
De la lingüística a la 
per ~ o a n ' ~ .  Argente 

Quan hom es proposa d'arribar a una teoria fomalitzada i explicativa 
d'alguns fets -típicament de fets que pertanyen al domini de les aciencies 
humanesn- cal sempre no perdre de vista l'objectiu inicial, que no és pas 
I'elaboració d'un sistema formal per se, sin6 I'explicació dels 'fets que han 
motivat el naixement de la teoria en qiiestió. D'aquesta manera, la cons- 
trucció de la teoria es troba sempre condicionada pels resultats del seu 
contrast amb unes dades empíriques; si existeix una adequació suficient 
entre aquests dos nivells, la teoria pot funcionar amb una certa efidcia, 
altramént caldria prescindir-ne i intentar d'amibar a una nova teoria amb 
un nivel1 d'adequació acceptable. Aquesta situació és, grosso modo, la de 
totes aquelles disciplines que tenen un caracter científic ben reconegut; 
podem dir, sense massa timidesa, que els afers de la lingüística van actual- 
ment per aquest camí. 

* Ad excusandarn causam: Quan, fa ajguns anys, em vaig preocupar de la possibi- 
litat d'elaborar els principis d'una pdtica .generativa, vaig arribar a uns resultats més 
aviat desencoratjadors, donada la dificultat essencial que semblava possible de crear 
un mecanisme capac de predir certes propietats estructurals de les frases, perb no de 
predir-les en tant que propietats poktiques, sinó solament en tant que propietats 
lingüistiques. Aixb era i segueix essent així per la manca d'una definició comprensiva 
del concepte apropietat pokticaw -i, en conseqüencia, per la impossibiitat de separar 
les estructures poktiques de les no-poetiques- i, alhora, també per les enormes res- 
tricuons que d a  imposar a una gramhtica a fi de poder explicar els diversos artificis 
estmcturals dels poemes observats (desviacions sinthctiques, transposicions funcio- 
nals, parallelismes, etc.). La modificació progressiva de les regles de la gramhtica 
menava prhcticament a la seva dissoluci6, i, si seguint una alternativa, em limitava a 
especificar les modificacions necessaries per a cada cas independentment, em trobava 
en la necessitat de seguir donant una explicació o analisi ad hoc per a cada poema. 

La lectura posterior d'un article de .M. Bierwisch em va fer veure la -possibiitat 
de plantejar una pdtica com un mecanisme de reconeixement, com una mena de proce- 



De diversos punts de vista s'ha fet palhs, moltes vegades, el fet que 
existeix una estreta relació entre lingüística i poktica. Ara bé, els intents 
d'especificar la naturalesa i qualitats d'aquesta relació ja no han estat 
tan reeixits. Dir que el material primari de la poesia és el llenguatge no 
passa d'ésser una generalitat que no condueix a res, tret de plantejar el 
problema (si bé cal reconkixer que aixb ja és un pas forga important). 

Trasliadant alguns dels plantejaments de la lingüística a la pdtica 
podríem dir que així com una gramhtica és una descripció de la compe- 
tencia lingüística dels parlants, cal que la poktica ens forneixi una descrip 
ció de llur competencia poetica, és a dir, de la capacitat humana de produir 
estructures poetiques i de copsar-ne l'efecte. Cal sortir al pas d%ia pos- 
sible mala interpretació: no es tracta, en absolut, de descriure la capacitat 
humana d'emetre judicis de valor sobre obres literaries, sin6 solament -i 
aquest és, doncs, l'objecte de la poktica- d'esbrinar quines són les regu- 
laritats particulars que es presenten en els textos literaris, que produeixen 
i'efecte específic de la poesia, i que constitueixen o poden constituir la 
base empírica d'aquells judicis. La poktica, doncs, no s'ha de confondre 
amb la crítica literkia, bé que en pugui constituir, fins a un cert punt, 
el fonament. 

Potser abans de continuar es fa necessari d'explicar alguns conceptes 
propis de la teoria lingüística perquk, &nat el parallelisme entre lingüís- 
tica i poktica de que partim, ens s ed  iitil de conkixer-los. 

1. La teoria lingüística es proposa d'estudiar les regulaxitats estruc- 
tural~ prbpies d'una o de diverses llengües i les seves interrelacions. 

Aquestes regularitats estructurals són conegudes i dominades, encara 
que sigui implícitament, peIs parlants i són a la base de tota comunicació 
verbal, de tot fet de parla concret. Aquesta capacitat dels parlants consti- 
tueix liur competkncia lingüística, i aquesta competencia es pot descriure 
formalment per mitjh d'un sistema de regles, subjacents a cada fet de 
parla concret. Una gramhtica representa, doncs, com ja hem avanwt, una 
descripció formal de la compethcia lingüística d'un parlant - oidor ideal 
(aquesta abstracció és necessaria perquk la gramhtica arribi a tenir un 
status científic, altrament ens limitaríem a establir una casuística dels 
diversos processos psicofisiolbgics individuals en diversos actes de comu- 
nicació). Podem imaginar-nos una gramhtica com un mecanisme finit que, 

diment de decisid del tipus exemplificat per CHOMS~Y (Syntactic Structures, 1957, 
p. 51), amb la variad que no es tractaria de decidir sobre una -tia, si116 sobre 
certes propietats de les frases extretes d'un corpus i de les anhíisk que la @tica 
assignaria a les frases. D'aquesta manera no cal imposar restriccions sobre la gramB 
tica, sin6 establir un sistema de regles que ordeni les frases en una esmla de apoeti- 
calitatm, la qual cosa ve a resoldre, relativammt encara, el segon problema apuntat 
-la complicaci6 de la grarnhtica-, pero no el primer - e l  concepte rpoktic- la 
soluci6 del qual, en canvi, pressuposa. 

El plantejament tdr ic  i la tesi central del present article wincideixen amb els 
de Bierwisch, perb el fet que aquest plantejament no és sin6 una transposició a la 
poktica dels passos- seguits per la lingüística -circumstancia que he volgut remarcar 
amb més insistencia que ebpropi Bierwisch- m'excusa potser d'una certa manca 
d'onginaiitat global en la tesi centra; De tota manera, d'originalitat, en el present 
article, n"hi ha, i deixo al lector el judici defhitiu. 1 corn se sol dir en aquests casos, 
tot reconeguent a Bierwisch el que 6s de  Bierwisch, si hi trobeu dgun error 6s del 
tot meu. 



a partir &un nombre relativament reduit d'elements (mots, fonemes, mor- 
femes) i amb unes poques regles de combinació, genera o enumera - e n  el 
sentit matemhtic del mot- un conjunt infinit de frases. La derivaci6 de 
les frases es fa pas a pas, des d'un símbol inicial F (= aoracióo, concepte 
que només es defineix dins les aregles de jocn) fins a la frase sencera, 
amb una representació fonBtica i una interpretació semcintica, seguint gra- 
dualrnent la seqühcia de regles necessaries de la gramhtica. Aquest me- 
canisme el podem representar per Sesquema: 

on G representa el sistema de regles i ft, es una qualsevol de les frases que 
genera. Arribats aquí, podem decantar-nos per una d'entre dues hipbtesis, 
una de rnés forta i una altra de no tan forta. Segons la primera, exigirem 
que el mecanisme G sigui capas de destriar el conjunt de totes les seqüen- 
cies de mots que donen un resultat gramatical de totes les altres seqüencies 
de mots que resulten agramaticals o mig gramaticals. (És a dir, que faci 
una partició dins el conjunt de seqühncies possibles de mots, tot separant 
les seqükncies gramaticaIs de totes les altres). Aixb suposa psicolbgicament 
que tot parlant pot determinar si tal seqükncia és o no és gramatical. Ara 
bé, sembla que respon més a la realitat psicolbgica la segona hipotesi, la 
qual consistiría a fer generar totes les frases o seqüencies al mecanisme G, 
tot assignant-los un nivell relatiu de gramaticalitat. Ahí, d'una determina- 
da seqüencia de mots fi G ens diria si és perfectament gramatical, si és 
completament agramatical, o si és rnés gramatical que f ~ ,  perb menys grama- 
tical que fm. Possiblement G podria operar igualrnent i amb rnés economia 
si en comptes de frases aillades ens establís comparacions entre classes de 
frase o de construccions. La capacitat del parlant de donar una interpra 
taci6 a frases que no s6n del tot gramaticals -penseu en els telegrarnes- 
es fonamenta en la seva capacitat de relacionar-les, per d o g i a  d'estruc- 
tures, amb d'altres frases o classes de frase perfectament gramati&.' 

Pera, evidentment, no n'hi ha prou de generar totes les sequhcies de 
mots possibles; la capacitat lingüística del parlant li permet, a més a més, 
de copsar certes propietats estmcturals de les frases. Per exemple, qud- 
sevol catalh, malgrat que no hagi h a t  a escola o no li hi hagin ensenyat la 
llengua nadiua, 6s capa9 d'adonar-se, sense ma-a esfoq, que seqüencies 
de mots com: 

Cerquem una casa sota un cel ben blau 
(Carner) 

cinstant que pasa  follament se'n du 
flama, espetec, desordre de guspires 

(Carnet) 

(...) 
unes dones amigues de sempre, en un poblat tancat, 
que parlen dels cossos de I'una i de l'altra, vesteixen 
les filles igual, i ho recorden i obliden tot juntes. 

(Ferrater) 

l. Cf. J. J. UTZ, Semi-Sentences, dins FODOR i KATZ (eds.), The Structure of 
Language, EngIewood Cliffs (New Jersey 1964). 



presenten, a primera vista -i sense tenir compte de la pronunciació-, am- 
bigiiitats sinthctiques, 6s a dir, representen més d'm frase. En el primer 
vers de Carner, perquk la subseqüencia sota un cel ben blau es pot inter- 
pretar corn un adverbial de la frase (modificant el verb) o corn una cons- 
trucció adjectiva, modificadora del substantiu casa. En el segon cas, més 
senzill, ens trobem simplement amb un adverbi -follament- que, degut 
a la seva posició, pot interpretar-se corn un adjunt de passa o corn un 
adjunt de se'n du. Tant en un cas corn en I'altre I'ambigüitat desapareix 
en ésser pronunciades les frases, pel fet que ens caldrh triar una de les 
dues interpretacions, i segons la interpretació triada la fonetica -o, millor, 
la prosodia- sera diferent. En el darrer vers de Ferrater, hi trobem una, 
Iingüísticament, possible ambigüitat, que es desfh grhcies a la interpretació 
que imposa el ritme: el mot tot es pot analitzar corn un adverbi que modi- 
fica l'adjectiu juntes, pero també podria tractar-se d'un element prono- 
minal objecte del verb obliden (sense possibilitat d'adduir que en pugui 
resultar una construcció pleonastica, car la presencia del pronom ho, amb 
la mateixa funció, és en aquest cas obligatoria: cf. I'agramaticalitat de 
les dones obliden tot). Ara bé, en la primera interpretació es tractaria 
d'un element &ton, en la segona d'un element tbnic. Com que el ritme 
demana un temps no marcat en aquella posició, hem d'interpretar-lo en el 
primer sentit. En aquest cas, doncs, l'estructura rítmica (un iambe seguit 
de quatre anapestos) constreny de tal manera la interpretació del vers 
que gairebé no ens adonem de la seva tebricament possible ambigüitat. 
Pero només un xic de reflexió gramatical -oblidant-nos que es tracta d'un 
vers, i prescindint, per tant, de la informació que ens dóna la seva pronun- 
ciació corn a tal vers- ens permet de descobrir les dues possibilitats d'in- 
terpretació. De passada només, volem aprofitar I'avinentesa per remarcar 
corn aquesta reflexió ens mostra, esporadicament, la unitat de la practica 
i la teoria d'un autor que, en un dels seus millors articles teorics -mala- 
guanyadament inacabat-, després d'haver expressat la convicció que ael 
roc ferm on se sosté la metrica és la sintaxis, ens hi afegeix amb I'acostu- 
mada ironia: aNo es tracta pas de discutir fins a quin punt el poeta pot 
permetre que la sintaxi li esguerri la mhtrica, sinó de saber de quins mit- 
jans es pot valer a fi de regularitzar encara més la regularitat sinthctica, 
de metritzar la sintaxi.>,= El vers que comentem és un exemple de corn el 
malaguanyat poeta sabia ametritzar la sintaxis. 

Tornant al fil de la nostra argumentació, tots aquells fets sobre i'ambi- 
güitat sintactica volen dir, doncs, que el nostre mecanisme formal G haura 
d'incorporar aquestes informacions sobre determinades propietats de les 
frases, que la competencia lingüística de qualsevol parlant és capac de for- 
nir-nos. Una manera senziiia de fer-ho'consisteix a exigir que G no solament 
sigui capac d'enumerar el conjunt infinit de frases d'una iiengua, sinó 
també d'assignar a cada frase una descripció estructural que representi 
formalment els coneixements implícits que el parlant té d'aquella frase. 
En definitiva, aleshores el concepte de afrase ambiguas esdevé un contra- 
sentit, car cada frase és generada junt arnb la seva descripció estructural 
(o anhlisi), i dues frases superficialment idkntiques pero amb una anhlisi 
diferent no són sinó dues frases diferents. Cal especificar que ens referim 

2. G. -m, Sobre mbtrica, a aserra d'Orr, vol. ~ I I ,  ps. 523- 524 (1971). 
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aquí a l'ambigüitat sinthctica -no l&xica ni fonolbgica-, car és el tipus 
d'ambigüitat més rellevant a l'hora de construir una gramhtica. En aquest 
sentit, cal di també que si una seqüencia de mots 6s sinthcticament 
(=estructuralment) ambigua, aíxo no significa que la interpretació hagi 
de resultar-ne necesshriament ambigua, car, en la comunicació quotidiana, 
intervenen altres factors, tals corn el context o el coneixement extralin- 
güístic. Aquest fet no deixa d'ésser, perb, una bona font de recursos en el 
Uenguatge literari, on podem trobar-nos una estructura ambigua que el 
context immediat o llunyit converteix en unívoca, tot decebent -si es vol- 
I'expectació del lector. Per exemple, és fhciI d'admetre que una seqüencia 
de mots com: 

si jo anava a q a  guerra 
portaria l'espasa corn els guerrers d'abans 

pot ésser perfectament una frase catalana completament autonoma, ben 
formada i asenceran. Nogensmenys, aquesta frase és -com ho acostumen 
d'ésser les construccions comparatives- ambigua. Algú pot pensar que tot 
són cabbries nostres i que l'ambigüitat no hi apareix enlloc. Vegeu, tan- 
mateix, aquests versos: 

escolta amada meva: 
si ja anava a una guerra 
portaria l'espasa corn els guerrers d'abans 
duien l'arc de sagetes. 

(Salvat-Papasseit ) 

Aquí tenim ensems la mostra que una seqiihncia de mots corn la del 
tercer vers de l'estrofa és ambigua i un exernple de corn el context - e l  
vers quart- dóna una interpretació única a la comparació (una interpre- 
tació que, d'altra banda, no és la rnés esperada pel lector, i, precisament 
per aixb, l'ambigüitat estructural del vers tercer esdevé encara rnés palesa). 
L'autor ha jugat amb les miutiples interpretacions que resulten Cuna 
construcció comparativa, perb, en lloc de deixar-la oberta i permetre ales- 
hores que s'hi imposés Ia interpretació rnés usual -que no s%a de con- 
fondre amb la rnés estructural: aixb fóra una entelesub, car, corn veurem, 
tota interpretació té una base estructural- i, doncs, també la rnés banal, 
l'ha closa en un sentit sorprenent per al lector. Aquest artifici no tendeix sinó 
a produir el que els formalistes russos anomenaven ala ruptura de l'auto- 
matisme perceptiu~, tot retornant-nos a la realitat dels mots i de les estruc- 
tures lingüístiques, tot defugint l'empresonament d'aquestes estructures 
dins Ia carcassa invisible de 1'ús quotidih . 

D'altra banda, si considerem aquestes frases: 

(...) reeixint-me, pero, un acte de voluntat, vaig recoliir totes les 
olors i les vaig cloure en un estoig fermat amb argolla de dragonita 
legítima (. .. ) 

(Foix) 

Digue-li al teu amor I1enveja que li hauran altres donzelles 
i eixuga-li aquell crit mica de plor 
que 6s en la noia verge quan el seu cos floreix una rosella 

(Salvat-Papasseit ) 
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(. . .) Tortugues 
caminen el silenci 

(Espriu) 

-a voltes com corrent 
palpentes 

per l'escala 
(Salvat-Papassert) 

ens adonarem que en aquests exemples hi ha una violació de la sintaxi, 
cada vegada més acusada. Possiblement alguns dels efectes poktics d'a- 
quests versos provenen d'aquesta violació, pero no és pas aixb el que volem 
tractar ara, sinó una qüestió més general referent també a la llengua 
esthdard. 1 és que, segons que hem dit, G ha de consignar aquestes des- 
viacions dins la descripció estructural de cada frase; en termes de la gra- 
mhtica esbossada per Chomsky (Aspects of the theory of syntax, 1965) 
podríem explicar aquestes desviacions de la llengua esthndard com viola- 
cions de diversos tipus de regles. Aquesta fóra una manera plausible de 
determinar el grau de desviació de cada frase? 

Com ja hem assenyalat, les frases gramaticalment desviades reben una 
interpretació en virtut de les seves analogies estructurals amb una frase 
o un conjunt de frases gramaticals. Pero cal tenir en compte que G no 
justifica els judicis sobre la correcta o incorrecta formació de les frases, 
sin6 que sols explicita quines regularitats i quines qualitats són causa de 
la correcció o desviació h a  frase. 

La necessitat que G ens reporti tota aquesta mena d'informacions 6s 
deguda a que nosaltres partim d'una hipbtesi, altament plausible, que en- 
cara no havíem assenyalat, i és que la descripció estructural &una frase 
és un dels constituents, potser la base, de la seva interpretació semhtica. 
Es a dir, acceptem la hipbtesi ucomposicional~ segons la qual el asigni- 
ficats d'una frase és funció del asignificatn dels elements lexics que hi 
concorren i de la seva descripció estructural.' 



tures sinthctiques o sinthctico-semhntiques a les fonktiques, mentre que el 
qui escolta ha de reconstruir determinades descripcions estructurals a par- 
tir dluns senyals acústics. Perb tant el procés de l'un com el de i'altre es 
basen en el domini de les mateixes regles generadores de descripcions 
estructurals. Seguint Bienvisch podríem representar l'estratkgia del qui 
escolta amb aquest esquema: 

A 

seqükncia de sons 4 / 1 + clescripció estructural 

1 l'oidor 1 
on A representa un mecanisme que aparia seqügncies de sons i descñp- 
cions estructurals. Evidentment, els processos intermedis, entre la percep- 
ció del so i l'assignació cuna descripció estructural, són wmplexos i invo- 
lucren altres factors (retroalimentació -feed back-, etc.). D'altra banda, 
aquest esquema input-output no es pot considerar definitiu, car la descrip- 
ció estructural és només un dels elements a partir dels quals el parlant 
pot arribar a la comprensió total (i. e. semhntica). 

Si, per mor de la brevetat, designem amb el mot comprensid I'aparia- 
ment d'una seqükncia fbnica i una descripció estructural, i si com hem 
dit abans el significat d'una frase és funció de la seva descripció estruc- 
tural, ens caIdrh recon&ixer que psicoldgicament aqueii procés no es duu 
a teme d'una manera lineal, com potser pensaven Saussure i Whitney, 
fent correspondre terme a terme una seqükncia de sons i una seqüencia 
de usignificatss, sinó que es tracta d'un procés jerhrquic que condueix a la 
formació d'estructures simulthnies. 1 aixo 6s ben obvi sobre la base de la 
hipotesi ucomposicional~ esmentada, car d'aquella podem concloure que el 
procés d'interpretació d'una frase no consisteix e n  I'acumulació lineal dels 
seus constituents, sinó que cal descobrir les estructures jerhquiques se- 
gons les quals es combinen els diversos significats individuals. Com han 
mostrat Chomsky i Miller: les pronunciacions de segments dyun rnissatge 
són (aproximadament) segments de la pronunciació d'aquest missatge. És 
a dir, la pronunciació té un carhcter gairebé lineal. En canvi els significats 
de segments d%i missatge rara vegada es poden identificar com segments 
del significat del missatge. Aquest fet, des d'un punt de vista psicolbgic, 
coincideix amb la vella tesi de la Gestalt, segons la qual el utots és siempre 
més gran que la mera suma Iineal de les seves uparts~. 

Intentarem d'exemplificar: 

Mal cobrint-se les nueses amb un tros de primer full de *La Van- 
guardia~, surten de llurs palaus, pelosos, els Shtirs. 

(Foix) 

En aauesta frase. hi trobem una serie de relacions 
se supeGosen a la mera aparenca lineal del discurs. Quan llegim cobuin~se 

'5. Cf. N. CHOMSKY i G. MILLER, Introduction to the Formal Anafysis of i?aturat 
Languages, capitol 11 de R. D. LUCE, R. R. BUSH i E. GAL~FNTBR (eds.). Hmdbook of 
Mathematical Psychology, vol. n (New York 1963). 
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encara no sabem si el seu subjecte scrh singular o plural, masculí o femení; 
surten ens informa sobre el primer aspecte, pera no sobre el segon; finai- 
ment és en l'atribut pelosos on acabem #averiguar la segona qüestió. 
D'altra banda, quan llegim Zlurs palaus no sabem encara a qui es refereix 
aquest possessiu i no ho sabrem fins arribar al darrer mot de la frase: 
els Sdtirs. Al Ilarg de tota la frase un morfema de plural es repeteix d'una 
forma redundant i discontínua: surten.. . llurs.. . pelosos.. . els Shtirs. Podem 
considerar que es tracta d'un sol morfema malgrat la seva discontinuitat 
(no 6s un exemple dels menys discutits, perb ens pot servir). Si, posats a 
fer l'hrab, llegíssim la frase de dreta a esquerra, tot mantenint l'ordre dins 
cada constituent menor («Els Shtirs, pelosos, surten de llurs palaus ... s) ens 
tmbaríem amb els mateixos problemes; no es tracta aquí, doncs, de I'ordre 
en que es d6na una determinada informació (verb-subjecte o subjecte-verb), 
sinó del fet que entre els diversos elements s'estableixen relacions que no 
segueixen l'ordre lineal, que són complexes, en resum, que, com deia Fer- 
rater, ael discurs verbal ... no és lineal, i tota analisi sinthctica [i. e. tot 
procés d'interpretació, remarquem nosaltres] correcta ha de fer com una 
mena de muntatge de cintes magnetofoniquessd 

El qui escolta ha de reconstruir l'estructura jerhrquica de la frase per 
tal d'entendre-la. A i d  li 6s possible d c i e s  a les regles de la gramhtica 
(G), que ell domina, pero només dins el període de retenció que li permet 
la memoria a curt termini. Una teoria de I'Ús de les frases - d e  l'actuació- 
ha de tenir en compte aquest factor. En canvi, per a la construcció de G 
n'hem prescindit. Recordem l'analogia amb les regles de la multiplicació: $t.): 
el fet que un home sigui incapac de donar immediatarnent el resultat de 
multiplicar 13.479 x 78.991, per exemple, no indica que no conegui les re- 
@es de la mdtiplicació (la compet&ncia), sinó que la seva membria esta 
subjecta a certes limitacions. 

D'aquesta manera G ens forneix una descripció de la compethcia lin- 
güística (la lmgue de Saussure), mentre que A representa un model o 
teoria sobre l'ús de Ia llengua (la parole), i ha d'incorporar necesshkment 
G. D'altra banda, cal distingir la capacitat humana d'aprendre una llengua 
aixo és, la faculftr du langage. 

Fins ara hem descrit quin ha d'ésser I'objecte d'una gramhtica i corn 1 

es pot plantejar en termes trformalss el problema, 6s a dir, com ens la 
p o d a  representar en forma d'un mecanisme G i quines finalitats ha d'a- 
complir aquest mecanisme. No hem dit res, perb, de I'aspecte empíric: 
quines s6n les condicions a que estan subjectes les regles de G, quantes 
menes de regles hi calen, quines regles concretes necessitem per tal de 
descriure determinada llengua, etc. Tots aquests problemes, molt impor- 
tants, els hem deixat de banda. Dit d'una aItra manera, ens hem limitat 
a especificar quines són les finalitats de G i quines en són les motivacions 
empíriques -psimIbgiques-. El problema empíric de la forma i contingut 
de G només es pot determinar després d'aplegar un coneixement prou 
vasi i tebricament motivat de les diverses Ilengües humanes. Aquest pro- 
blema ha estat abordat, evidentment, en els estudis de gramhtica genera- 
tiva; perb dinc del present estudi podem estar-nos-en? 

6. Cf. G. FBRRATBR, QUestwns del mot, a aserra d'or~, vol. XII, ps. 429-430 (1970). 
7. Per a la qüesti6, moIt important, de Ia forma de la gramittica, podeu veure 

N .  CHOM~KY, Three Modek for fhe Descdation of Lan~uage dins IlZE Tra)2~acthm 

Joan A. Argente 



. Abans d'emprendre directament el problema de la finalitat de la 
a i de les relacions entre lingüística i poktica poden resuItar aclari- 
les següents reflexims sobre que cal entendre per anlilisi Jingüística 
anhlisi p&ica. L'argumentació segueix, o millor, resumeix les Iínies 

sch dins l'apartat 9.1 del seu article de 1966 

ística es poden entendre dos processos molt diferents, 
ssi6 designa la determinació dels elements i de llms 
concretes, segons regles donades previament. D'altra 

banda, designem amb aquella expressió el descobriment de les regles que 
són a la base d'un conjunt de frases donades, o sigui les regles que fan 
possible una anhlisi en el primer sentit. Tant en un cas com en l'altre, 
l'analisi 6s un procediment que s'aplica a frases donades, perb els resultats 
i les pressuposicions són diferents. En el primer cas es pressuposa el co- 
neixement de les regles i a cada frase se li assigna una descripció estruc- 
tural. En el segon cas s'assigna una gramhtica a un Corpus, i la pressuposi- 
ció consisteix en una determinada «estrategia d'anhlisix, i en una concepció 
sobre el resultat que cal assolir, i. e. sobre la forma de la gramatica. 

Traslladant aquest plantejament a un niven global, constatem que hom 
pot analitzar una llengua a partir d'una determinada premissa o teoria 
lingüística, o bé hom pot analitzar diverses ilengües a fi de descobrir 
aquella teoria. Es evident, doncs, que una analisi en el prhner sentit només 
és possible a partir de diverses analisis provisionals en el segon sentit, el 
resultat de les quals s'ha de jutjar segons h utilitat de cara a una 
anhlisi general. De fet, el lingüista, en la constnicció d'una gramhtica, pro- 
cedeix per aproximacions parcials que poden ésser modificades posterior- 
ment, car la valoracid de la gramhtica -tasca que ha de realitzar la teoriu 
lingüística- només té sentit respecte a tota la gramhtica, presa global- 

I 
ment, i no respecte a unes regles determinades preses ailladament o res- 
pecte a una part limitada de l'estmctura lingüística. Que aquest objectiu 
sigui factible o no, és una altra qüestió; cal tenir en compte la complexitat 
del nostre objecte d'estudi i la necessitat de fer certes abstraccions a l'hora $$r &explicar determinats fenbmens. En tot cas, val la pena de no obIidar el ,ec 
judici de Sapir' segons d qual utotes les gramhtiques traspuenib: no sem- 
pre es tracta de la fallida d'un gramatic, sin6 de les mateixes qualitats de 
l'objecte que investiga; al costat d'una forta tendencia a la regularitat 
existeixen sempre i en toita llengua fets de parastrucfura que no es deixen 
encabir dins fórmules o regles que pretenen una maxima generalització. 

Doncs bé, de la relació entre els dos processos d'analisi deriva final- 
ment el que Bie'iwisch anomena ul'aporia metodolhgica de l'anomenada 
interpretació hermeneutica~. El principi d'aquesta consisteix en el fet que, 
donat un determinat objecte (per exemple, un poema), cal aplicar-hi les 
dues menes d'anhlisi. No es pressuposa cap sistema d'analisi, la qual cosa 

sigui necesshriament provisional, pero quan aquesta 
i provisiona1 és contrastada amb d'altres anhlisis provisionals no es 

heory (19561, IT-2, ps. 113124, i principalment CHOMSKY i MILLER (1963). 
s6n presentats tarnbé dins E. BACH, An Introduction to Transfomn- 
(New York 1964). 

, Language: An Introduction to the Study of Speech (2. Ed., London, 
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fa amb la intenció d'arribar a unes regles generals. La contaminació dels 
dos tipus d'analisi mena al conegut dilema que un resultat singular és tan 
vidid com qualsevol altre resuitat singular i, d'aquesta manera, es tanca 
el camí vers la possibilitat d'establir una teoria general a partir de la qual 
es poguessin deduir automaticament les diverses analisis particulars. 

Si hem fet aquesta mena d'excursus o digressió entorn del concepte 
d'analisi lingüística ha estat per tal d'arribar a mostrar la inviabilitat teo- 
rica i la limitació practica de l'anomenat metode hermenkutic. Si el status 
tebrico-científic de la lingüística és radicalment diferent del de la poktica, 
la causa n'és precisament que mentre tots els esforcos desenvolupats en 
les analisis lingüístiques particulars es dirigeixen, en darrer terme, vers 
I'establiment d'una teoria lingüística general -i és a partir d'una teoria 
formalitzada que s'aconseguiran després unes analisis homogknies, unívo- 
ques, explícites i predictibles-, les analisis ad hoc de diversos textos pob 
tics segueixen considerant-se necessariament autbnomes i closes sobre si. 
Si bé els resultats particulars poden ésser molt interessants i provisional- 
ment valids, el camí vers una teoria de les estructures poktiques resta per 
aquest motiu barrat. Per tant, la nostra proposta no pretendra de proposar 
un nou metode d'analisi - c o m  veurem, I'aspecte empíric de la forma i el 
contingut de les regles poktiques el deixarem, per ara, de banda-, sinó 
de plantejar la finalitat i les hipbtesis plausibles subjacents a l'establiment 
de la poetica com una ciencia empírica, així com també les seves limita- - 
cions. + S + e 2 3  +.6w~A > -  e%x<-. - 

*$*%*m-- . , >"& - .*r::.*: 
3. En la introduccio hem éxposat quins són els objectes de la poktica 

i hem remarcat I'analogia entre aquests i els objectes de la gramatica. Ara 
que hem vist ja com podem concebre una gramatica i quines en s6n les 
finalitats podem extreÜreJn conseqü6ncies i aplicacions valides per a certs 
problemes de la poktica. Malgrat la novetat aparent de la formulació, vai 
la pena de citar un text amb el quai R. Jakobson i J. Lotz obrien el 1941 
el seu estudi Axiomatik eines Verssystems am mordwinischen Volkslied 
dargelegt i remarcar la similitud que el seu plantejament presenta respecte 
a la gramati- gener$j5;~,4:~.- ,-,, ,, ,,5 

E- 7 - .-%- ' 
"1- PS2' 

.--$a .,,v. 4,. y:$:bc*&$*v&% 

ul'analisi d'un sistema metr~c requereix una especificació exac 
de tots els constituents subiacents a aualsevol metre d'aauest siste- 
ma i de les relacions existints entre áquells. [Tal especificaciól ha 
de determinar completament i inequívocament quins metres poden 
existir de fet i quins no es poden donar dins el sistema. Tota la 
iiista de formes mktriques possibles s'ha de poder deduir, doncs, 
completament dels axiomes establerts.~ 

Jakobson i Lotz demanen, doncs, una especificació que determini quines 
combinacions d'unitats mktriques són possibles i quines són impossibles 
dins d'un particular sistema mktric M, talment com nosaltres demanem 
d'una grarnhtica que distingeixi el conjunt de frases gramaticais -aiA és, 
possibles dins una llengua G- de totes les altres. Aquesta condició -que 

9. R. JAKOBSON i J. LOTZ, Axiomatik eines Verssystems am mordwinischen Volks- 
lied dargelegt (Estowlm 1941), p. 1, citat per M. BIERWISCH, Poetik und Linguistik, 
dins H .  KREUZER i R. GUNZENHAUSEN, Mathematik und Dichtung (Munich 1%5), ps. 4945. 



en el seu .plantejament inicial crec que es pot qualificar com la base d'una 
mktrica generativa- sembla potser plausible si ens limitem a l'especifica- 
ció de l'estructura mbtrica, car no és exagerat creure que un parlant ensi- 
nistrat pot delimitar perfectament les combinacions possibles d'aquelles 
que no ho són, almenys dins el camp limitat del vers regular. 

Ara bé, la diferencia entre un sistema mktric o, generalitzant, entre un 
sistema «p&tic~ i una gramatica consisteix en el fet que tot sistema mktric 
o «poktica extreu els seus elements i les seves estmctures del conjunt 
d'elements i d'estructures que li forneix una gramatical mentre que les 
regles i elements d'aquesta i les estructures que genera són completarnent 
autbnoms i independents de qualsevol restricció extralingüística. Les estruc- 
tures poktiques, com el vers, el ritme, la rima, l'aHiteració, etc., es presen- 
ten d'aquesta manera com estructures parasithries que se superposen a les 
estructures lingiiístiques primaries definides per la gramatica?Dit d'una 
altra manera, les regularitats poetiques dels textos literaris són producte 
d'una convencid -diferent, almenys en part, per a cada epoca i per a cada 
poetica- sobre Ia manera d'organitzar el material lingüístic primari. Evi- 
dentment, el problema que ara se'ns posa és que en.principi tot element 
lingüíctic és virtualment un element poktic, pero no qualsevol combinació 
d'elements lingüístics esdevé una combinació poktica, i que, en conseqükn- 
cia, una gramatica pot predir una estructura en tant que estructura lin- 
flstica, perb no en tant que estructura poktica. Amb aquest enunciat som 
a frec de trivialitzar tota la nostra teoria, com ja haviem advertit en la 
introducció. Perb també ens hem situat en el punt clau del debat: Sespe- 
cificació de la relació existent entre lingüística i poetica. 

Si estenem la idea d'un asistema mktrics a la d'un asistema poktics 
en el sentit d'obtenir una especificació unívoca del conjunt. de trets lin 
güístics que fan d'ma seqükncia de mots un vers, podríem pensar, en els 
nostres termes, en l'elaboració d'un sistema pohtic P que consistiria en 
un conjunt de regles poktiques, i que funcionaria com una mena de grama- 
tica de reconeixement, l'ínput de la qual el constituirien les descripcions 
estructurals generades per G i l'output resultaria ésser aquell subconjunt 
de descripcions estructurals DEi que representarien la qua$tat de poetica- 
litat tal com aquesta es deduiria de les regles de P, és a dir DEI seria el con- 
junt dl«estructures poktiquess. Perb si aquest mecanisme o sistema poktic 
semblava viable quan el limitavem a l'especificació de l'estructura mktrica 
-un objecte prou ben delimitat si no sortim del vers regular-, esdevé alta- 
ment problematic quan es tracta de l'especificació del conjunt de trets lin- 



la nostra intenció entrar a discutir el contingut empíric de P', perb per tal 
de donar un possible exemple ens acollirem a una tesi formulada per R. Ja- 
kobson el 1960 segons la qual ala funció poetica projecta el principi d'equi- 
valkncia de l'eix de la selecció sobre I'eix de la combinació~," enunciat que 
expressa d'una manera lingüisticament tkcnica el vell principi del parallelis- 
me que el mateix Jakobson ha intentat de mostrar en una serie d'anhlisis 
particulars. Aquel1 enunciat ve a dir, doncs, que en una determinada des- 
cripció estructural concorren diverses unitats U, U', U".. . que es caracterit- 
zen perquk comparteixen un cert nombre de trets sintactics, semhntics o fo- 
nktics, i que és precisament aquesta comunitat de trets lingüístics el factor 
que marca la poeticalitat de la determinada descripció estructural. Podem 
construir una regla dins P' que assigni a tota descripció estructural que 
presenti aquestes propietats la marca de la arelació de poeticalitatn exis- 
tent entre aquelles unitats. Per precisar aquesta regla general caldrh tenir 
en compte el problema empíric de quin hagi d'ésser el nombre de trets 
identics mhim que comparteixen dues unitats perquh en resulti una rela- 
ció apokticar~. De tota manera, en virtut del nostre objectiu -la compe- 
tencia poktica dels parlants-, caldrh que aquesta relació sigui suficient- 
ment intuitiva (i. e. que sigui possible el seu reconeixement per la compe- 
tencia p a c a  del parlant). Considerem, doncs, I'exemple següent: 

Sol entre tants, i entre tants jo, tu, sola! 
Orb entre iiums, als segles s6 present 
Sord entre sons, a l'hora d'ara absent 

(Foix) 

El primer hemistiqui d'aquests versos té la següent estmctura: Adj, 
entre Subst.., on el subíndex a remet a un conjunt de trets estructurals 
propis dels diversos nivells lingiiístics (monosiliabs travats, tbnics, singu- 
l a r ~  els primer (Adj..) i plurals els segons (Subst..), adjectius els primers, 
substantius els segons -amb un inici de trencament del parallelisme gra- 
matical degut al pronom tants del primer vers, perb que funcionalment i 
distribucionalment cal considerar com un substantiu, i encara amb més 
motiu després d'haver considerat els altres versos-, semanticament opo- 
sats els Adj.. als Subst.. corresponents -anegatius* o privatius els primers 
i apositiusr, els segons dins un mateix acamp semantic-1 etc.). Pel que 
fa al segon membre dels versos, així com el primer resulta gairebé un 
acap-i-cua* amb dos pols oposats (joltu) als quals s'atribueix un mateix 
predicat (sol entre tants / entre tants jo ... sola), el segon i el tercer pre- 
senten una oposició de vers a vers que trasllada i'oposició interna de cada 
primer membre: als segles / a l'hora d'ara, preseítt / absent, remarcada no 
solament per la relació semhtica (antitesi), sinó també per les categories 
sintactiques: en el primer cas s'oposen dues locucions adverbials, en el se- 
gon s'oposen dos adjectius d'estructura interna idhtica (antics participis 
de present dt rbs coi )Sta 'esse). 

U. R. JAKOBSOI in&tiCS anú Poetics, díns T. SEBEOK (ed.), Style in Language 
(Cambndge, Mass. 1960). 

12. Uso aquesta expressió' per pura comoditat, i no pas perquk cregui que aquest 
concepte esta ben definit; la determinació dels iímits #un acamp semantic~ 6s un 
problema que encara no ha sabut aclarir cap dels lingüistes aue ~ostuien el teme. 



Bé, d'exemples d'aquest tipus, en podem trobar molts, i no es tracta 
de remarcar-ne la importancia que tenen per l'estructura poktica d'un 
text, sinó d'assenyalar un possible contingut empíric que ca la  formular 
dins les regles de P', pero que, tanmateix, no esgota l'analisi. 

Un altre dels principis generals de la poesia indoeuropea, descobert per 
F. de Saussure, 6s el que aquest lingüista anomed, segons dos tipus fona- 
mentals de variants, anagrama i anafonia (i, encara un tercer tipus, higo- 
grama)/ i que es poden reduir al que en un altre lloc he anomenat para- 
frasi f6nica." En termes generals, la pargfrasi fbnica consisteix en la 
repetició d'un nom o, més sovuit, de part d'un nom -síHabes, f onemes  
que constitueix, al seu torn, la denominació de l'objecte del poema o de 
l'objecte al qual es dedica el poema (o el vers). Considerem, per exemple, 
el  madrigal a Sitges~ de Josep Carner: 

Oh Sitges, cel i calitges 
mar al peu, clavells al niu, 
blanc dlEspanya que enlluerna 
les espurnes de 18estiu. 

Cor que vols. cor que desitges 
visc en tu, que tota plaus; 
tes noies tenen ulls negres 
tes cases tenen ulls blaus. 

Si jo et deixo sols a mitges, 
d6na9m una flor ben lleu, 
dóna'm una margarida 
uii de sol, ales de neu. 

o el següent sonet de Foix: 

Entre el cordam, mira la mar, MarceNa; 
No s6 crioll, ni m a t a  -o @&s. 
Mira la mar -ni gavatx, dius: -¿Devers 
Quin galió, incaut, forces la vela? 

13. Cf. J. STAROBINSKI, Les anagrammes de Ferdinand de Saussure, a 8Mercure de 
Francen (febrer del 1%4), ps. 243-262. Bs un fragment del Uibre, posteriorment apare- 
gut, del mateix autor Les mots sous les mots (París 1971). D'altra banda, val la pena de 
remarcar que un investigador rus. V. N. Toporov, treballant independentment. ha am- 
bat a unes conclusions semblants a les desenterrada tesis de Saussure pel que 
respecta al Rigveda. Vegeu V .  N .  TOPOROV, Kopisaniju nekotorych struktur, charak- 
terizujuS6ich preimusSZestvenm nizSie urovni, v neskol'kich poefükkich tekstach, 
AAW, Trudy po znakovym sistemam, 11 (Tartu 1965) (traduit a l'italia amb el tito1 
Le strutture dei Zivelli inferiori in poesia, Mili 1969). Posteriorment a la publicació de 
i'article de Starobinski, R. Jakobson ha vingut a subscriure les tesis de Saussure i a 
mostrar nous exemples sobre la base de i'estructura fonolbgica i gramatical de les 
endevinalles i cants populars nissos. LUactitud de Jakobson davant les tesis de Saussure 
era perfectament previsible, car aquesta no s6n sinó un cas especíñc del principi 
general del parallelisme. Cf. R. JAKOBSON, Subliminal verbal patreming in poetry, dins 
Studies in General and Oriental Linguistics Presented to Shiró Hatton (Tokyo 1910) 
(hem pogut manejar la traducció francesa de N. Ruwert, dins aPoétiques, vol. n, ps. 324- 
333, 1971). 

14. Teoría lingüisfica y discurso poético, tesi de Ilicenciatura, Universitat de Bar- 
celona (1970). 



Seré loquac: La mar, Marcetla! Cela 
Amb do11 de mots, els meus. Ni só cortes; 
Com un orat, que dic, on vaig?, m'han pres 
Els encantalls dels teus ulls: la mar, ela! 

dauta en mars teus, tu dels meus senys, nauxer; 
No sóc eslau, ni íber, ni semita, 
Entre bromalls, tu ets. Doncs, venceré! 

Oh Ilebetjol, oh dolca fac -ni bus: 
Só pirinenc, del cim clarós. Invita, 
Oh mar - o h  mars!- llInvicte, no el cuguc. 

En el poema de Carner constatem d'una banda el parallelisme formal im- 
posat per les estructures secundhies de la rima, el ritme, la metrica, 
Sorganització en estrofes, etc., i, a més, el parallelisme gramatical i semhn. 
tic entre els versos 3 i 4 de la segona estrofa, i els versos 2 i 3 de la tercera, 
respectivament, a part del parallelisme intern entre el dos membres del 
vers 1 de i'estrofa segona. Tarnbé cal remarcar el parallelisme subsidiari 
que s'estableix entre versos tan allunyats com el 2 de la primera estrofa i el 
darrer del poema, que deriva sens dubte de la primacia de l'estil nominal 
de les descripcions al llarg del poema (només hi veiem tres adjectius, dos 
dels quals són exigits per un principi de parallelisme -versos 7 i 8). Tret, 
doncs, del qualificatiu del vers 2 de la tercera estrofa (flor ben lleu), apli- 
cat a un objecte generic, totes les qualificacions -descripcions- s'expres- 
sen per mitjh d'aposicions nominals i s'apliquen a noms específics: Sitges, 
cel i caiitges, mar al peu, clavells al niy blanc d'Espunya ...; una marga- 
rida, u21 de sol, ales de neu. (Potser caldria afegir a la llista d'adjectiva- 
cions la frase relativa que tota plaus). Fins aquí el principi jakobsonih 
de la projecció de les equival&ncies de l'eix paradigmhtic sobre I'eix sin- 
tagmhtic. 

D'altra banda, em sembla ben palesa la presencia h a  parhfrasi f b  
nica que té per tema el nom de Sitges, denominació de la vila a la qual 
s'adreca el poema. Aquesta parifrasi o «anagrama» es produeix en cada 
primer vers d'estrofa (Oh Sitges, cel i calitges / Cor que vols, cor que 
desitges / Si jo et deixo sols a mitges). Evidentment, es pot objectar que 
aquesta parhfrasi fbnica és deguda a la rima, perb precisament crec que la 
selecció d'aquesta rima -itges ve determinada pel nom de la vila. La dif6 
rencia, doncs, entre una parafrasi fbnica i una a s s o ~ c i a ,  aHiteració, etc. 
consisteix en el fet que la primera és determinada previament pel norn 
que es parafraseja i suposa, d, una constricció que el poeta s'imposa 
d'escreix. La qual cosa vol dir que existeix la possibilitat de recobrir les 
estmctures secundhries per noves estructures aparasitariess. 

En el sonet de Foix -deixant de banda ja les estructures convencio- 
n a l ~  conegudes- el joc de mots és fhcil de reconeixer (l'hem subratllat en 
el text), amb I'agudesa en aquest cas d'incloure el nom sencer dins la pa- 

(v. 5):  seré loquac: La mar, ~arce i la l  

iderar que aquests versos s6n exemples 
del mateik fenomen que Saussure investiga en la poesia indoeuropea? Aixb 
és quelcom que ignorem -perqu& comencem per ignorar I'abast i signi- 



ficació que el fenomen tenia dins les llengiies indoeuropees-, perb sem- 
bla evident que en tot cas es poden qualificar d'exemples conscients de 
parbfrasi fonica. 

Pero tornem a l'argumentació fonamental. El que precedeix ha estat 
esmentat només a manera de possibles factors empírics que haurien á'és- 
ser explicats - e n  el sentit que Chomsky atorga a aquest mot- per les 
regles de P'. (Sembla que el segon cas -la parhfrasi fbnica- es podria 
formalitzar potser establint unes restriccions molt fortes a nivel1 paradig- 
&tic, no solament a niveil sintagmatic, aixo és, restringiut d'entrada el 
nombre d'elements amb els quals pot comptar el poeta si pretenguéssim 
una poetica generativa sensu stricto, o simplement establint una regla 
que expliciti la relació entre el nom parafrasejat i l'estructura fbnica del 
vers, si concebem P' com una gramhtica de reconeixement). 

Totes aquestes consideracions ens menen a establir la naturalesa de la 
relació entre lingüística i pohtica, tantes vegades addulda: el nostre meca- 
nisme -sistema poetic- P' opera damunt d'estmctures que li forneix la 
gramatica G, i els assigna un determinat grau de poeticalitat segons els 
criteris de les regles de P'. Aquestes regles operen darnunt d'estmctures 
lingüístiques generades per G, perh són en si mateixes extralingüístiques. 
P' ha de retre &una forma automhtica i explícita allo que (almenys en 
part) intenta de fer la interpretació hermeneutica intllitivament i sense 
cap mena de regles generals, i, per tant, ha d'explicar en quines regulari- 
tats estructurals es fonamenta I'efecte poetic que dimana de la recitació 
o lectura d'un text. Evidentment, les regles de P' es limiten a una deter- 
minada llengua i hdhuc a una determinada escola o tradici6 poktica. Ara 
bé, també es pot plantejar el problema de la possible existencia de cara0 
terístiques comunes a tota poesia; pero aquest és un problema empíric. 
La investigació sobre la forma general de P' i sobre les regles de P', i la 
seva interrelació resta encara per fer. Tots aquests són problemes empí- 
rics que cal mar aclarint a mesura que es facin anhlisis penetrants dels 
diversos sistemes poetics, talment com en lingüística la teoria general no 
avanca sinó a mesura que les adlisis particulars de diverses Ilengües o de 
sectors limitats de l'estructura lingüística ens aporten noves dades que 
poden arribar a modificar aquella teoria, ja sigui d'una manera parcial a 
global. 

4. En la descripció precedent de P' hem donat per suposada i'exis- 
tencia d'una escala de poeticalitat segons la qual s'ordenaven les frases 
que constim-en l'input de P', la qual wsa implica psicolbgicament que tot 
parlant pot assignar un determinat grau de poeticalitat als versos que 
reconeix. La diferencia fonamental, en aquest terreny, amb una gramb- 
tica és que Axí com aquesta darrera és coneguda per fots els parlants 
(altrament seria impossible la comunicació), la mena de capacitat humana 
representada per P' no- és necessariament compartida per tots els par- 
lants, almenys dins una societat estratificada en la qual l'ensinistramenl 
de la acompetkmcia poetica, o asensibilitata 6s patrimoni d'una classe 
Qualsevol home pot entendre un poema en la mesura que es tracta de re 
coneixer certes estructures lingüístiques, perb només podrh entendre el 
seu particular efecte poetic en la mesura que hagi adqullit un sistema P' 
En conseqühncia, una investigació que intenti determinar les regles de P 
s'haurh de basar en una comprensió maxima del text poktic en tant que 



tal, i no en la mera competencia lingüística. Aquest judici ha despertat de 
vegades sospites, en el sentit que representa una reintroducció de la uin- 
tultivitata dins el sistema formal P'; ben al contrari nvancem nosal- 
tres-, la inm-tivitat hi 6s present de molt abans, des del mateix moment 
que ens proposem la construcció de P k b  la finalitat que hem fixat 
aquí. És solament un cop elaborat el sistema P' que cal prescindir de tota 
mena dlint%ció, i seguir una analisi automhtica; si nosaltres pretenem 
#elaborar un mecanisme -tant en gramhtica com en pohtica- que sigui 
capas de retre explícits els judicis que intuitivament pot fer un parlant 
sobre el nostre objecte d'estudi, fóra absurd de no tenir en compte aques- 
ta intuició a t'hora de construir una gramhtica o una p~&ca.~  En defini- 
tiva, revenim aquí a la pol2rnica entre I'antimentalisme conductista i el 
«mentalisme:. explfcit dels gramhtics generativistes." 

D'aquesta manera hom pot veure el valor de les anErlisis parcials de 
cara a la construcció d'una teoria general. El que cal 6s, simplement, no 
perdre de vista aquest objectiu. 

15. Sobre la funció de la intuici6 dins la lingüística transformacional i sobre el 
seu status metodolbgic, cf. R. P. BOTHA, The Ftmction of the Lexicon in Transforma- 
tional Generative Grammar, 33 (1'Haia 1968). L'expressió i n t ~ - ~ d  lingüística significa 
en la practica dels gramhtics transformacionalistes: a) part de les dades primanes 
que ha &explicar una gramatica generativa (6s en .aquest sentit que l'usem nosal- 
tres); b) I'rapard heurístic~ usat pels transformacionalistes en el procés de cons tmió  
de la teoria (i. e. un gramatic pot arribar d'una manera intuitiva a determinar els fets 
i propietats que ha &explicar d'una forma explícita, tot acceptant que ignora quin 
pugui haver estat el procés de descobriment d'aquells fets i propietats; en aquest 
sentit no és massa correcte parlar de la rinttüciór com d'un ainstnxnent d'analisi~, 
car aixb implicaria que el gramatic pot controlar la seva propia intu"ci6, la qual cosa 6s 
contradictbria amb el reconeixement d'ignorhcia que hem esmentat més amunt, i, a 
més, faisa); c) per intuicid lingüística es pot designar també el conjunt de proves inde- 
pendents usades en la verificació d'una gramstica transformacional; la intuició lin- 
güística esdevé aieshores un criteri de valoracid. 

16. PeI que fa a la polemica mentalisme vs. antimenfalisme, cf. N. CHOMSKY, 
Aspects of the Theory of Syntax (Cambridge, Mass. 1%5), n. 1, ps. 193-194, i J. J. KATZ, 
Mentalism in Linguistics, a aLanguagea, vol. 4, ps. 124-137. Sobre el status epistemo- 
Iogic de I'actitud rmentalistas, cf. R. P. BOTHA, op. cit., 35. CHOMSKY (loc. cit.) aclareix 
els diversos problemes que es troben implicats en I'oposició mentalisme vs. antimen- 
talisme i en reconeix almenys tres: *...a) dualisme: testan representades en un medi 
no-material les regles subjacents a I'actuació?; b) conductisme (behaviorism): tesgoten 
les dades de 11actuaci6 el camp d'interes del lingüista, o tamb6 hi ha d'altres fets 
que el concerneixen, en particular els que pertanyen als sistemes més profunds sub- 
jacents a la conducta?; c) introspeccionisme: ipot hom fer Ús de dades obtingudes per 
introspecció en intentar de determinar les propietats d'aquests sistemes subjacents?. 
Per afirmar tot seguit que la posició dualística la que Bloomfield blasmava irrelle- 
vantmenta. Quant a la qüesti6 b) la considera fora de discussió; el fet que I'escola 
bloomfieldiana I'hagi considerada una qüesti6 central 6s degut senzillament a la seva 
manca d'interes per la teoria. Finaiment, la q k t i ó  c) només es planteja quan hom 
rebutja les Iimitacions conductistes de b); el judici de Chomsky és ben clar: «Mantenir, 
sobre la base de la puresa metodolbgica, que els judicis introspectius de I'informant 
(sovint el propi lingüista) no han d'ésser tinguts en compte és, actuaiment. condemnar 
l'estudi del llenguatge a llesterZtat total,. Precisant, doncs, el concepte de «menta- 
lismes en lingüística podem dir, en resum, i modificant la tesi de Katz, que una teoria 
Lingüística o una gradtica 6s mentalista si les seves assercions lingüístiques o gra- 
matical~ es poden convertir en veritables hipotesis psicolingüístiques sobre I'estructura 
d'un mecanisme mental subjacent a la comunicació humana verbal. Pero la tesi del 
rmentalismea no implica necessariament que una teoria IingUística mentalista par tes  
de poswats psicolbgics, ni que usi criteris psicolingüístics en les analisis gramaticals. 
Aquella tesi concerneix el status ontolbgic o epistemolbgic dels conceptes lingüistics i 



5. Dins l'apartat 1 hem vist lateralment com alguns efectes pdtics es 
deriven de la desviació de la grarnaticalitat. Perb sembla evident que no 
qualsevol desviació ha de resultar necesshriament en un efecte poetic. La 
violació de les regles per si mateixa no és cap factor de poeticalitat; no- 
més quan aquesta violació s'integra dins una estructura global obtenim 
l'efecte poktic. La qual cosa equival a parlar d'una tensió entre les es- 
tructures linguistiques que componen el poema: la tendkncia a la regu- 
laritat sinthctica 6s el marc obligatori per l'apreciació adequada de la 
desviació sintactica. Cal que P' estableixi les regles que regeíxen aquestes 
desviacions i, en conseqükncia, l'equilibri de l'estructura sini3ctica. Pero 
hi ha més, encara: la poesia pot arribar a violar les mateixes regles po8 
tiques -per ex.: trencant el ritme en un moment deterrnbat, apuntant 
un pardelisme que no s'acaba de realitzar, etc.-. La trivialitzacib de les 
estructures pdtiques a través del seu ús és una de les causes fonamen- 
tals que menen a la desviació d'aquelles, i que explica, en molts casos, 
la successió d'un sistema poktic per un altre. 12s obvi, aIeshores, que les 
noves formes -la desviació- només es poden entendre dins el context 
de les formes antigues; pero també que, com en el cas de la desviació 
sintactica, aquestes noves formes no poden ésser completament arbitrh- 
ries, sinó que han de mostrar, al seu torn, una regularitat perquk el lec- 
tor -per dir-ho d'alguna manera- sigui capas de copsar les noves re 
gles poetiques." Per tant, cal distingir almenys dos tipus de demiaci6: la 
que es produeix d'una forma esponthia, allladament dins d'un context 
regular, i la que representa una desviació global de la norma antiga, tot 
dnnant-se a si mateixa una certa regularitat. Com a exemple d'aquest se- 
gon tipus podem considerar la creació de l'hexhetre caW a través de 
les diverses provatures de Maragali i de Riba.u Com un exemple del pri- 
mer tipus, podem considerar la composició aLa Tragica Mestressaw, de 

gramaticals. Una pamhtica transformacional que faci a s s e r c i ~ ~  veritablement exis 
tencials, i. e. mentalistes. descriu d'una manera indirecta l'estructura abstracta i forma 
d'un mecanisme cerebral que subjau a la codificació i descodificaci6 del discurs. 

17. Cf. G. FEWUTBR, asobre mktricam, loc. cit., d'on traiem els següents p&grafs 
(el subratllat & nostre.): *La manera corn el poeta defineix la seva elecci6 a cada vers, 
no cal dir-ho, & jugant amb els versos propers: el lector ha de partu d 'm principi 
de maxima regzdaritat per cada poema, i el poeta 1i ha de donar un vers o uns q-ts 
versos sense cap ambigüitat accentual, si partir dels quals el lector reconeixerh la 
gamrna d'accentuacions possibles dels a1tres.m *...la diferencia entre els versos tradi- 
cional~ i el avers iiiurem es fa molt secundiwia, o, més ben dit, ei vers lliure deixa &e 
xistir en el qoment que es fa vers (...). L'única diferbicia &'que el vers tradicional, o 
sigui les combinacions de peus que el lector ja t6 catalogades i preveu, es pot mani- 
festar amb disCreQ6, mentre que el vers que es pretén iliure ens ha de martellejar fius 
a convhcer-nos que e x i s t e  les ürallongues anapestiques de Pavese són tan reguúus 
com els endecasiNabi de Montale, pero s6n molt m& monbtones. 

18. Cf. E. V,umrí x ROL, L'adaptació catalana de i'hdmetre en Maragd i en les 
traduccions de I'aOdissena de Carles Riba, a ~Estudis Ron~anic~~, xI (1962), ps. 249.261, 
recoIlit dins Eis cl&sics i la literatura catalana moderno (BarceIona 1973), 1, 5. Article 
que fa molt entenedora l'evoluci6 dels diversos esfows d'adaptació de1 vers classic a 
la m&trica catalana, des ,d'unes primeres provatures molt aimpressionistiques~ fins a 
l'estructuraci6 de l ' hehe t r e  catala corn un vers incorporat a la tradiQ6 autoctona, 
que serviria després per a una de les obres majors de Riba: les Elegies de Biervüle. 
t'aniúisi estadística de Valentí ens mostra el pro& de reguiaritid6 de I'heXametre, de 
Maragall a Riba, i, en aquest, de la primera (1919) a la segona (1948) traducci6 de 
i'a9disseam. 



Josep Carner: esta formada per quartets de versos decasiHabs (sis en 
total), pero la quarta estrofa trenca i'estructura metrica en combinar 
versos decasiHabs i versos hexasíllabs: 

1 fou aquesta dona, de tan fina, 
una tiia subtil! 
més esvelta que el jonc que gotellina 
en l'aigua de l'abril! 

Aquesta violació introdueix un altre ordre dins l'estrofa mateha (car els 
versos 2 i 4, que violen l'estructura mktrica donada, estableixen una nova 
regularitat intraestrbfica en virtut de llur equivalencia metrica), pero 
I'estrofa en si representa una violació uirregularn de tota la composició. 
Es tracta, doncs, d'un artifici aillat destinat a remarcar aquests versos 
com una mena de uclimaxn dins la composició, i no de la creació d'una 
nova combinació estrbfica. 

Sense remei, tots els comentaris que hem fet aquí sobre poemes o 
fragments de poemes resulten encara inconnexos entre si. Aix6 pot fer 
pensar que no hem sortit encara de la interpretació hermeneutica, que 
considera cada text com una unitat closa; ara bé, cal especificar que no 
hem pretks d'exemplificar el funcionarnent de P', sinó tan sols donar 
un nivell tebric, existeixen alguns arguments en contra de la conside- 
algunes mostres del tipus de fets que P' ha d'explicar. D'altra banda, i a 
ració de i'obra poetica com una unitat closa: en primer lloc, cada innova- 
ció o modificació del sistema pressuposa un sistema general sense el qual 
no serien possibles les modificacions. 1, en segon lloc, les modificacions 
- c o m  ja hem vist- no són arbitrhries, sinó que tendeixen a una nova 
regularitat i aquesta regularitat ha d'éscer accesible a l'estudi científic 
i reductible a regles generals. El punt rnés problemhtic de la nostra 
discussió, i que ensems marca la diferencia en I'ordre d'obstacles que cal 
vencer en el procés d'elaboració d'una poktica, enfront del procés d'e- 
Iaboració d'una gramhtica, és I'abast del propi concepte de compet&ncia 
poetica. Hem proposat de salvar aquest escull mitjawant la hipbtesi 
d%ia interpretació ammimalistan dels textos que ens servira. de punt 
de partida (les dades primhries). Finalment, el punt que resta per deter- 
minar 6s el problema empíric de quines regularitats i qualitats han 
d'ésser considerades rellevants per l'estructura poetica d'un text, en de- 
finitiva, quines propietats defineixen les descripcions estructuruis poeti- 
ques a diferencia de les merament lingüistiques. Part d'aquesta informa- 
ció es troba consignada en els manuals tradicionals de metrica o de re- 
tbrica; pero estem convencuts que encara resta molta feina per fer: no 
solament de recopilació de dades, sinó també de recerca de les regulari- 
tats profundes que unificaran cada vegada més les dades conegudes, pero 
heterogeniament classificades, i dels mecanismes formals que menen o 
regeixen les innovacions poetiques. 

Postscriptum 

Després d'haver comentat el present article arnb alguns crítics litera- 
ris voldríem fer algunes puntualitzacions. En primer lloc, crec que no 
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cal remarcar el plantejament estrictament tebric d'aquest article. Aix6 
és en part un avantatge pel que suposa de simplificació i abstracció de 
la realitat, pero és també un desavantatge a I'hora de fer un  balan^ dels 
resultats apositiuss. No obstant aixb, creiem que el plantejament d'un 
problema, i, si és tebric, en el camp de la crítica literaria encara més, 
ja val per el1 mateix un estudi, encara que no se'n dedueixin resultats po- 
sitius. El fet de plantejar-se I'objecte dJuna cikncia i de delimitar-lo es- 
trictament 6s un pas endavant en el camí de constitució de la dita cien- 
cia. Ara bé, hom pot creure que la critica o la poktica seran sempre, i 
per definició, anticientífiques. No hi podem fer cap objecció; perb sí que 
ens caldra arribar a la conclusió que el concepte de poktica que maneja . 
qui fa aquella afirmació no és. el mateix que el nostre. Nosaltres ente- 
nem la poktica com una cihcia empírica que tracta de les regularitats 
típiques dels textos poetics (i, per comentar, només dels que segueixen 
un  patró regular). Nogensmenys, l'actitud del lingüista i la del crític da- 
vant les regularitats profundes, necesshriament cada vegada rnés abstre- 
tes, és completament diferent. La constatació de la regularitat, per al lin- 
güista, és un fet en certa mesura previsible i rutinari; és útil en la mesu- 
ra que confirma les nostres prediccions. Perb per al crític de la litera- 
tura resulta tan rellevant el rnanteniment de la regularitat corn la preskn- 
cia d'una desviació, catalogada o no. En el primer cas perqug es troba 
davant d'un autor atradicional~, en el segon cas perquk pot trobar-se 
davant d'un ainnovadorn; en tots dos casos pot obtenir certes avalora- 
cions» a partir de I'actitud dels poetes enfront de les regles establer- 
tes. 1 si la vista i Sinteres del crític estan dirigits cap endavant i no cap 
endarrera, arribara que sYinteressarA més per la irregularitat, per la par- 
ticularitat, que no pas per les regles establertes. Molt cert. Perb cal re- 
cordar que, com hem intentat d'exposar, tota ainnovaciós no es percep 
skó  per contraposició a la regularitat general atradicional~. Per tant, el 
fet que el crític estigui rnés interessat per la apeculariaritato, pel acas indi- 
vidual~, pot dur-lo a fer afirmacions en el sentit que només existeixen 
poetiques individuals i, d'aquí, a la negació de la possibilitat d'una pok- 
tica general. Perb aixb no és sinó una contradicció, car zcom hauria po- 
gut detectar els fets apeculiarst> cense contrastar-los amb la norma p d -  
tica general? De fet, un problema molt similar I'ha patit i el segueix patint 
la lingüística. ¿Cal descriure els diversos idiolectes particulars indepen- 
dentment o cal descriure un objecte rnés general? 1, suposant que tal 
objecte existeixi, zquins s6n els seus límits? i on  comenga la allengua es- 
tandarda i on acaben les peculiaritats individuals? El problema és difí- 
cil, i només a través d'un compromís -condicionat Uargament per mo- 
tivacions histbriques- podem delimitar un objecte d'estudi suficientment 
general perque esdevingui capac de constituir-se en objecte d'una cikn- 
cia, i, per tant, en motiu d'abstracció científica. 

Tornant a la nostra confrontació amb el crític, el nus de la questió 
- e m  sembla- és no tant el reconeixement m e s  regularitats generals, 
com el fet que el lingüista actua en un camp molt més delimitat que el 
del crític. En cap moment no hem pretks que la poetica entesa com I'en- 
tenem nosaltres vingui a resoldre tots els problemes de la crítica litera- 
ria. En absolut; l'objecte que li hem assignat 6s molt limitat. Aquesta li- 
mitació 6s el que, dPuna banda, ens permet parlar de ciencia en un sen- 
tit progranditic, i, de I'altra, el que la separa de la crítica literaria. Es 



evident que factors tals com la biografia del poeta, la repercussió de I'o- 
bra a la seva epoca o a d'altres, la ideologia que hom hi detecta, etc., són 
elements que, ara per ara, no poden ésser formalitzats ni pertanyen al 
camp de la p&ica. Sí, en canvi, al de la crítica literaria en la mesura que 
ajuden a la comprensi6 global de I'obra. I és només en aquest sentit que 
no podem objectar res a qui proclama per definició que la crítica és anti- 
científica o acientífica. ' 


