
ells, i a  mesura que els vagi reclamant el nostre 
ambient, el Departament els prestara una 
atenció particular. 

Dins aquest marc estan previstes les activi- 
tats que es refereixen a continuricic? 

« Semdtica de la radio)), dir. Lluis Bassets. 
- «La semibtica segons Morris), dir. J. Be- 
rrio. 
- ((Política comunicativa a Catalunya du- 
vant la "transició" (1976-80)», dir. Josep 
Gifreu. 
- ((Noves tendencies de la recerca sobre 
comunicació de masses). M. Moragas. 
- d n a l i s i  semibtica dels textos), dir. Pérez 
Tornero (en COL laboracióamb M. Rodrigo i E. 
Saperas). 
- ((Semibtica visual)), dir. J. Pericot. 
- ((La competkncia comunicativa dels recep- 
tors), dir. L. Vilches. 
- ((La cultura quotidiana postfranquista)) 
(Dep. de Sociologia, Dep. de Teoria de la 
Comunicació de la U. A. B.) 

SEMINARIS COMPLEMENTARIS 

- «La retorica visual. El discurs de la imat- 
ge)). A carrec delgrup de retorica de Lieja u. 
Duboi~  F. Edelin). 
- «El  discurspolt7tc t e h  mass-media), per 
Roland Cayrol, professor de I'Institut de 
Cikncies Politiques de la Universitat de París. 
- «Panorama de la semibtica en elspaijos de 
I'est), per Yvan Bystrina, professor de Semi& 
tica de la Universitat Lliure de Berlin. 
- Altres per confirmar encara... 

SEMINARI SOBRE 
«TEORIA DE LA 
COMUNICACI~ I 
PRAGMATICA~ 

J. M. Pérex Tornero 

Els treballs d ú n  seminari realitzat durant el 
curs anterior (dirtgztperJ Berrio iJ M,  P6 
rez Tornero) abordant eltema (dModelsdána- 
lisi de la persuasió)), encara que portaren a la 
conclusió que resultava perfectament rendible 
-teoricamentparlant- una aproximaciósk- 
mio-lingiit3tica a I'esmentat tema -trascen- 
dint, per tant, les classiques aproximactons de 
la psicologia o de la psicologia social (Hou- 
lana: Festinger, e t c . ) ,  destacaren la necessi- 
tat urgent d'implicar les metodologies s8mio- 
lingiiistiques en I'estudi «real>), ((efectiu)) i 
((concret)) del llenguatge (o llenguatges) ide la 
comunicacio: pero aixo requeria una dedicació 
sistematica a qiiestions de metodologia i epis- 
temologia. 

En aquest sentit, el seminari de « Teoria de la 
comunicació i pragmatica)) es proposa corn a 
objectiu princ@alposar un nexe dúnió entre 
les metodologies skmib-lingiiz3tiques més clas- 
sigues (estructuralirme, generativiSme ...) o se- 
mtotiques (tals corn I'escola de Paris) i les 
doctrinesfilosbfico-Iingdistiques que conceben 
el llenguatge com una accio: o sigui, lafilosofa 
anglosaxona del llenguatge, el pragmatisme 
america, certes tendkncies de lapraxiologia del 
llenguatge i els darrers corrents de lagramati- 
ca del text. 

Resulta innegable que elsproposits delsemina- 
ri coincidiera am b un cert am bient favorable del 



tema, tant nacionalment com internaczbnal- 
ment. Aix i  ho demostren en el nostre paz?, les 
traduccions, durant el curspassat, d'<dctos de 
habla)) de Searle, i de ((Texto y contexto )) de 
van Dqk; i fora de les nostres fronteres, 
hparició de nzímeros monografics dedicats al 
tema de la pragmatica de dues reutjtes bastant 
conegudes (((Langue Francaise), i «Commu- 
nications)>), la pu blicació de << Text- Wetens- 
chap. Een Interdisciplinaire in leiding)), de 
van Dqk, ((La transparente et I'enonciation D, 
de F. Recanatz; «Les mots du discours)), 
d'0swald Ducrot et al ,  etc. 

La relacio' dels temes tractats en el seminari 
poden donar dea del contingut dáquest: 

- Breu panorama general de les diferents 
aproximacions pragmatiques al llenguatge. 
- Del Witgenstein del « Tractatusn ald'«In- 
vestigaciones)). 
- Les deficikncies dels models de comunicació 
lingüzltica de Saussure ide la teoria maternati- 
ca. E l  seu aspecte pragmatic. 
- La competencia lingühtica i la competen- 
cia comunicativa. 
- La gramatica del text i la seva atenció als 
aspectes p ragmatics. 
- Etc. 

Cal destacar les comunicacions de Wctor 
Sánchez Zavala (Uniuersitat Complutense de 
Madriq, Victbria Camps (U. A. B.) i el serntl 
nari complementari d'0swald ~ u h o t  (Ecole 
des Hautes Etudes, París). E l  primer d'ells 
insistz' en la necessitat de complementar les 
investigacions clhsiques del generatiuisme 
amb aportacions de lapragmatica i lapsicol~ 
gia. Alseu mode de ueure, les recents investiga- 
cions que desenuolupen el pensament Cboms- 
kya hi  experimenten una innegable tendencia. 
Per la sevapart, Victbria Camps va intentar 
demostrar la ualidesa de les inuestigacions 

pragmatiques encarregant-se d'aplicar els mo- 
dels dáctes al. locucionaris (d'Austin i Searle) 
a Iéstudi de la mentida. Va defensar la dea 
que, a I'bora de judicar ianalitzar la mentida, 
cal substituir els tradicionals raonaments pel 
que fa a la ((ueritat)) i (Ifalsedat)) dels enun- 
ciats per una considerackf global ipragmatica 
de Iácte de mentir. De tal manera, un acte 
mentider fóva aquell que, deliberadament, 
falseja elseu ((aspecte)) al. locucionari Pelque 
fa al seminari de Ducrot, es pot confrontar la 
informació que se li dedka espenpcament. 

Els objectius del seminariforen a complerts i 
délls es despren una serie de conclusions de 
llarg abast. Entre elles cal destacar-ne les se- 
güents: 

1. - Es fa necessari no limitar-se exclusiva- 
ment a Iánaliri dels enunciats semz2tics, sinó 
que cal prestar una atenció especial al procés 
dénunciació i producció dels missatges. 

2. - En I'estudi de Iénunciació i la producció 
s'han de privilegiar els aspectes generals del 
problema, alhnyant-se, per tant, delspartku- 
lartjmes i del cas zínic. Es tracta déstudiar 
qiiestions tals com les competencies comunica- 
tives generalitzades en una societat, els tipus 
de discursos socials i les restriccions que cadas- 
cun d'ells comporta, etc. 

3. - En aquest sentit, la comunicacid com a 
font dtnfnttat  de possibles relacions socials 
-deixem de veure-la, doncs, com a mera trans- 
missió d'informacirS sens apareix com un 
element crucial en qualseuol apro.uimació al 
llenguatge o llenguatges. 

4. - Per acabar, i en alfb que pertoca a la 
semtotica, es fa zítd concebre-la com una 
disciplina quepren coma objecte no zínicament 



estructures i esquemespretesament universals, 
sinó que s'encarrega, a rné~  dánalitzar i 
explicar les concretes organitzacions delsentit 
que esprodueixen en contextos histories deter- 
rninats. Aixb vol dir, apostar pel desenvolupa- 
ment f i na  possible sociPsemiotica la consti- 
tuczQ'de la qual, sembla, absolutament desit- 
jable. 

SEMINARI SOBRE 
((ANALISI DEL 
LLENGUATGE POLÍTIC 
DEL FRANQUISME)) 

Lluís Bassets 

Aquest seminari ha estat realitzat con a 
perllongació del curs de semiotica de la comu- 
nicacióde masses que tinparteix Lluis Bassets. 
Han participat en els treballs delseminari els 
segiients alumnes: Anabel Abril, Gabriel CP 
lome: Maria del Mar Garayoa, Olga Huguet, 
Andrea Pascual, Jordi Pon4 Maria Josep 
Recoder i Maria Angela Rovira. 

Des delpunt de vista teoric han estat abordats 
dues grans arees tematiques, previes al treball 
practic dánaliri, que ha estat el cos centraldel 
seminari E n  primer lloc, una panoramica i 
dtjcusstQ' sobre les principals aproximacions 
metodologiques a Iánalisi de textos, des dels 
metodes sociologics i la semantica quantitati- 
va, fins als metodes qualitatius empratsper la 
semibtica, passantper la rediscussiódels esque- 
mes classics de la retorica. E n  segon lloc, una 
caracteritzact0' del llenguatge i del dircurs 
polz'tic totalitari 

Lóbjecte dánalisi que es plantejava, i que 
condicionava logicament els mateixos pressu- 

posits tebrics del seminari, eren els discursos 
polítzcs del franquisme, entesos en un sentit 
ampli, en que serien inclosos certs tQus de 
discurs religiós. Aijcr: foren estudiats els se- 
giients textos: la carta coLlectivvrl dels bzjbes 
espanyols durant la guerra civt'I; el llibre 
d'Escrivu de Balaguer ((Camino)); els edito- 
rti3ls de ((La Vanguardza Espatiola)) dels dies 
2 7  de gener de 1939 i del21 de novembre de 
1975; el discurs del preszd'ent del Govern 
espanyol Artes Navarro del 12 de febrer de 
1974; la declaraciópolitica delpresident de la 
Hermandad de Combatientes, José Antonio 
Girón de Velasco, del 2 8  d'abril de 1 9 74; i el 
testament politic del general Franco. 

E l  conjunt de les analisis, a més de comprovar 
certs nivells d'efcacia en la metodologia em- 
prada, constata, fonamentalment dues qiies- 
tions: 1.  - la possibilitat efectiva de caracte- 
ritzar discursivament el regim franquista, 
tant pel que fa a un cert lexic com a uncs 
determinades estructures dtjcursives; 2. - I'e- 
xistencia d'un encreuarnent de llenguatges 
entre lambit  de la politica i lambit  de la 
religih fet que potser -caldria proseguir la 
recerca- és caracteristica del feixisme espan- 
yo/ respecte als altres feixismes. 

ELS PERSONATGES DEL 
DISCURS, D'OSWALD 
DUCROT 

Lluís Bassets 

Un acte comunicattil, una enunciucid pot ésser 
entera teatralment, ésa dir, com un text viu on 
parlen i són representats diversos (gersonat- 
ges» que, conseqiientment, actuen cada un amb 
la seva veu, en allo que podria anomenar-se 




