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0) Introducció 

L’autor se situa en l’aprenentatge GUIAT  de les L2, que és el camp que correspon a la 

didàctica de les llengües. En aquest sentit, es distancia de la lingüística adquisicional, la qual 

s’ocuparia del procés d’adquisició de les llengües naturals. 

Un dels temes bàsics a l’escola és el de l’adquisició de la llengua escrita. L’autor 

afronta la situació de classe on dos alumnes s’ajunten per produir un text col-lectiu. Aquesta 

experiència presentaria diverses variants depenent de si són aprenents de L1, L2 o, fins i tot, 

combinats. En aquests casos, es crea el que podríem anomenar redacció conversacional. 

Hem d’afrontar l’exposicició a partir de dos eixos fonamentals: 

1) Definir el concepte de discurs i establir les possibles unitats d’anàlisi, i 

2) establir la mirada que farem sobre el discurs, des del procés o des del producte. 

 

1) CONCEPTE DE DISCURS: 
A l’aula de llengua, ja fa molt de temps que es busca la competència discursiva dels 

alumnes enlloc de la tradicional competència gramatical; de totes maneres, la majoria de 

materials que es fan servir continuen fidels a l’antic enfocament. Podem dir que existeix, en 

molts casos, un desajustament entre els instruments que es fan servir i els objectius que es 

persegueixen. Més enllà de l’àmbit de la frase, ja des dels anys 70 s’han desenvolupat les 

anomenades gramàtiques del text1. A França, aquests estudis s’han oposat tradicionalment a 

l’anàlisi del discurs, que sempre ha defensat el seu caràcter científic. 

La gramàtica del text busca superar l’àmbit de la frase i passar a l’explicació d’un 

objecte més complexe, el text, considerat, en principi, com un encadenament de frases. En un 

text trobaríem tres nivells d’organització. 

A continuació presentem un petit resum dels apunts presos en el seminari presentat per 

M. Robert Bouchard a la Universitat de Barcelona el dies 16 i 17 d’abril de 1.998. Hem procurat 

seguir l’ordre de l’exposició però hem eliminat bona part de les referències als corpus ja que són 

difícils d’il-lustrar sense les transcripcions corresponents. 
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A- MICROSTRUCTURA DEL TEXT : tractaria de les relacions entre frases i 

tindríem tres sistemes per mostrar-la: 

1. Els connectors o mots del discurs, els complements circumstancials avantposats a 

l’oració principal, les frases compostes,... 

2. Els sistemes de substitució. Per una banda la tradicional substitució pronominal, 

però també la substitució lèxica: 

Ex. El senador va arribar de Barcelona., el polític es va instal-lar a l’hotel ... 

Normalment, la substitució lèxica respon a la fórmula {Article o demostratiu + terme 

genèric}, i es converteix en un parasinònim del substantiu substituït. 

3. L’ús dels temps verbals; Weinrich diu que el temps no és característic de la frase 

sinó del text, i és un element que afavoreix la comprensió per part del lector. En aquest sentit 

trobaríem, per exemple, que en la narració l’imperfecte tindria un valor narratiu neutre i 

s’oposaria al passé simple i el passé composé, que serien els temps marcats que atraurien 

l’atenció subratllant l’acció. Tindrien un valor narratiu fort. Així ens trobaríem que en les 

narracions s’escriuria en PC o PS tot el que apareixés en primer pla i en imperfecte el que ho fes 

en segon pla. 

Hi hauria una segona oposició entre els temps marcats. El PC crida l’atenció al lector 

per la seva actualitat; mentre que el PS és purament narratiu i el lector no hi percep relació amb 

la realitat. Serien els dos contrastos de l’ús del passat a la narració. El mateix ens podria passar 

en altres tipologies textuals2. 

B. SUPERSTRUCTURA TEXTUAL  

Tot text correspon a una planificació i, en conseqüència, estableix una relació entre les 

parts del text. Adam parla de PLA DEL TEXT  quan ens enfrontem a un gènere concret 

(dissertació, narració,...)que manté una relació amb una cultura preestablerta. Les parts d’aquest 

text molts cops romanen implícites i resulta difícultós especificar-les. 

Adam acaba parlant d’unes superstructures textuals que equivaldrien al que s’han vingut 

a dir TIPOLOGIES TEXTUALS , el nom i nombre de les quals varia segons l’autor i el 

moment. 

 

 

C MACROSTRUCTURA TEXTUAL  

Tindria a veure amb l’organització global del text, el text com un tot. Es relaciona amb 

dos elements principals: 

                                                                                                                                                                          
1 Charolles o Adam serien autors d’aquesta tendència, difosa també des de la revista Practiques 
2 MAINGUENEAU i SALVADOR a Elements de lingüística per al text literari  apliquen aquesta 
classificació dels temps verbals al català. 
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a) De què parla el text?   TEMA 

b) Què fa globalment el text?   OBJECTIU o MACROACTE DE LLENGUATGE  

 

A tot el que s’ha explicat es poden fer una sèrie d’objeccions: 

1. Actualment, s’ha discutit el valor de la paraula gramàtica del text, ja que, de fet, 

remet a la noció de regularitat. La diferència estaria en el fet que en la gramàtica de la frase 

l’autor no pot triar i, per contra, a la gramàtica del text sempre hi ha diverses possibilitats. Això 

justificaria eliminar el terme, ja que els aspectes presentats no són exactament gramaticals. 

2. Cal discutir la relació entre TEXT i DISCURS. El text ha estat vist com un objecte 

formal analitzable tal com ho havia estat la frase, mentre que el discurs ha estat vist com un 

objecte pragmàtic, en relació amb la situació de comunicació. Potser la superstructura no està al 

text sinó al cervell del lector que els busca(idea de Charolles). Seria una manera de tractar, 

d’interpretar els textos. Estaríem en un tractament cognitiu de la superstructura. MOESCHLER 

critica fins i tot la noció de discurs. El discurs és continu o discontinu? És homogeni o 

heterogeni? En un discurs hi ha continuïtat entre les frases però cal fer un cert nombre 

d’inferències per omplir forats. Tot el tema de la represa anafòrica pot operar sobre un element 

gramatical però també pot fer-ho sobre la memòria cognitiva, sobretot en el cas de la substitució 

lèxica. Sembla que la comprensió del discurs és més un afer cognitiu que no pas lingüístic i cal 

veure el tipus de memòria i el tipus d’inferència que entren en joc. (Es llegeix al text allò que un 

hi aporta a partir dels seus coneixements previs; comprenem allò que som capaços d’aportar 

mitjançant inferències). 

2) RELACIONS PROCÉS /PRODUCTE 
Cal partir de la base de les grans diferències que presenten el discurs escrit del discurs 

oral. Com a esdeveniments comunicatius diferents que són, cal planificar sengles tipus d’anàlisi. 

Si, per exemple, comparem una conversació espontània amb un diàleg teatral veiem que, en la 

primera, hi ha una estructuració en torns de parla molt poc preparada i que, a més, tot és molt 

modificable pel context, per la memòria,...En canvi, en el diàleg teatral tot és convingut, fins la 

situació de comunicació està prefabricada. 

Quan ens trobem a classe de L1, el principal problema és l’adquisició de la llengua 

escrita. El fet essencial és que a l’escrit hi ha més d’un esdeveniment de comunicació: un de 

producció per part de l’escriptor, i una sèrie d’esdeveniments de recepció per part dels receptors. 

La gran dificultat del discurs escrit és la no presència de l’interlocutor quan s’està construint un 

discurs que ha de ser comprès, posteriorment, per un lector. 

El procés de producció es desenvolupa al llarg del temps, també hi ha una 

materialització (artesanat) ja que es pot treballar amb diversos suports. 
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El procés de lectura presenta la particularitat respecte l’oral: que es pot rellegir, que es 

pot tornar enrere per recuperar alguna informació. 

 

Podem estudiar l’escriptura com un doble procés(PRODUCCIÓ--RECEPCIÓ) enmig 

dels quals trobaríem el producte com a màquina discursiva. 

Ens podem acostar al procés des de diferents punts de vista. Fins fa poc, es treballava 

amb l’anàlisi dels errors(que ja no s’anomenen faltes). Els errors eren un indici de 

funcionament d’un sistema lingüístic en els alumnes i s’analitzaven com un fenomen normal i, 

fins i tot, positiu, ja que mostraven l’estat de la interllengua de l’aprenent. 

S’ha vist que els errors solen ser regulars, ja que són produïts per les regles 

intermediàries del subjecte i solen reproduir-se. La dificultat radica en explicar la recurrència 

dels errors. El sistema es veu poc vàl-lid per avançar i actualment s’ha abandonat força. 

L’altra perspectiva és concentrar-se en les ESMENES dels escrits dels alumnes. 

L’esmena sol aparèixer allí on l’individu dubta, es fa una pregunta i pren una decisió. A través 

de les esmenes podem deduir traces del procés molt interessants per entendre les coses. En 

aquest sentit, sembla fonamental demanar els esborranys i les esmenes als alumnes. 

En un principi, es va provar la tècnica d’escriptura “on line”, l’alumne explica com 

escriu i per què escriu, verbalitza els seus processos mentals intentant reproduir l’acte cognitiu 

del procés d’escriptura. El problema és que aquesta verbalització és força artificial i pot 

modificar sensiblement el procés que es vol estudiar. Això va portar a un sistema on la 

verbalització té una funció concreta diferent a la d’explicar el que s’està fent. La forma és fer 

que dos individus escriguin junts. La creació col-lectiva exigeix comunicar-se sobre les 

tècniques d’escriptura. Hi ha una argumentaciuó subjacent i la negociació de tot tipus de 

fenòmens crea tot un metallenguatge funcional. 

Aquesta forma de treballar és més pedagògica i l’anomenarem la metodologia del 

PROCÉS/ PRODUCTE. A més, ens generarà un doble corpus de material: 

 

La tècnica consisteix en confrontar els dos corpus per tal d’entendre’ls entre si. 

 

POSSIBILITATS DE VARIACIÓ EN EL BINOMI 

a) Nadiu / No nadiu 

b) Estat del treball escriptural(guió, esborrany,...)Fins ara s’ha treballat en corpus força 

lliures, tot i que es poden constrènyer per treballar aspectes concrets. 

a) Escrit----Esborranys dels alumnes, esmenes,...   

 productes 

b) Oral----- Transcripcions de les negociacions dels co-escriptors,     traces del procés 



ROBERT BOUCHARD 
Processus de Production Écrite 

5 

c) Projecte d’escriptura: argumentació, narració,...... Tasca encomanada. 

d) Quin ajut donarem a la producció? Documents previs poden facilitar i conduir el text 

produït(en L1 o L2); deixar el diccionari, gramàtica,.. 

e) Variacions sobre els útils i material d’escriptura: paper, ordinador,... 

 

3) ANÀLISI DEL CORPUS 
 

Quan analitzem els corpus, veiem que una bona unitat per a l’estudi pot ser la frase ja 

que el subjecte la veu com a una unitat, una frontera semàntica. 

Així per exemple, en el corpus Paul/Alice es pot dividir la transcripció segons la durada 

de la construcció de les frases del text.  

a)Es pot observar que hi ha frases que ocupen molts torns i, per tant, poden contenir 

alguna dificultat creativa o algun conflicte digne de ser analitzat, seria un indici sociocognitiu. 

b) Segons el temps que triguen en acabar les frases, observant les pauses i els silencis 

que poden ser moments de treball cognitiu. 

c) Es podria quantificar, l’autor ho proposa per acabar remarcant la manca de 

productivitat dels càlculs matemàtics en aquests estudis. 

d) Es poden analitzar les bromes, els somriures, ja que solen anar relacionats amb 

l’equilibri del grup. Els somriures tenen molts valors possibles; així els solitaris solen indicar 

tensió, mentre que els col-lectius marquen els moments positius. Ens podrien servir per avaluar 

la qualitat relacional de l’intercanvi(es podrien observar, també, els encavalcaments) 

 UNITATS DE TREBALL UTILITZADES 

Ja hem vist que la frase és una unitat que existeix de forma pràctica al treball col-lectiu. 

Es pot considerar també la possibilitat que es treballi amb unes unitats més grans que 

s’anomenarien períodes. Analitzant el corpus de Paul i Alice apareix un pourtant en diferents 

moments que ens donaria a entendre que, malgrat el treball puntual en una frase, els individus( o 

almenys un) té al cap una direcció a seguir a llarg termini. D’aquesta programació del procés de 

producció se’n diria període i seria àmpliament superior a la frase.  

L’autor creu demostrar que el període seria la unitat central del procés d’escriptura. 

Normalment va vinculat a un connector i, en el cas de Paul i Alice, aniria relacionat amb una 

protoforma argumentativa: 

 

Segons 

Ducrot i Auchlin caldria distingir dos nivells en un mateix individu: 

a) el subjecte parlant, definit a nivell conceptual, equivaldria al que es vol dir. 

b) el locutor seria l’encarregar d’assegurar la posada en pràctica dels mots. 

(F2  +  F3               ET POURTANT            F4 +F5  ) =     PERÍODE 
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Pot aparèixer un decalage entre el que es vol dir i el que s’escriu. Hi ha una línia 

d’investigació dirigida a ensenyar a revisar i, per tant, a escriure millor. 

 

Quan ens introduïm en els detalls del corpus, ens apareix una nova manera d’entendre el 

text, més enllà del que tradicionalment s’entén per macrostructura. Sembla que en aquests casos 

de creació col-lectiva, no trobaríem la idea clàssica del text com a sistema(sobretot en L2) sinó 

que el TEXT seria un seguit de frases acabat amb una última frase d’una dimensió diferent, la 

qual tindria la funció de tancar l’acte comunicatiu, que anomenarem coda. En el corpus 

Alicia/David es faria mitjançant una pregunta retòrica. 

PROTOFORMA 

 TEXTUAL  

 

El bon escriptor hauria de ser capaç de superar aquesta estructura simple i portar a terme 

una revisió retroactiva, fet molt difícil de trobar en L2. 

Un altre element interessant és esbrinar en quin moment l’aprenent és conscient que cal 

fer servir registres diferents per a l’escrit i per a l’oral. En L1 sol aprendre’s a l’escola, però en 

L2 costa molt més dotar l’aprenent dels dos registres. Sovint es pot constatar aquesta manca de 

maduresa per la presència dels mots del discurs. Són aquells mots de contingut semàntic 

variable que cada orador utilitza una mica a la seva manera.  Normalment, aquestes paraules 

tenen un valor semàntic diferent si es fan servir a l’oral o a l’escrit. 

Finalment, caldria aturar-se a analitzar el metallenguatge que es crea en les interaccions 

verbals entre els coautors d’un text escrit. Tenim un corpus oral que parla de l’escrit i que 

genera un discurs metalingüístic. El primer que crida l’atenció és que no apareixen molts termes 

tècnics referits al llenguatge gramatical i que, per tant, hi ha un decalage força clar entre el que 

s’ensenya a l’escola i el que es fa servir de forma pràctica en la producció. Podríem distingir 

quatre nivells de metallenguatges: 

1) METALOCUTOR : referit a l’activitat material de producció: cal-ligrafia, volum de 

la veu,... Sol ser força freqüent. 

2) METALINGÜÍSTIC:  referit al lèxic, la gramàtica, la morfologia, la sintaxi. 

Trobaríem algunes referències a temps verbals, als conceptes de mot, frase,...a l’ortografia, però 

pocs a fenòmens més complexes. 

3) METADISCURSIU : referits al text, a la cohesió,...Trobem molt poques referències 

a aquest aspecte, i la majoria de vegades es fan de forma implícita i es treballa “a ull”. Es sol 

rellegir per rellançar l’escrit endavant. 

FORMA TEXTUAL SIMPLE=F1+F2+F3+.....+CODA 
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4)METACOMUNICATIU I PRAGMÀTIC : s’ocupa de la recepció, si el lector ho 

entendrà, si ho veurà clar,...representant-se la situació de comunicació. Hi ha molt 

metallenguatge d’aquest tipus sobretot en textos produïts per adults. 


