació i implicatura), però recull també temes que toquen la filosofia del
llenguatge (el significat i la teoria dels actes de parla). Els de Payrató (el segon és una

5. També apareix en aquest període el primer manual de semàntica en català. Em refereixo a l’obra
d’Espinal (coord.) et al. (2002), amb uns continguts, doncs, pròpiament de semàntica, però que inclouen
molts aspectes fronterers amb la pragmàtica. Payrató (1999) és un manual de pragmàtica i (en bona part)
d’anàlisi del discurs elaborat com a material docent per a una assignatura obligatòria de la llicenciatura
de filologia catalana de la Universitat Oberta de Catalunya. Més tard es reconverteix en Payrató (2003a),
sense les activitats, pràctiques i exercicis, i amb uns continguts expositius més ampliats.
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versió ampliada del primer) es decanta, en canvi, més aviat cap a temes discursius i de
variació funcional, i hi tenen cabuda, per exemple, apartats referits a la cortesia, l’estruc-
tura del text, la multimodalitat i la parla col·loquial.

Com a introducció al camp pragmàtic pot resultar també molt útil el volum «El cali-
doscopi pragmàtic» de Noves SL (Hivern 2003), dedicat íntegrament a la pragmàtica i a la
seva relació amb altres disciplines, i publicat en doble versió, catalana i anglesa. Payrató
hi fa una presentació general, tot destacant vells i nous temes d’anàlisi, i Alturo hi fa la
que es pot considerar la primera història (breu) de la pragmàtica catalana. Bassols hi re-
passa les relacions entre pragmàtica i anàlisi del discurs; Cuenca, entre pragmàtica i lin-
güística cognitiva, i Salvador, entre pragmàtica i estilística. En el mateix número, Viana
presenta retalls històrics del desenvolupament de la disciplina al voltant de la figura de
Vico (i cf. per una altra banda, com a complement, Viana, 2004, sobre les aportacions
de la pragmàtica a la sociolingüística).

El recull de Payrató / Cots (ed.) (2011) es pot entendre que representa simbòlicament
una mena de presentació internacional de la pragmàtica catalana, amb una breu introduc-
ció (Cots / Payrató, 2011) i un conjunt d’articles sobre temes estructurals (la interfície
gramàtica — pragmàtica) i d’altres més textuals i discursius (la interfície o el gradient
text — discurs — factors socioculturals).

En conjunt, al llarg d’aquests setze anys es publiquen en català o sobre el català un
bon nombre de monografies i d’articles especialitzats de tema pragmàtic. En selecciono a
continuació un conjunt força nombrós, agrupant les contribucions en blocs i àmbits, per
fer-ne més àgil l’exposició i el comentari.

3.1. Marcadors i connectors

El tema dels marcadors i connectors ha estat un dels més analitzats. Hi destaquen els
nombrosos treballs de Cuenca (vegeu, per començar, entre d’altres, Cuenca, 2001b, 2002,
2003b), que culminen en un llibre que s’hi centra (Cuenca, 2006, a cavall entre la sintaxi
i la pragmàtica, i entre l’oració i el text). També la recerca d’Espinal, en la interfície sin-
taxi — pragmàtica — cognició (Espinal, 2011). Cal esmentar igualment la proposta de
Marín (1998) i la monografia de González (2004a), amb una comparació entre marcadors
discursius del català i l’anglès en narracions orals. Aquesta mateixa autora ha dedicat al-
tres estudis al tema (González, 2003, 2004b, 2005a, 2007, 2008b, 2012) i als evidencials
(González, 2005b, 2008a, 2011), partícules que marquen la procedència de la informació
transmesa i que per primera vegada s’han analitzat de manera específica en català. Torrent-
Lenzen ha dut a terme estudis sobre partícules modals, indexicalitat i marcadors d’ex-
pressivitat (Torrent-Lenzen, 2001, 2005, 2011), i Cuenca (1997) sobre les tag questions
o preguntes confirmatòries. Bladas (2008) estudia les posicions d’alguns connectors en
la llengua oral i en l’escrita, i Piquer (1997) un grup de marcadors discursius en textos
narratius. Bach (2000, 2001, 2009a) i Cuenca / Bach (2007) estudien els connectors refor-
mulatius, en el cas de Bach (2004, 2005) en especial en relació amb les aplicacions lexi-
cogràfiques.

En treballs posteriors i més recents, Marín / Cuenca (2012) analitzen les construcci-

021-122324-ESTUDI ROMANIC-Vol 38-02.indd 58 01/04/16 20:57



Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 38 (2016), 55-88
DOI: 10.2436/20.2500.01.191

ESTUDIS DE PRAGMÀTICA I ANÀLISI DEL DISCURS SOBRE LA LLENGUA CATALANA 59

ons amb és que en català oral, i Cuenca / Marín (2012) el cas de (és) clar. Bladas (2012)
estudia les relacions entre les rutines conversacionals, el llenguatge formulaic i la subjec-
tificació.

Pel que fa a estudis contrastius, són destacables els treballs de Berenguer i Salvador
(1998), en narracions col·loquials, el de Cuenca / Marín (2001), sobre connectors que
procedeixen de verbs de percepció (català/castellà), el de Montolío i Unamuno (2001),
sobre el marcador a ver / a veure, el de Cuenca (2008a) sobre well (i els seus equivalents
en català i castellà) i el de Cuenca / Marín (2009) sobre la coocurrència de marcadors.
Cuenca / Torres (2008) comparen els marcadors discursius hombre/home y mujer/dona i
Bach (2009b) la reformulació en català i castellà. Ribera (2012) centra una monografia en
la cohesió lèxica en seqüències narratives, i Sancho (2010) analitza les funcions connec-
tives de les unitats fraseològiques.

3.2. Gramaticalització i interfície gramàtica-pragmàtica

Els temes precedents estan associats, en bona part, amb el de la gramaticalització, una
interfície entre la gramàtica i la pragmàtica que també ha rebut força atenció en aquests
anys, sobretot en la recerca d’investigador(e)s valencian(e)s: Cuenca (2001b, 2009a),
Pérez Saldanya (2001), Sancho (2004) i Marín (2005a, 2005b); cf. també el treball de
Cuenca / Massip (2005).

Pel que fa a les relacions entre aspectes pragmàtics i prosòdics, vegeu en especial
Prieto (2002), Payà (2002, 2003) i Prieto / Rigau (2007, 2011); i en un pla més general,
també en la interfície gramàtica — pragmàtica, el volum 44 (2008) de Caplletra, que in-
clou un monogràfic, coordinat per Maria Josep Cuenca, amb el títol «Oralitat, gramàtica i
pragmàtica». Sobre les interjeccions, vegeu Cuenca (2002, 2011).

Castroviejo (2007), Mayol (2008) i Villalba (2008) contribueixen a una millor des-
cripció i explicació dels enunciats exclamatius. Villalba (2007) estudia aspectes sintàctics
i pragmàtics de la dislocació a la dreta (català/castellà). Alturo / Chodorowska-Pilch
(2009) analitzen la gramaticalització de sisplau, i Alturo / Hengeveld (2010) la dimensió
pragmàtica de la cohesió en el gènere conversacional.

3.3. Dixi i modalitat

El primer estudi que aborda en profunditat el tema de la dixi en català és Nogué
(2008a), una monografia centrada en la dixi de persona i en la manera com es codifiquen
els rols o papers dels participants en la comunicació (i cf. Nogué, 2008b, 2010, 2011).
Albaladejo (1998) tracta la d’espai, com Cuenca (2010), i Montserrat (2005) la dixi i els
verbs de moviment resultatiu; Cuenca (2009b), la dixi textual. Altres estudis molt lli-
gats a aspectes gramaticals i semàntics són els d’Espinal (2001), amb un repàs de dife-
rents teories semàntiques, i Mata (2007), sobre els adverbis d’acte de parla i la modalitat.
La modalització, entesa en un sentit ampli, és l’objecte de Grau (2002a, 2002b), i al vo-
lum 42 (2007) d’Articles de didàctica de la llengua i de la literatura s’hi recullen diverses
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contribucions (de Grau, Artigas, Fons, Calsamiglia i Espuny; Cuenca la posa en relació
amb el text argumentatiu, i Vilà / Grau (2007) i Castellà et al. (2007a) la relacionen amb
la cortesia).

3.4. Cortesia

Hi ha pocs estudis dedicats al tema, si més no si els comparem amb l’allau bibliogrà-
fica internacional que hi ha caigut a sobre. En la primera part del període ressenyat es
poden citar Pérez (2001), Payrató (2003a) i Curell / Sabaté (2007). Guzman (2002) s’hi
refereix en relació amb la traducció. Posteriorment destaca l’estudi de Curell (2011), so-
bre cortesia i estils culturals de parla (cf. també Castellà et al., 2007a).

3.5. Pragmaestilística i pragmàtica contrastiva

Pel que fa a àrees en què la comparació és intrínseca, la pragmaestilística ha rebut una
atenció especial en el volum monogràfic 29 (2000) de Caplletra, coordinat per Manuel
Pérez Saldanya i Vicent Salvador. Piquer (2000a) hi fa una presentació de la pragmaesti-
lística del català, Salvador (2000a) hi tracta l’estil nominalitzat, Cuenca (2000a) la dife-
rència entre estil segmentat i cohesionat; Pérez Saldanya se centra en els temps verbals,
Teruel fa un estudi sobre la metàfora i Guzman (2000b) un treball aplicat i contrastiu so-
bre una traducció. Sobre la traducció de marcadors discursius, vegeu González (2012).

Si seguim justament aquesta línia de l’anàlisi contrastiva, trobem al seu torn el
volum monogràfic 30 (2001) també de Caplletra, coordinat en aquest cas per Maria
Josep Cuenca i Joan Rafael Ramos, i encapçalat per un article seu sobre antecedents i
perspectives de la disciplina. En d’altres contribucions, Fernández Polo toca la retòrica
contrastiva, Cuenca (2001a) els marcadors de reformulació i exemplificació, González
els marcadors pragmàtics compostos (anglès-català) en els relats orals, Ferrer les partí-
cules modals alemanyes i els seus equivalents en català, Alturo les situacions i tipus de
text en anglès i català, i Torres l’expressió de les hores. González (2004b, 2009) com-
para l’estructura de relats narratius en català i anglès.

En el camp més general de la retòrica es pot trobar una panoràmica que inclou les
principals referències catalanes (tant teòriques com aplicades) a Salvador (2008a, 2008b);
hi destaquen també aportacions com el volum monogràfic «Retòrica i Persuasió», núme-
ro 3 (2005) de la revista electrònica Llengua, Societat i Comunicació, coordinat per Xa-
vier Laborda, amb una reflexió de Fernández Díaz sobre els processos de negociació, i
alguna monografia, com la de Teruel (1997) sobre els mitjans de comunicació de masses.
Salvador (1998, 2008c, 2011a) reflexiona sobre qüestions lligades a la metàfora, l’estil i
el coneixement. La línia comparativa de la pragmàtica intercultural proposada i recollida
a Sánchez / Salvador / Gómez (eds.) (1999) és molt interessant, però hi ha molt poques
referències al català.
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3.6. Expressivitat i fraseologia

Entrant en temes més restringits, l’expressivitat ha estat objecte d’estudis (Mascaró,
2006; Bassols, Rico / Torrent, 2007), també l’humor (Viana 2001, 2004a, 2006; Viana
(ed.) 2006). Un dels temes específics més tractats ha estat sens dubte la fraseologia, que
compta amb força reculls i nombrosos treballs, des de la monografia pionera de Sancho
(1999a). Salvador / Piquer (ed.) (2000) la bategen com a “discurs prefabricat” i hi
inclouen un amplíssim repertori d’articles teòrics i aplicats:

(a) Pel que fa als teòrics, Salvador (2000b) hi estudia la idiomaticitat d’aquestes
construccions; Cuenca (2000b), la relació que tenen amb la lingüística cognitiva i l’anà-
lisi contrastiva; Conca compara trets lingüístics de locucions i parèmies, i Ginebra en
tracta els aspectes sintàctics.

(b) Pel que fa al vessant de la traducció i l’anàlisi contrastiva, Marco se centra en la
metàfora, mentre que una llarga llista de contribucions fan un estudi aplicat de les unitats
fraseològiques, en diferents llengües i en registres diversos: científics, teatrals o literaris
(vegeu a la bibliografia els treballs de García del Toro, Guzman (2000b), Pinyana, van
Lawick, Verdegal i Montalt).

(c) Pel que fa a la fraseologia i els gèneres discursius, Sancho l’estudia en el valencià
col·loquial; Bladas repassa les anomenades rutines de parla; Oller, el llavors col·loquial;
Monzó estudia les fórmules jurídiques; Peraire, l’estratègia metafòrica en el discurs del
futbol, Meseguer la posa en relació amb el llenguatge dramàtic (en el teatre de Joan Bros-
sa) i Piquer (2000b) en relació amb aspectes pragmàtics i del relat.

La riquesa d’aquest recull es pot completar encara amb les aportacions del volum 36
(2005) d’Articles de didàctica de la llengua i de la literatura, dedicat a «Fraseologia i
educació discursiva», amb un bon seguit de treballs amb una orientació didàctica del tema
(Ferrer / Salvador, Ginebra, Espinal / Mateu, Conca, Peraire, Piquer, Borja i Salvador).
També amb estudis com el de Bladas (2004), amb exemples del registre col·loquial; van
Lawick (2006), sobre fraseologia, metàfora i traducció; i, sobretot, amb les aportacions de
Salvador i Climent (ed.) (2006), una segona part del recull esmentat, aquest cop amb un
biaix cap als aspectes de la comunicació social; cf. encara Sancho (2010), ja esmentat més
amunt, i pel que fa a fraseologia comparada, Sancho (1999b), sobre el rebuig al dis-
curs previ, i Sancho (2006), en què es comparen aspectes irònics i discursius del valencià
diràs que no i el castellà anda que no.

Finalment, val la pena apuntar que el terreny de les emocions ha estat encetat
gràcies als estudis de Torrent-Lenzen (2009), sobre la polifonia de les emocions, en què
des d’una perspectiva pragmàtica es fa una anàlisi de la funció emotiva de les partícules
modals en català, castellà i romanès. Cuenca et al. (2011) plantegen també el tema de
l’emotivitat en relació amb els marcadors del discurs.

3.7. Multimodalitat

La multimodalitat i les relacions entre la lingüística i la comunicació no verbal són
el tema dels capítols aplegats a Payrató / Alturo / Payà (ed.) (2004), amb treballs sobre
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els límits, trets i projectes d’aquest camp d’estudi (Payrató, Pueyo, Payrató et al.), hi-
pòtesis sobre les relacions entre gestualitat i semàntica (Alturo) i gestualitat i grups
entonatius (Payà), i estudis més decantats cap al vessant antropològic i proxèmic (Cle-
mente, Bertran).

D’altres aspectes de la gestualitat catalana lligada a la parla s’estudien en els treballs
de Payrató (2007, 2008) i Lloberes / Payrató (2011), sobretot en relació amb gestos em-
blemàtics i coverbals (o coexpressius). Fitó (2009) estudia per primera vegada en català
la interrelació entre aspectes verbals i no verbals de la dixi.

3.8. Treballs de conjunt, treballs aplicats i altres treballs

Per acabar el repàs, tot i el risc evident que resulti incomplet, cal esmentar els treballs
monogràfics de Viana (1997, 2004a), en conjunt una reflexió molt profunda i pertinent a
cavall de la sociolingüística i la pragmàtica. Bassols (1999a) analitza des de la perspecti-
va pragmàtica el cas del joc comunicatiu, i Julià (2000) les possibilitats d’aplicació de la
pragmàtica a l’aula (vegeu també en aquesta línia Artigas, 1999 i els comentaris de Ro-
bles, 2009).

El grau d’institucionalització, en diversos sentits, assolit per la pragmàtica ha estat
força alt, i per exemple es pot comprovar en els següents àmbits:

(a) L’elaboració de força projectes interdisciplinaris i interuniversitaris, que han per-
mès de posar en contacte diversos especialistes de diferent procedència, i en concret
l’anomenada «Xarxa de Variació Lingüística: Dialectologia, Sociolingüística i Pragmàti-
ca», coordinada des de la Universitat de Barcelona, amb tres eixos sobre l’estudi de la
variació i la diversitat. Alguns altres exemples que es poden esmentar en aquesta línia són
els que han conduït a l’elaboració de corpus, descrits més endavant.

(b) La integració de la disciplina en els plans d’estudi del món universitari, on s’ha
convertit en alguna cosa més que el racó dels mals endreços que semblava fa uns anys (i
que podria ser una versió catalana de la famosa metàfora de la pragmàtica com a paperera
de la gramàtica i la semàntica).

(c) La inclusió del terme en diccionaris catalans (corrents i especialitzats6), i de te-
mes pragmàtics bàsics en gramàtiques, manuals i llibres de text fa veure que, tot i que fora
dels àmbits tècnics parlar de pragmàtica sembla encara una cosa més aviat estranya o
peculiar, i per descomptat s’ha de continuar explicant quins són el sentit i la finalitat
d’aquest camp d’estudi, almenys s’ha arribat a un cert grau de normalitat en dominis es-
pecialitzats. Els capítols de la Gramàtica del català contemporani (2002) de Payrató (3,
«L’enunciació i la modalitat oracional»), Vallduví (4, «L’oració com a unitat informati-
va») i Cuenca (55, «Els connectors textuals i les interjeccions») poden servir com a prova
final de l’argumentació.

6. Vegeu en especial Pérez Saldanya / Mestre / Sanmartín (1998) i Tuson (dir.) (2000).
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4. L’ANÀLISI DEL DISCURS

En contrast amb el que s’ha apuntat fins ara, la menor volada dels estudis d’anàlisi del
discurs sembla força evident. La realitat dels fonaments, concretats sobretot en les pu-
blicacions, però també en altres factors com els que s’acaben d’exposar pel que fa a la
pragmàtica, és més pobre; en síntesi: no hi ha manuals en català de la disciplina; no hi ha
gaires projectes similars als apuntats més amunt en el camp de la pragmàtica; no abunden
o no són gaire visibles els especialistes que s’haurien de situar plenament en aquest camp
i desenvolupar-ne els corrents —com a exemples els (quasi) buits de l’anàlisi crítica del
discurs, o de l’anàlisi conversacional o etnogràfica—, i només s’arriba a un grau d’insti-
tucionalització més aviat feble dels estudis d’anàlisi del discurs.

De totes maneres, es poden esmentar diversos fets i factors que fan possible un cert
optimisme pensant en una embranzida més notable d’aquests estudis, en la seva instituci-
onalització i en el seu desenvolupament, tant qualitatiu com quantitatiu:

(a) L’establiment d’una xarxa temàtica amb el nom de «Xarxa d’Estudis del Dis-
curs», coordinada des de la Universitat Pompeu Fabra, i que ha estat una excepció notable
en el panorama dels últims anys, amb un bon impuls aconseguit amb l’organització de
jornades.

(b) El paper pioner desenvolupat per algun grup de recerca, com el CAD (Cercle
d’Anàlisi del Discurs), coordinat des de la Universitat Autònoma de Barcelona, i per
l’organització del «Congrés Internacional d’Anàlisi Crítica del Discurs», celebrat a Va-
lència el 2004. Avui, diversos grups de recerca són afins a l’anàlisi del discurs, sobretot a
la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de Barcelona i a la Universitat
Pompeu Fabra.

(c) La presència d’algun especialista com a professor visitant o col·laborador, que ha
revitalitzat i ha ajudat a constituir grups propis (el cas més lloable seria el de Teun van
Dijk, a la Universitat Pompeu Fabra). La creació, a càrrec seu i cap a final del 2008, del
Centre d’Estudis del Discurs (CED) a Barcelona, coordinat des de la Universitat Pompeu
Fabra i amb participació d’especialistes de diverses universitats catalanes, és una de les
millors notícies que es podia esperar per redreçar el panorama descrit; a més, finalment,
amb el màster interuniversitari d’estudis discursius, associat amb el centre (UPF-UAB),
la institucionalització de la disciplina sembla mínimament assegurada, almenys en el
tercer cicle, i tal vegada permetrà organitzar un doctorat interuniversitari al voltant del
fenomen del discurs (un vell projecte, per cert, fallit, amb iniciatives força antigues).

4.1. Manuals i reculls

Lamentablement destaca l’absència ja esmentada de manuals pròpiament dits d’anà-
lisi del discurs en català, deguda probablement al fet que la disciplina (en comparació
també amb la pragmàtica) té força menys presència a les aules universitàries, si més no
amb l’etiqueta que fem servir. Dit això, i per bé que no siguin pròpiament manuals d’anà-
lisi del discurs, hi ha algunes obres que mereixen, si més no, ser esmentades. Per exemple,

021-122324-ESTUDI ROMANIC-Vol 38-02.indd 63 01/04/16 20:57



64 LLUÍS PAYRATÓ

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 38 (2016), p. 55-88
DOI: 10.2436/20.2500.01.191

amb una orientació clara cap a la lingüística textual i amb intencions didàctiques, Bassols
/ Torrent (1996)7 se centren, per primera vegada en un manual català, en els models tex-
tuals; Bordons / Castellà / Costa (1998) plantegen també en un manual l’aplicació del
comentari de text; Conca et al. (1998), del desenvolupament de la competència discursi-
va; Artigas / Bellés / Grau (2003) fan un intent de tipificar els textos de no-ficció en cata-
là, i Besa (2005) repassa l’anàlisi i la producció de textos. Payrató (1999, 2003a) orienta
el manual més cap a l’anàlisi funcional i contextualitzada del discurs, en especial del
propi de la llengua oral, i posa l’èmfasi en la necessitat de l’anàlisi etnogràfica, i l’obra de
Cortès (2006), enfocada des d’una perspectiva més aviat psicològica i psicolingüística,
ofereix una informació molt completa i molt ben exposada sobre els diversos dominis del
llenguatge, la comunicació i la parla. Cuenca (2008b) se centra en la gramàtica del text, i
Bladas (2009) ofereix per primera vegada en català un manual teòric i pràctic sobre la
transcripció del discurs oral.

Alguns reculls poden contribuir a omplir parcialment el buit causat per la falta de
manuals pròpiament dits, començant per La diversitat discursiva, editat el 1997 per Bur-
deus / Garcia Grau / Peraire. Lorda / Ribas (ed.) (2002) tracten el discurs polític i els mass
media. Els textos que apleguen procedeixen de les contribucions a una jornada celebrada
a Barcelona l’octubre del 2000. Teruel (ed.) (1998) és un treball pioner sobre diversos
aspectes del discurs dels mèdia i del col·loquial que en dóna una resposta (amb anàlisis i
reflexions que s’apliquen per exemple als grafits o als anuncis televisius, entre altres àm-
bits).

Climent (ed.) (2006), una de les poques exploracions en català de l’anàlisi crítica del
discurs, se centra en els mitjans de comunicació i la llengua. En aquest recull, i deixant de
banda les contribucions pròpiament teòriques o sobre àmbits no catalans, Llobet estudia
la reproducció social de la identitat nacional en els mitjans de comunicació de Catalu-
nya i el País Valencià; Peris, el concepte d’identitat nacional (espanyola, en aquest cas) a
la televisió; Bracho / Montesinos, la legitimació del secessionisme lingüístic a través del
BOE, i Piquer / Martín, el cas dels argots. Es tracta de textos que tenen l’origen en contri-
bucions al I Congrés Internacional d’Anàlisi Crítica el Discurs, celebrat a València al
maig del 2004; vegeu Labarta (ed.) (2005), en CD-ROM, recopilació també de contribu-
cions a aquest congrés, i Todolí / Labarta / Dolón (ed.) (2006), que inclou una molt bona
introducció de les editores a l’anàlisi crítica del discurs (Todolí / Labarta / Dolón, 2006,
en anglès) i un recull d’estudis d’àmbits socioculturals diversos. Bernardo et al. (coord.)
(2007) se centren també en l’anàlisi crítica de textos dels mèdia en el discurs polític, Ma-
rín et al. (ed.) (2011) sobre les identitats (trans)nacionals i Salvador (ed.) (2012) recull
una mirada crítica dels discursos que trobem en diversos gèneres i subgèneres de la socie-
tat actual, amb una panoràmica introductòria molt pertinent (Salvador 2012c).

7. Encara que és anterior a l’època ressenyada, es recull ara perquè va quedar fora del treball de
recopilació esmentat a la nota 2 i per la seva rellevància en relació amb el tema que s’exposa. En el ves-
sant didàctic, i per les mateixes raons, s’inclouen els volums 4, 5 i 6 de la revista Articles de Didàctica
de la Llengua i la Literatura, tots tres de 1995: respectivament, «La diversitat discursiva», «Construir el
discurs escrit» i «La interacció verbal» (recollits també a la bibliografia final).
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4.2. Argumentació i debats

Al marge dels reculls acabats d’esmentar en l’apartat precedent, les monografies són
(relativament) abundants en aquest terreny, un dels que mostra una producció més fructí-
fera. Calsamiglia et al. (1997, 1999; cf. també Calsamiglia / Charaudeau, 1997) són pio-
ners en l’anàlisi dels debats televisius (a escala catalana i europea), i Cros (2002, 2003)
sobre la didàctica de l’argumentació i sobre l’argumentació en la pràctica docent (cf.
també Cros / Vilà, 2002). El tema general es reprèn a Alturo et al. (ed.) (2006), amb tre-
balls de Laborda (argumentació i retòrica), Casanovas (argumentació en dret i sistemes
intel·ligents), Bassols (argumentació i pragmàtica), Salvador (argumentació i estructures
lingüístiques), Besa et al. (relacions de coherència) i Viana (argumentació i humor). Fer-
rer (1997) estudia les estratègies argumentatives en la publicitat de la televisió, i Come-
lles / Cros (2000) fan l’anàlisi discursiva d’un programa educatiu de la televisió. El volum
58 (2012) d’Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura és un monogràfic
dedicat a l’argumentació (especialment en l’àmbit social i científic, amb treballs de Ferrer
/ Vilà, Rodríguez, Grau, Salvador, Portalés i Peraire). Cal destacar igualment Ribas
(1998), sobre argumentació i representacions socials, i Bassols (2011), sobre les relacions
entre argumentació i pragmàtica, a partir d’un conegut anunci televisiu.

4.3. Discurs polític

Aquesta és sens dubte l’àrea on trobem més estudis, i cal tornar a fer esment, en pri-
mer lloc, dels reculls genèrics de Lorda / Riba (ed.) (2002) i —en el vessant més decantat
cap a l’anàlisi crítica— de Climent (ed.) (2006), Todolí / Labarta / Dolón (ed.) (2006),
Bernardo et al. (ed.) (2007), Marín et al. (ed.) (2011) i Salvador (ed.) (2012). Si bé en
força casos hauríem de parlar d’anàlisi del discurs sense adjectius (més que no pas, doncs,
d’anàlisi de discurs catalana), la consideració del pes simbòlic d’aquests reculls és im-
prescindible si ens volem fer una idea entenimentada de l’estat d’aquesta disciplina aca-
dèmica al país, sempre a cavall entre els temes més locals i els més globals.

Els continguts prototípics de l’anàlisi discursiva els trobem també en indagacions
com les de Laborda (1997) i Marín (2007), sobre el discurs polític, i Bassols (2004a), pel
que fa als termes utilitzats en el discurs sobre la guerra, tots des de la perspectiva crítica.
Bassols (2007) analitza amb detall i profunditat el discurs polític (tipologia, orígens, pro-
paganda, màrqueting, gèneres orals i escrits amb què s’associa, etc.). Gil (2007) estudia
l’àmbit dels discursos sobre la nació en les polítiques immigratòries.

Laborda (2002) estudia el cas de la comunicació institucional i la «literatura de pape-
rera» a Sant Cugat del Vallès, i el número 339 (1997) d’Escola Catalana conté un mono-
gràfic sobre el llenguatge políticament correcte. Todolí / Ribas (2007) analitzen el paper
mistificador de la metàfora en el discurs institucional. Tanquen aquest període el recull ja
esmentat de Marín et al. (ed.) (2011), fruit d’unes jornades celebrades en 2009, en què es
posa en relació el discurs polític, les manipulacions de la informació i les identitats (trans)
nacionals, i el llibre de Laborda (2012), amb una acurada i suggerent anàlisi del discurs dels
polítics. Fernández (2012) ressegueix el discurs del «no nacionalisme» (espanyol) a partir de
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dos textos autobiogràfics (de Lluís M. Todó i de Xavier Pericay; i cf. el treball de Peris,
2006, esmentat abans).

4.4. Discurs i mitjans de comunicació

Peraire (1997) se centra en el discurs televisiu, Nebot / Miralles (1997) plantegen
l’enunciació en els informatius de televisió, i diversos volums dels Quaderns del CAC
s’acosten a temes discursius: el 23-24 (2005) es dedica a «Televisió i immigració» i el 25
(2006) a «L’educació en comunicació audiovisual». Des de la didàctica s’ha mostrat
interès també per l’anàlisi del discurs dels mitjans de comunicació, en particular per la
televisió. El volum 30 (2003) de la revista Articles de Didàctica de la Llengua i de la Li-
teratura 30 (2003) és un monogràfic titulat «Llegir televisió», amb introducció de Fer-
rés / Cassany i contribucions de Lluch (la competència narrativa des de la televisió i el
cinema), Costa / Sayós (la publicitat televisiva a l’aula), Pons / Molina / Guarro (els
anuncis i les identitats femenines i masculines), Lozano / Miralles / Domènech (descons-
truir el discurs televisiu) i Obach (l’anàlisi dels informatius). Bassols (2004b) se centra en
la publicitat i la propaganda; també sobre el discurs publicitari, vegeu Peraire (2001,
2005, 2012). González / Olid (2012) analitzen la manipulació ideològica a Canal 9.

4.5. Discurs i traducció

Sobre discurs, traducció i variació lingüística, destaca per començar el treball de
Burdeus / Garcia Grau / Peraire (ed.) (1997), ja esmentat, que aplega un bon i pioner
recull de textos (Verdegal hi parla de registres, tipologia i gèneres; Agost, de la diversitat
tipològica i la traducció audiovisual; Marco, de la varietat textual i la traducció literària,
i Guzman, de la variació diatòpica i la traducció). També s’ha de consignar l’aportació
de Perujo (2006, 2007, de fet dues versions del mateix treball) i sobretot el volum 40
(2006) de Caplletra, monogràfic sobre «Traductologia i discurs», coordinat per Vicent
Salvador i Vicent Martines, que ens fa adonar d’una manera ben explícita i exemplifica-
da de la importància de les consideracions sobre el discurs en la teoria i la pràctica de la
traducció.

4.6. Discurs i multimodalitat

Payrató (2005a) exposa la necessitat que l’anàlisi del discurs doni cabuda a la multi-
modalitat, i posteriorment, en la mateixa línia, en remarca els aspectes crítics i comunica-
tius (2012b). En un treball amb data també de 2005 (Payrató 2005b, però en realitat força
anterior), planteja les relacions entre la lingüística, la filologia i l’anàlisi del discurs, en
especial en el sentit d’incloure una formació crítica en els estudis de filologia. Martínez
(2004) se centra en la retòrica de la imatge (en la publicitat), i Payrató (2012a) en gèneres
escrits multimodals enfocats des d’una perspectiva etnogràfica. S’esbossen també els
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primers treballs que estableixen relacions entre multimodalitat i multilingüisme a partir
de corpus audiovisuals (Payrató et al., 2004; Payrató / Fitó, ed., 2008).

4.7. Identitats, representacions socials, altres àmbits discursius
i tipus de variació

Bassols (1999b) estudia com es construeix culturalment la identitat en el discurs del
futbol. Ribas / Fernández (2006), Ribas / Todolí (2008) i Climent (2012) analitzen el tema
de la identitat de la dona en els mitjans de comunicació i en la publicitat (cf. Pons / Moli-
na / Guarro, 2003, ja esmentat), i Cros / Brunat / González (2012), les identitats dels par-
ticipants en programes de televisió. El tema de les representacions socials es reprèn a
Ribas (2003, 2004, 2005a, 2005b), i sobretot en relació amb la immigració a Ribas
(2007); Casero (2012) analitza com es construeix una identitat marginal de la immigració
a la premsa.

En altres àmbits especialitzats, Viana (2005) analitza la retòrica del llenguatge cien-
tífic, Campos (2007) i Cros et al. (2006, 2008) tracten el discurs acadèmic i els estils, i
Castellà et al. (2007b) analitzen les estratègies discursives dels docents ben valorats; Cros
et al. (2012) les estratègies discursives en programes televisius amb nous formats. En
relació amb aspectes lligats al gènere, i comparant l’argumentació amb l’explicació, ve-
geu Ribas (2002), des d’una perspectiva més didàctica. La dimensió didàctica de l’anàlisi
del discurs no ha estat tan treballada com la dimensió més aviat textual, però tot i així
vegeu especialment Calsamiglia (1998, 2007).

La divulgació com a pràctica discursiva, en canvi, ha estat objecte de força atenció.
Calsamiglia (2001) desenvolupa la presentació d’un projecte en aquest sentit. Monferrer
/ Salvador (2012) analitzen els procediments discursius de la divulgació científica en el
periodisme, amb l’exemple del cas de la partícula de Higgs.

Tornant al discurs especialitzat, Salvador / Macián (2003) aborden el tema de la ges-
tió social del coneixement en el cas de la podologia, i Salvador (2011b, 2012a) analitza
les pràctiques discursives en l’àmbit sanitari (cf. també Salvador / Climent 2004). Al
costat de la seva bibliografia abundant sobre escriptura i lectura, convé destacar també
l’obra recent de Cassany (2011), sobre les característiques específiques de la lectura i
l’escriptura en la xarxa.

En un vessant lligat a la variació social, val la pena esmentar la monografia de Pujolar
(1997) i les contribucions de Muñoz (2005) i Boix (2006); pel que fa al contacte de llen-
gües en un context sociopragmàtic, vegeu Pujolar (2011). En el vessant més lligat a la
variació geogràfica, vegeu Salvador (1997). Ribera (2009) estudia els trets d’oralitat en
narracions escrites. Finalment, en aquesta línia, i pel que fa en conjunt a les relacions
entre discurs i variació funcional, val a dir que són força més nombroses i es desenvolu-
pen al llarg de molts estudis amb diferents orientacions, i es recolliran en l’article esmen-
tat a la nota 3.
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5. RECAPITULACIÓ, VALORACIÓ FINAL I CLOENDA

Atès el que s’ha exposat més amunt, sembla deduïble que la situació actual dels estu-
dis de pragmàtica sobre el català és més estable i desenvolupada que la dels estudis dis-
cursius. I si ara projectem l’afirmació en termes de progrés i expansió dels dos àmbits, tot
convida a dir que el panorama futur de la pragmàtica sembla més afalagador que el de
l’anàlisi del discurs. Sigui com sigui, i tractats ara aquests dominis d’estudi de forma
conjunta, resulta pertinent acabar fent dues consideracions:

(1) En la majoria d’aspectes, la pragmàtica i l’anàlisi del discurs són disciplines
complementàries, no pas —en absolut!— antagòniques. Això significa que el progrés
d’una de les dues no té per què anar en contra del de l’altra: més aviat és justament el
contrari. Així, la pragmàtica pot fornir teories que ens ajuden a comprendre i explicar els
usos lingüístics, alhora que l’anàlisi del discurs ens forneix anàlisis empíriques de situa-
cions concretes d’ús que poden fer de test de les teories i, per consegüent, modificar-les i,
al capdavall, inspirar-les i guiar-les. Ni la pragmàtica pot renunciar a una base empíri-
ca molt sòlida (això s’ha dit moltes vegades i des de fa molts anys en els cercles teòrics de
la disciplina, encara que potser no s’ha practicat prou), ni l’anàlisi del discurs pot dur-se
a terme sense teories (pragmàtiques i cognitives) sobre l’ús; altrament queda confinada a
una casuística interminable.

(2) Els reptes de la pragmàtica i de l’anàlisi del discurs catalanes són, en realitat, com
no podia ser de cap més manera, els mateixos que els de la resta del món que s’hi dedica:
la necessitat de coordinar els estudis, la conveniència de tècniques d’anàlisi més assequi-
bles (funcionals i manejables); l’obligació d’intentar convertir en experiència col·lectiva,
rigorosa, explícita i contrastable el que sovint s’analitza des de la intuïció com a dades
particulars; o, en fi, la necessitat de desenvolupar models teòrics amb més capacitat expli-
cativa, que combinin l’universalisme de la ciència de sempre amb el particularisme de la
diversitat cultural i comunicativa humana.

Tot concretant aquestes dues consideracions i posant-les en relació amb els buits ob-
servats en el camp de la pragmàtica i l’anàlisi del discurs catalanes, de seguida es fa molt
perceptible, per una banda, la necessitat de desenvolupar una anàlisi crítica del discurs
propi de l’àmbit comunicatiu català i, per una altra, la necessitat d’aplicar l’anàlisi etno-
gràfica als esdeveniments de parla (speech events) propis de la comunitat de parla o co-
munitat comunicativa que gira a l’entorn de la llengua catalana. A més a més, encara,
l’anàlisi conversacional no ha donat tampoc gaires fruits en les terres catalanes, i l’anàlisi
multimodal és encara a les beceroles. En pragmàtica hi ha camps força conreats, com ara
la interfície gramàtica — pragmàtica en temes com el dels connectors, els processos de
gramaticalització, la modalitat i la modalització o la dixi, però queden altres aspectes per
estudiar; per començar, els tractaments (a cavall entre la dixi i la cortesia) i la cortesia en
conjunt, és a dir els recursos lingüístics que fan servir els interlocutors per a la gestió de
les seves imatges personals i públiques. Resta per fer també una anàlisi dels actes de par-
la i de la força il·locutiva en relació amb el repertori de verbs catalans i les seves ca-
racterístiques estructurals, i hi ha molta recerca per fer en camps totalment verges com
l’adquisició de la pragmàtica o el paper de la pragmàtica en l’aprenentatge de llengües a
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partir del català. La pragmaestilística també és a l’inici, amb els terrenys de l’estilística
cognitiva i la pragmaestilística multimodal (aplicades) per explorar. Per posar un exem-
ple, caldria anar desenvolupant, en conjunt, la pragmalingüística contrastiva, i en concret
hi ha un camp que val la pena remarcar perquè resulta de gran interès com a espai de
confluència de factors pragmàtics, discursius, estilístics i funcionals: l’anàlisi de la parla
dels personatges públics i la dels personatges de ficció (sèries televisives, cinema i tea-
tre), entenent-la en un doble sentit, com a reflex de la seva identitat i al mateix temps com
a instrument creador d’aquesta identitat. L’estilística funcional s’associa així ineludible-
ment amb l’anàlisi discursiva i amb la pragmaestilística.

Aquestes últimes remarques porten, al seu torn, a dos comentaris finals, amb l’èmfa-
si afegit. En primer lloc, per destacar que l’estudi de l’ús lingüístic contextualitzat, que
podríem entendre com el punt bàsic o essencial de la pragmàtica, necessita i demana cada
vegada més una aproximació multimodal, que tingui en compte la interrelació de dife-
rents canals comunicatius (oral o auditiu, escrit o visual). L’ús lingüístic ha estat, és i serà
multimodal, però la seva anàlisi tradicional no ho ha tingut gaire en compte. En segon
lloc, per destacar també que la lingüística catalana, que ha tractat amb molta brillantor
temes gramaticals, fonètics, històrics, lexicogràfics, dialectals i sociolingüístics, té un
cert compte pendent, encara, amb tota la línia pragmàtica, discursiva i funcional. És com
una mena de deute que heretem, per dissort, del passat, i que segurament pesa més del que
imaginem a l’hora de fer avançar el coneixement en aquests camps d’estudi. La necessitat
d’analitzar pragmàticament i discursivament molts aspectes de la societat i la cultura ca-
talanes és, avui, més que evident, i resulta incontestable, tant com la necessitat d’integrar
aquests estudis en el conjunt crosscultural de totes les pràctiques comunicatives conegu-
des, que és la demanda lògica de l’esperit científic. Potser el sentit d’una pragmàtica ca-
talana, o d’una anàlisi del discurs catalana és —hauria de ser— el d’una anàlisi pertinent
de les singularitats. Vistos així, localisme i globalisme no representen o simbolitzen dos
extrems irreconciliables, sinó més aviat dues dimensions que es complementen i que fins
i tot s’exigeixen mútuament.
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RESUM

Aquest article fa una revisió panoràmica, descriptiva i en part valorativa, dels estudis
de pragmàtica i anàlisi del discurs que, entre 1997 i 2012, s’han desenvolupat en relació
amb la llengua catalana. Subdividint aquestes dues grans àrees en apartats temàtics, es fa
veure com la lingüística catalana, que ha tractat en molta profunditat temes gramaticals,
fonètics, històrics, lexicogràfics, dialectals i sociolingüístics, té un compte pendent, enca-
ra, amb la línia pragmàtica i discursiva. Els estudis corresponents, per bé que en alguns
casos s’han situat en un nivell internacional, mostren també llacunes, subàrees poc desen-
volupades, amb poca tradició. També s’apunta que la necessitat d’analitzar pragmàtica-
ment i discursivament la societat i la cultura catalanes és evident, tant com la d’integrar
els estudis en el conjunt crosscultural de pràctiques comunicatives d’arreu. El sentit
d’una pragmàtica i una anàlisi del discurs catalanes implica l’anàlisi pertinent de singula-
ritats, on localisme i globalisme no representen extrems irreconciliables, sinó dimensions
complementàries i que s’exigeixen mútuament.

Mots clau: Pragmàtica, anàlisi del discurs, lingüística catalana.

ABSTRACT

Studies on Catalan Pragmatics and Discourse Analysis (1997-2012)

The present article is a general descriptive and partly critical review of the studies on
Catalan pragmatics and discourse analysis from 1997 to 2012. Taking each of these areas
in turn, we show that, although Catalan linguistics has dealt thoroughly with grammar,
phonetics, language history, lexicography, dialectology and sociolinguistics, there is still
work to be done in pragmatics and discourse analysis. The studies that have been under-
taken, while attracting international interest in some cases, also show some deficiencies,
underdeveloped subsidiary areas which have been neglected. We also show that there is
an obvious need to apply pragmatics and discourse analysis to an examination of Catalan
culture and society, and integrate these studies crossculturally at a universal communica-
tive level. Catalan pragmatics and discourse analysis require an investigation of native
peculiarities such that local phenomena and universals are not irreconcilable, but mutual-
ly dependent, complementary dimensions.

Key words: Pragmatics, discourse analysis, Catalan linguistics.
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