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Figura 12: Indicació de la freqüència d’aparició del connector respecte als altres

connectors cercats en el corpus inicial

En aquesta taula es marca en vermell el connector seleccionat per l’usuari alhora que es

pot comprovar la relació dels altres connectors de la mateixa classe cercats i el seu

percentatge d’aparició.

8.6 Informació per a cada connector i representació

Un cop l’usuari d’ALCOR ha seleccionat un connector, s’inicia la consulta de la

informació per a cada peça lèxica, o dit d’una altra manera, la consulta del que

anomenarem d’ara en endavant la fitxa lexicogràfica.
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La fitxa lexicogràfica d’ALCOR presenta dos formats diferents: el format d’accés i el

format discursiu, de nou amb la intenció de facilitar la tasca al lexicògraf. Ambdues

fitxes comparteixen la mateixa informació encara que la manera de presentar les dades i

la manera de recuperar la informació amb vista a l’explotació lexicogràfica són

diferents.

En primer lloc, en l’encapçalament de la fitxa trobem l’entrada, és a dir, el connector.

En els casos en què la peça lèxica consultada presenta variacions formals, ALCOR dóna

a l’entrada totes les variants possibles del connector. En negreta s’indica la part del

connector que mai canvia; en verd, les parts variables, i entre parèntesis, l’opcionalitat

d’algun element.

En segon lloc, ALCOR presenta la informació categorial que correspon a les unitats que

descriu, és a dir, el que en el capítol setè hem anomenat marcatge de les unitats.

Ja hem assenyalat en diverses ocasions al llarg d’aquest treball que considerem

necessari l’etiquetatge uniforme de les unitats connectives que ens ocupen. Per aquesta

raó ALCOR proposa un conjunt de tres etiquetes per als CR, representades també

gràficament d’aquesta manera:

• , vàlida per a la implementació de qualsevol altre connector a ALCOR,

• , per a la implementació de qualsevol altra unitat reformuladora, i

•  o  en funció de la vehiculació de l’equivalència o del

distanciament per part de la peça lèxica descrita.181

Som conscients que la categorització com a connectors de les unitats que ens ocupen

pot plantejar problemes al lexicògraf pel fet que les peces lèxiques que pretén descriure

                                                
181 En la fitxa en format discursiu aquestes etiquetes no apareixen representades gràficament sinó que se
n’explica el significat.
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ALCOR engloben unitats amb característiques morfosintàctiques diferents. De totes

maneres, creiem que el fet que totes comparteixin unes mateixes instruccions funcionals

afavoreix el marcatge homogeni d’aquestes unitats.

En tercer lloc, tant la fitxa d’accés com la del format discursiu s’ocupen de descriure la

unitat lèxica seleccionada.

En diverses ocasions al llarg d’aquest treball hem apuntat que l’única definició

lexicogràfica possible per a les unitats lèxiques que ens ocupen és la que en presenta les

característiques funcionals, és a dir, la que es fa en la metallengua del signe.

Amb aquesta intenció, ALCOR presenta els trets funcionals dels connectors que s’han

implementat gràficament:

a) en negreta es marquen les característiques funcionals compartides per totes les

ocurrències d’un mateix connector. Segons el nostre parer, aquesta és la informació

mínima que hauria d’incloure’s en la definició lexicogràfica dels connectors perquè

correspon al seu nucli funcional.

Quan no és possible definir el connector a partir d’un únic valor proposicional, perquè

la peça lèxica en vehicula més d’un, s’indiquen totes les instruccions bàsiques del

connector en negreta. D’aquesta manera el lexicògraf reconeix tots els valors del

connector que ha de descriure obligatòriament.

b) indexats sota la definició bàsica del connector, es presenten la resta de valors

semanticopragmàtics que s’actualitzen de maneres diferents en interacció amb el

context, així com exemples de cada actualització, als quals s’accedeix fent un clic sobre

la nota que apareix al costat de cada tret particular. Aquests valors alternatius formen

part de la perifèria funcional del connector.
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Seria interessant que el lexicògraf pogués donar compte d’aquests valors secundaris en

el diccionari per a una definició completa i exhaustiva del connector.

c) finalment, en alguns casos, la fitxa lexicogràfica presenta algunes informacions

complementàries referents al funcionament pragmàtic de la peça lèxica que es descriu i

que el lexicògraf pot incloure optativament en la definició del connector.

Aquesta estructuració de la fitxa en dues o tres parts diferenciades es potencia a

ALCOR mitjançant el marcatge lateral en diferents tons ataronjats en el format d’accés.

El significat bàsic, a partir del qual s’actualitzen la resta de trets del connector descrit,

es marca amb un to taronja viu. Els valors atribuïbles a les diferents actualitzacions del

connector es marquen amb un to més clar. Finalment, les informacions suplementàries

s’assenyalen amb un to emblanquit.182

                                                
182 Per contra, la fitxa en format discursiu no presenta aquesta distinció en colors perquè la seva finalitat
és la recuperació total de la informació presentada.
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Figura 13: Fitxa d’accés per a l’entrada és a dir (EAD), amb una única instrucció de

primer nivell
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Figura 14: Fitxa en format discursiu per a l’entrada és a dir (EAD)

Finalment, s’accedeix a tres botons diferents, com s’observa en la part inferior de la

fitxa:183

• 

• 

• 

La finalitat del botó de freqüència l’hem explicada anteriorment quan hem fet referència

al criteri de la selecció. Ara expliquem a quines informacions s’accedeix fent clic sobre

els altres dos botons de la fitxa i la seva utilitat.

                                                
183 Des de la fitxa en format discursiu s’accedeix també als botons de freqüència i de contextos
d’aparició , però evidentment no al de format discursiu. Per tornar a la fitxa en format d’accés des del
format discursiu només s’ha de fer un clic sobre la fletxa de retorn.
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En el capítol anterior hem assenyalat en diverses ocasions la conveniència de

l’exemplificació dels diferents usos dels connectors en els diccionaris i de la notació del

comportament sintacticodiscursiu d’aquestes peces lèxiques. ALCOR facilita l’accés a

aquestes informacions a través del botó contextos d’aparició.

Quan es fa un clic sobre la icona dels contextos d’aparició, es desplega una pantalla que

presenta la informació d’aparició contextual del connector, estructurada en tres parts

clarament diferenciades:

i) a la part superior esquerra es presenta el connector en negreta i les unitats connectives

amb què es pot combinar, tant al davant com al darrere, en vermell, separades per una

barra inclinada, així com els trets de puntuació que apareixen en la combinació, que es

presenten entre parèntesis quan són opcionals. Quan el connector pot combinar-se amb

altres unitats, tant amb anterioritat com amb posterioritat, les indicacions en vermell

apareixen dues vegades.

ii) a la banda esquerra i a sota de l’entrada es dóna una llista exhaustiva de totes les

possibles posicions del connector en el text.184

iii) finalment, a la dreta s’activa una pantalla en què es presenten exemples dels

diferents contextos d’aparició del connector, i a la qual s’accedeix fent un clic sobre

algun dels ítems de la llista de l’esquerra.

                                                                                                                                              

184 Aquesta llista s’ha confeccionat a partir del corpus de la tesi i pot ampliar-se cada cop que es trobi un
context nou d’aparició de la peça lèxica sense necessitat de fer un estudi com el que hem presentat en la
primera part d’aquest treball.
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Figura 15: Pantalla en què es consulten els diferents contextos d’aparició del connector

i la combinabilitat amb altres unitats connectives

8.7 Recuperació de la informació

La recuperació de les dades proporcionades per ALCOR es fa a partir dels mecanismes

estàndard de traspàs d’informació que preveu el sistema operatiu Windows.

a) Si el lexicògraf vol desar selectivament les informacions, és a dir, guardar i recuperar

només unes dades determinades o en un ordre concret, diferent del que ofereix ALCOR,

ha de seleccionar la informació que li interessi, copiar-la en un espai de memòria intern

i posteriorment enganxar-la en un arxiu de text que pot anar completant amb tota la

informació d’un mateix connector que vulgui conservar. La fitxa del format d’accés

facilita aquesta tria selectiva gràcies a la disposició gràfica de la informació.
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Els exemples d’ús dels connectors, així com les definicions que poden consultar-se

accedint a ALCOR pel valor proposicional, han de seleccionar-se també mitjançant

aquest sistema per tal de poder ser utilitzats posteriorment en la redacció dels articles

lexicogràfics.

b) Si al contrari el lexicògraf vol desar la totalitat d’informacions que apareixen a la

fitxa, el navegador a través del qual es consulta ALCOR ofereix la possibilitat de

guardar tota la pàgina htm en un arxiu a través de l’opció Anomena i desa que apareix

en el menú Fitxer. La fitxa lexicogràfica en format discursiu és la més apropiada per fer

aquest tipus de recuperació de la informació.

Segons la nostra opinió, la proposta que hem presentat permet solucionar els problemes

bàsics que es plantegen a un lexicògraf per a la implementació dels connectors en els

diccionaris com ara la lematització, la selecció, el marcatge o la formalització dels usos

generals compartits per totes les ocurrències d’un mateix connector i de les

actualitzacions particulars.

Amb aquest capítol concloem la segona part d’aquest treball. En l’anterior, hem fet una

anàlisi de la representació dels connectors reformulatius en dues obres lexicogràfiques

del català, del castellà i del francès. En aquest, hem exposat les característiques

teòriques i de disseny del prototip d’aplicació lexicogràfica ALCOR.

El proper capítol el destinem a la presentació de les conclusions generals d’aquesta tesi

doctoral.



CAPÍTOL 9

CONCLUSIONS I APORTACIONS
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CAPÍTOL 9

9. CONCLUSIONS I APORTACIONS

“La explicación en el conocimiento científico exige no solamente descripción
sino demostración-explicación, basada en conceptualizaciones abstractas y en
el razonamiento deductivo que, a partir de la formulación de hipótesis, permite
dar cuenta del funcionamiento de la realidad con la presentación de pruebas y
verificaciones.” (Calsamiglia i Tusón, 1999, 311)

El treball que hem presentat és un estudi teoricodescriptiu sobre un fenomen discursiu

que en el marc de la lingüística catalana, fins ara, no havia estat estudiat amb

profunditat i que ha desembocat en un prototip d’aplicació: ALCOR, una eina pensada

per a la implementació de la descripció dels connectors en els diccionaris.

Retornant a l’inici, voldríem recordar que ens vam proposar un treball amb dos

objectius: un de descriptiu i un d’aplicat. En primer lloc, volíem fer un estudi aprofundit

del funcionament dels connectors reformulatius en català, i, en segon lloc, ens

plantejàvem construir una eina que ajudés els lexicògrafs en la implementació dels

connectors en els diccionaris.

9.1 Conclusions

Dels resultats del tot el treball s’extreuen quatre conclusions generals que validen els

supòsits de partida que teníem a l’inici, que presentem a continuació, i expliquem en

sengles apartats:

1) Els connectors reformulatius parafràstics i els no parafràstics formen part d’un únic

grup de funcionament. A través dels connectors reformulatius es vehiculen la

reformulació i l’organització discursiva.
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2) Els elements constitutius dels connectors reformulatius analitzats influeixen en el seu

funcionament pragmàtic, de manera que en aquests connectors hi ha una interrelació

evident entre forma i funció.

3) Existeix una relació molt estreta entre els connectors reformulatius i els que

tradicionalment s’han anomenat connectors argumentatius.

4) Malgrat la polisèmia aparent dels connectors reformulatius és possible establir per a

cada connector un valor semanticopragmàtic de base. Els restants trets definidors del

connector s’actualitzen de forma dinàmica en relació amb el context en què apareixen.

9.1.1 Els connectors reformulatius parafràstics i els no parafràstics formen part d’una

única estratègia discursiva: la reformulació i l’organització del discurs

Al llarg d’aquest treball hem demostrat la necessitat de concebre els connectors

reformulatius com un grup de funcionament unitari, tot i considerar vàlida i operativa la

distinció entre connectors reformulatius parafràstics (CRP) i no parafràstics (CRNP),

diferenciació basada en la relació semàntica vehiculada per cada grup de connectors

reformulatius.

Aquesta consideració ha permès establir una tipologia única per al grup dels connectors

reformulatius, amb dues classes clarament definides —els CR no variacionals i els CR

variacionals—; cadascuna de les quals dividida en dues subcategories més:

expansionals i reductius i, virants i permutants, respectivament.

La proposta tipològica plantejada permet explicar el funcionament d’algunes

ocurrències d’aquestes peces lèxiques que a priori podrien semblar “xocants”, com l’ús

d’alguns CRP en què l’equivalència entre els enunciats connectats és mínima, o

d’alguns altres casos en què, malgrat el distanciament vehiculat per un CRNP, els

enunciats units són molt poc divergents.
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En aquest mateix sentit, hem demostrat que les relacions semàntiques establertes pels

connectors reformulatius se situen en una escala contínua i gradual, en els extrems de la

qual es localitzen, d’una banda, l’equivalència màxima entre els enunciats connectats i,

de l’altra, un distanciament quasi absolut. Aquesta constatació permet explicar la

possible substitució en alguns casos d’un connector reformulatiu parafràstic per un de

no parafràstic, i a la inversa, malgrat el canvi evident en l’establiment de l’equivalència

o el distanciament, respectivament.

 

9.1.2 Els elements constitutius dels connectors reformulatius analitzats influeixen en el

seu funcionament pragmàtic, de manera que en aquests connectors hi ha una

interrelació evident entre forma i funció

L’elecció inicial d’un model teòric integrador com la Proposta semanticopragmàtica

composicional presentat al capítol segon ha ajudat a destacar la influència dels aspectes

semàntics, morfològics i sintàctics dels components dels connectors analitzats en el seu

funcionament. Aquest model ens ha fet observar aquests aspectes com si fossin un

conjunt divers i inseparable de trets definidors dels connectors.

D’una banda, al llarg del treball i de forma breu, hem apuntat la influència del grau de

fixació gramatical d’aquestes unitats en el seu funcionament, seguint els passos iniciats

per Combettes (1994), Cuenca (1993, 1996, 1998 i 2000) i Rossari (1993 i 1994). En

relació amb aquest darrer aspecte, en el capítol sisè hem exposat que el grau de fixació

dels connectors reformulatius parafràstics és més alt que el dels no parafràstics, i n’hem

apuntat com a causa possible l’especialització d’un nombre inferior d’unitats

connectives vehiculadores de la paràfrasi.

D’una altra, en els capítols quart i cinquè, hem assenyalat la influència dels trets

semàntics, morfològics i sintàctics dels components dels connectors en el seu

funcionament, que, succintament, són els següents:
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a) Els connectors reformulatius estableixen una relació anafòrica important amb

l’enunciat connectat perquè actuen com a díctics, i la polifonia es fa present en tots els

casos analitzats. Aquest caràcter es reforça per la presència de l’especificador altre a les

peces lèxiques dit d’una altra manera i en altres paraules, de la forma de superlatiu a

més ben dit, que exigeix un element anterior amb què comparar-se, o dels substantius fet

i realitat, que apel·len a un estat previ “aparent”.

b) La jerarquia enunciativa és un altre dels aspectes presents en la majoria de les

ocurrències analitzades, encara que no és un tret compartit per tota la classe

reformulativa sinó que sembla que està en funció del connector que la vehicula i de cada

situació d’enunciació concreta: els connectors en altres paraules i dit d’una altra

manera no estableixen mai la jerarquia entre els enunciats que connecten a causa de la

influència de l’especificador altre en el seu funcionament. Per contra, les peces lèxiques

de fet, en realitat i més ben dit marquen una jerarquia clara de l’enunciat reformulat

respecte al reformulador, influïdes segurament pel pes del superlatiu més be i pels trets

semàntics associats a fet i a realitat, que permeten presentar l’enunciat reformulador

com a “més verídic” que el reformulat.

c) El caràcter disjuntiu de la reformulació es manifesta a través de l’aparició de la

conjunció o, ja fixada en el connector o sigui, o mitjançant la possible coaparició amb

els connectors reformulatius dit d’una altra manera, en altres paraules, més ben dit i en

definitiva i també en l’eventualitat discursiva vehiculada pel substantiu cas a en tot cas i

en qualsevol cas.

d) Les instruccions correctives, argumentatives, recapitulatives i/o conclusives

vehiculades per alguns connectors reformulatius estan també clarament influïdes per les

peces lèxiques que els componen:

• totes les ocurrències dels connectors en què directament o indirecta hi figura el mot

fi estableixen instruccions conclusives i/o recapitulatives (al cap i a la fi, en

definitiva i en fi).
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• totes les ocurrències del connector més ben dit estableixen instruccions correctives,

així com la majoria de casos analitzats dels connectors de fet i en realitat i dels

indicadors d’eventualitat en tot cas i en qualsevol cas, pel caràcter modalitzador i

avaluatiu introduït per les peces lèxiques tot i qualsevol, respectivament.

• totes les ocurrències d’en el fons i algunes de de fet i d’en realitat vehiculen

l’argumentació discursiva, a causa de la càrrega semàntica dels substantius fet, fons i

realitat, que fan referència a una veritat més aprofundida i real que la reformulada.

e) Finalment, cal assenyalar la influència de la morfologia verbal en el funcionament

dels connectors reformulatius parafràstics. L’aspecte perfectiu del participi del verb dir,

a més ben dit i dit d’una altra manera, i la forma de subjuntiu del verb ser, a o sigui,

accentuen el caràcter subjectiu de l’enunciat reformulador i, en conseqüència, el

distanciament de l’enunciador respecte a l’enunciat reformulat. Per contra, el caràcter

menys marcat morfològicament d’és a dir, en què el verb ser està en indicatiu i el verb

dir en infinitiu, habilita la utilització d’aquest connector per establir una relació

d’igualtat objectiva i elevada entre dos enunciats propers al locutor, encara que entre

ells hi hagi una relació d’equivalència dèbil.

9.1.3 Existeix una relació molt estreta entre els connectors reformulatius i els que

tradicionalment s’han anomenat connectors argumentatius

El model d’anàlisi que hem adoptat, que pren en consideració elements de la Teoria de

l’argumentació, ha permès l’observació de les unitats analitzades en relació amb el seu

paper en l’argumentació discursiva.

La vinculació entre els connectors argumentatius i els connectors reformulatius ha

quedat demostrada en l’anàlisi d’aquestes unitats en el capítols quart i cinquè. Tots els

connectors reformulatius vehiculen instruccions bàsiques o de segon nivell de caràcter

argumentatiu, contraargumentatiu o de tots dos tipus indistintament en algunes de les

seves realitzacions.
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En realitat, l’argumentació és una instrucció bàsica vehiculada per tots els casos d’en el

fons i per algunes de les ocurrències dels connectors de fet, en realitat i en tot cas i,

quan les ocurrències analitzades no estableixen instruccions argumentatives,

l’argumentació també es fa present de forma indirecta: quan s’aclareix, es recapitula o

es continua el fil discursiu d’un text, també s’afavoreix en certa manera l’argumentació i

la coherència textual.

De fet, la relació entre la reformulació i l’argumentació s’ha descrit en altres estudis

(Bach 1996 i 1997, Briz 1993a i 1993b, Norén 1999, Flottum 1995a i 1995b i Portolés

1998a), i més concretament pel que fa als connectors, alguns treballs han plantejat una

reestructuració de les classes de connectors tradicionalment establertes que permetés la

inclusió dels reformulatius dins dels argumentatius (Norén 2000).

Segons la nostra opinió, en lloc de proposar una reestructuració de la classificació dels

connectors seria millor considerar que es tracta únicament d’una qüestió de predomini

funcional (Briz, 1993b, 42): mentre que la vehiculació de l’argumentació és la

instrucció de base per als connectors pròpiament reconeguts com a argumentatius i una

instrucció de segon nivell per als reformulatius, inversament, la vehiculació de

l’organització discursiva és una instrucció de segon nivell per als connectors

argumentatius i la instrucció de base per als connectors reformulatius. D’aquesta manera

s’explica també la substitució possible en moltes ocasions d’un connector reformulatiu

per un d’argumentatiu, i a la inversa.
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9.1.4 Malgrat la polisèmia aparent dels connectors reformulatius, és possible establir

per a cada connector un valor semanticopragmàtic de base. Els restants trets definidors

del connector s’actualitzen de forma dinàmica en interacció amb el context en què

apareixen

La darrera hipòtesi formulada en el primer capítol d’aquest treball s’ha validat a nivell

descriptiu, teòric i aplicat. En l’anàlisi dels connectors reformulatius realitzada en els

capítols quart i cinquè hem constatat que tots els connectors reformulatius vehiculen la

reformulació i l’organització discursiva. Dins d’aquest grup, els reformulatius

parafràstics estableixen una relació d’equivalència, i els no parafràstics una relació de

distanciament. Aquestes característiques funcionals compartides per cada un dels grups

dels connectors reformulatius permeten proposar una definició funcional de les unitats

lèxiques analitzades, implementable com a definició lexicogràfica. També hem observat

que la majoria dels connectors estudiats vehiculen una instrucció funcional bàsica única

compartida per totes les seves realitzacions discursives. Tot i això, algunes de les peces

lèxiques analitzades són polisèmiques és a dir, en vehiculen més d’una.

En tots els casos estudiats, la resta de trets dels connectors (que corresponen a la seva

perifèria funcional alternativa) s’actualitzen en funció de la interacció amb el seu

context d’aparició. De la descripció realitzada se’n deriva una abstracció teòrica clara:

els connectors reformulatius són un exemple de l’actualització dinàmica de significat

postulada en algunes aproximacions sobre el discurs.

Aquesta darrera hipòtesi formulada també ha quedat verificada a nivell aplicat, en la

proposta sobre l’organització de la informació funcional per als connectors d’ALCOR,

en què es presenten de forma diferenciada les funcions bàsiques i les perifèriques

d’aquestes peces lèxiques connectives.
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9.2 Aportacions

Qualsevol treball d’investigació es proposa millorar l’estat de la qüestió del tema que

estudia a partir de les aportacions que fa. Les contribucions d’aquesta tesi són teòriques,

descriptives i aplicades, i estan en relació amb els dos àmbits d’estudi del treball:

l’anàlisi del discurs i la lexicografia.

En un nivell teòric, aquest treball fa quatre aportacions útils per a l’anàlisi del discurs:

a) la proposta d’una metodologia per a l’anàlisi del connectors i dels enunciats

connectats (cap. 2),

b) la proposta d’una definició operativa de connector (cap. 2),

c) la proposta d’una definició de reformulació, reformulació parafràstica i no

parafràstica (cap. 6),

d) la proposta d’una tipologia operativa per als CR (cap. 6).

Descriptivament el treball presenta una anàlisi completa de catorze connectors

reformulatius del català, implementada a ALCOR, en format de fitxa lexicogràfica i en

format discursiu.

Finalment, a nivell aplicat, la principal aportació d’aquest treball és el disseny d’un

prototip d’organització de la informació al voltant dels connectors —ALCOR—,

inicialment pensat com a eina d’implementació d’aquestes unitats en els diccionaris i

adreçada bàsicament als lexicògrafs.

Encara que una tesi doctoral sigui un treball finalista i tancat, no voldríem acabar aquest

capítol sense assenyalar quatre aspectes de recerca que el treball realitzat suggereix i

que voldríem assumir com a camps d’investigació a partir d’ara.

En primer lloc, pensem que seria interessant fer un estudi contrastiu dels connectors

analitzats amb els d’altres llengües romàniques que permetés refinar alguns aspectes

amb vista a la seva traducció.
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En segon lloc, creiem que l’estudi dels processos reformulatius en el camp dels

llenguatges d’especialitat podria ser útil per a l’establiment de la gradualitat

d’especialització d’aquest tipus de discurs.

En tercer lloc, segons el nostre parer, el prototip lexicogràfic que hem dissenyat podria

utilitzar-se per a la descripció d’altres connectors. Creiem que és possible i interessant

dissenyar un diccionari per als connectors a partir de la proposta d’estructuració de la

informació d’ALCOR, i ens agradaria fer-ho efectiu en un futur.

Finalment, considerem que ALCOR és una aplicació lexicogràfica també útil per a

l’ensenyament de la llengua a adults i a estrangers i per a la traducció, convenientment

complementada amb informació específica en cada cas.

I ja per concloure, voldríem fer un parell de consideracions personals. En el procés

d’elaboració d’aquesta tesi pensem que hem après una metodologia d’investigació

científica i hem adquirit uns bagatge teòric i aplicat molt important. Però el que trobem

que ha estat més enriquidor per a nosaltres és el fet d’haver conjugat dues perspectives

sobre el llenguatge, una de teòrica i una altra d’aplicada: haver pensat que l’aplicació

que ens plantejàvem inicialment era possible, realitzar-la i veure’n els fruits és la millor

gratificació que podíem tenir.
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