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Per una descripció de la llengua oral:
els discursos orals no coFloquials
L'análisi de la llengua oral ha estat una de les incorporacions més destacades dels estudis lingüístics del segle XX. De fet, és un caprici ben curiós de
la história que la forma primigénia de llenguatge s'hagi considerat durant
segles un aspecte secundari i hagi estat, d'enlá de l'oblit de la retórica
clássica, absent de les gramátiques i dels tractats sobre el llenguatge. 1 Ja a
principis de segle l'estructuralisme va afirmar la primacia de l'oral i va
promoure decisivament els estudis de fonética i fonologia. Més endavant, la
filosofia del llenguatge i l'antropologia van eixamplar els punts de mira i
van possibilitar el sorgiment de diverses disciplines interessades en l'ús de la
llengua en situacions reals. En el terreny tecnológic, els nous mitjans de
comunicació han retornat a la paraula parlada una part del paper central
que havia tingut en les societats que encara no coneixien l'escriptura.
Actualment, l'interés per la llengua oral és creixent i hi ha investigacions de
camps diversos que l'aborden des de punts de vista diferents i complementaris: la sociolingüística, l'análisi del discurs, la pragmática, l'etnografia de la
comunicació, etc. Tot i aixó, el llenguatge oral i, en general, l'estudi de l'ús
lingüístic, es mostra encara com un terreny complex i de difícil sistematització.
En aquesta línia, un deis reptes que hi ha establerts és, sens dubte, la
descripció de la diversitat de la llengua oral. L'oral, lluny de ser una forma de
llengua homogénia, presenta múltiples facetes segons la situació de comunicació i dóna lloc a géneres discursius 2 diferents. La present comunicació vol ser
La retórica i Poratória, com a técniques del discurs oral, van anar perdent la importáncia
que havien tingut en l'antiguitat clássica, fins a ser oficialment excloses dels programes
d'ensenyament a mitjan segle XIX (Medina 1991). D'altra banda, la retórica com a
disciplina i, en general, la reflexió sobre l'ús del llenguatge, s'han d'emmarcar dins de la
mentalitat de les societats escrites (Ong 1982).
2

La denominació génere és una ampliació del terme utilitzat en Párnbit dels estudis literaria.
Fa referIncia a qualsevol realitat discursiva definida en termes socioculturals i reconeguda
intuitivament pels usuaris de la llengua (carta, informe, poema, examen, novella, felicitació,
anide d'opinió, etc.). Des d'un altre punt de vista, es pot parlar dels tipus de text, que són
formes textuals (preferentment seqülncies i no textos sencers) caracteritzades pels seus trets
lingüístics, la definició de les quals implica un cert grau d'abstracció.
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una reflexió sobre aquesta diversitat.

La diversitat de la llengua oral
La major part deis estudis sobre la variació lingüística que aborden aquest
tema parteixen de la noció de registre lingüístic de M. A. K. Halliday. Els
registres són feixos de característiques lingüístiques associades als diversos
usos socials del Ilenguatge i es concreten en els quatre aspectes següents:
Camp o tema al qual es fa referéncia (discursos generals / específics).

Mode o condicions de producció i de recepció (discursos orals / escrits).
Tenor funcional o propósit dominant (discursos interactius / informatius).
Tenor interpersonal o grau de formalitat (discursos formals / informals).
Al costat de cada aspecte, entre paréntesis, hem fet constar els trets básics
en qué es concreta. Aquests trets, peró, no s'han d'entendre com oposicions
dicotómiques, sinó que constitueixen una gradació (textos més o menys
específics, més o menys formals, etc.).
La caracterització de la llengua oral es fa en l'eix del mode, en contraposició, lógicament, amb la llengua escrita, que n'és l'altre pol. Com en els altres
trets, la distinció entre els registres orals i escrits 3 tampoc no és dicotómica.
És clar que des del punt de vista del canal físic de transmissió, les comunicacions verbals són, fora de casos excepcionals (per exemple els alfabets per a
invidents), o bé acústiques o bé visuals. Peró des del punt de vista del mode
o forma lingüística, la diferenciació oral/escrit presenta múltiples possibilitats
combinatóries. Gregory / Carroll (1978), en un esquema esdevingut ja clássic,
proposen les següents:

3

Alguns autors parlen de codi oral i de codi escrit per referir-se a aquesta distinció. Preferim
la denominació registre, ja que s'emmarca més en una visió de les varietats funcionals d'una
mateixa (lengua. La paraula codi sembla suggerir més desconnexió entre l'oral i l'escrit.
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ORAL

espontani

conversa

no espontani

monóleg

recitat execució oral
d'u0. escrit

per ser dit
com si no fos
escrit

per ser dit

ESCRIT

no necessariament
per ser dit

per ser llegit
com si fos

per ser llegit

sentit
pensat

En la llista següent hem destacat i exemplificat algunes de les combinacions apuntades al quadre anterior:

B-C)

Oral espontani: converses i monólegs orals en general.
Oral no espontani: execució oral d'un escrit:
Escrit per ser dit com si no fos escrit (memorització i interpretació): teatre, cinema, etc.
Escrit per ser dit (lectura en veu alta): noticiara televisiu o radiofónic, veu en off de programes de divulgació científica, conferéncia
llegida, etc.

D-E-F)

Escrit no necessáriament per ser dit (lectura silenciosa):
Escrit per ser llegit com si fos sentit: diáleg en una novella.
Escrit per ser llegit com si fos pensat: monóleg interior en una
novella.
Escrit per ser llegit: textos escrits en general.

En aquest munt de possibilitats combinatóries entre oral i escrit, els grups
A (oral espontani) i F (escrit per ser llegit silenciosament) constitueixen els
pols. La resta de discursos són fórmules mixtes en qué apareixen alhora
característiques del mode oral i de l'escrit. D'altra banda, aquest fenomen
combinatori es produeix en totes dues direccions: tant és l'oral que parteix de
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l'escrit (per exemple noticiara televisiu), com l'escrit que a vegades imita els
trets típics de l'oral (per exemple monóleg interior en la novella).4
Hi hauria, a més, dues possibilitats no consignades a l'esquema de
Gregory i Carroll. D'una banda, cal esmentar els escrits que s'elaboren a
partir d'un discurs oral:

Escrit que procedeix d'un text oral:

G)

Acta de reunió.
Apunts de classe o d'una conferéncia.
Resum d'una intervenció en públic.
Transcripció d'intervencions parlamentáries.
Transcripció de discursos judicials.
Transcripció de conferéncies o taules rodones.
Articles de diari a partir de conferéncies de premsa. — Entrevistes
publicades en diaris i revistes.
D'altra banda, hi ha alguns discursos orals que no podem considerar totalment espontanis i que no consisteixen en la lectura en veu alta de cap text
escrit (tot i que, com veurem, poden estar relacionats amb l'escrit de diverses
maneres). De fet, són discursos que estarien en un apartat entre A i B de
l'esquema de Gregory i Carroll.
H)
H.1)

4

Oral no (totalment) espontani
Diáleg:
Tertúlia informal organitzada (per tractar temes, per practicar
llengües, etc.).
Debat o taula rodona (amb públic en viu).
Debat parlamentari.
Tertúlia radiofónica o televisiva.
Entrevista radiofónica o televisiva.
Debat radiofónic o televisiu.
Etc.

que fa als registres escrits, és evident que es poden apropar al colloquial, pera també
que no s'hi identifiquen mai. El text escrit „más colloquial" que poguéssim imaginar —un
sainet d'Eduard Escalante, una „gatada" de Serafí Pitarra, etc.— no contindrá mai, per
exemple les vacil•acions própies de l'organització del discurs oral improvisat. Si ho fes, el
públic ho interpretaria com una mostra que els actors [...] no recorden el paper!» (Payrató
1990: 52).
«Pel
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Monóleg:
Conferéncia.
Classe magistral (universitaria, d'ensenyament mitjá, etc.).
Discurs inaugural d'un curs académic, congrés, etc.
Presentació d'un conferenciant.
Presentació d'un informe o projecte (en una empresa, administració
pública, etc.).
Exposició d'un tema en una reunió.
Exposició a classe (com a exercici de l'alumnat).
Presentació d'una comunicació o ponéncia en un congrés, simposi,
jornades, seminari, etc.
Defensa d'una tesi (de llicenciatura o doctoral).
Homilia, sermó.
Míting electoral.
Discurs parlamentari.
Declaracions d'un polític a la premsa.
Discurs d'un advocat en un judici.
Petit parlament en un ápat o celebració.
Etc.

Així doncs, el nombre de géneres orals és considerable. D'aquest conjunt,
la conversa familiar o entre amics és la forma de llengua típicament oral. Fora
d'aquest cas, gairebé tots els altres, fins i tot els que no consisteixen necessáriament en la lectura directa d'un text, solen estar relacionats amb la llengua
escrita. Per exemple, en les conferéncies, les classes, els mítings, etc., l'escrit
intervé com a suport en forma de guions o esquemes preparatoris. A més, el
conferenciant, professor o polític sol parlar de temes sobre els quals ha llegit
molt i potser, fins i tot, ell mateix ha escrit molt. Un cop més, la relació oralescrit és íntima i intricada.
De fet, un deis problemes que planteja aquesta diversitat és la definició
deis termes «espontani/no espontani» que utilitzen Gregory i Carroll i molts
altres autors. La qüestió no és gens fácil, ja que hi ha paraules afins com
«planificat/no planificat», «preparat/no preparat», «improvisat/no improvisat», que no sempre són definides amb precisió. A més, el grau d'espontaneitat, tot i que sembla tenir una importáncia gran en la configuració lingüística dels discursos,' és un tret contextual, associat amb les operacions
5

Elinor Ochs (1983) considera la distinció planificat / no plamficat com una de les dimen-
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constructives de l'emissor, i no un tret lingüístic: en últim terme, per saber si
un discurs oral o escrit ha estat més o menys preparat no hi ha més remei
que anar-ho a consultar al seu autor. Una possible classificació dels discursos
orals segons el grau d'espontaneitat seria la següent (Castellá 1992):
GRAU O

Rituals

Fórmules de salutació i comiat; ritus religiosos,
academics, parlamentaris, etc.

GRAU 1

Lectura o memorització d'un text

Noticiaris de radio i TV; teatre; cinema; recitació;
cal-116; conte Ilegit; lectura d'una conferencia; etc.

GRAU 2

Textos amb esquema
previ

Conferencia; homilia; entrevista (l'entrevistador);
presentador d'un concurs; tertúlia; conte explicat;
etc.

GRAU 3

Textos improvisats
de tema elaborat
préviament

Conferencia; entrevista (l'entrevistat); classe;
declaracions d'un polític; intervencions a reunions professionals, juntes, assemblees; etc.

GRAU 4

Textos espontanis

Conversa en confianca (el desenvolupament).

Els discursos orals no colloquials

La conversa familiar o entre amics és, com hem assenyalat, l'únic génere que
podríem considerar representant prototípic del que s'anomena registre
colloquial, que es caracteritza per la següent combinació de trets (Payrató
1990: 50):
CAMP : quotidianitat
MODE : oral espontani
TENOR : interactiu
TO : informal
Incorporant alguns elements a aquesta caracterització, es podria proposar
l'esquema següent, que inclouria els discursos orals no colloquials. Com es
pot observar, els trets contextuals de l'oral no colloquial coincideixen amb els
que se solen donar com a típics de l'escrit:
sions básiques en la diferenciació deis discursos.

•

265

Per una descripció de la llengua oral: els discursos orals no colloquials

oral colloquial

oral no colloquial

CAMP

general

a

específic

MODE

espontani

a

preparat

MODE

dialogat

<=>

monologat

MODE

multidireccional

a

unidireccional6

TENOR

interactiu

<4

informatiu

TO

informal

a

formal

escrit que imita l'oral

G

escrit

Així doncs, la llengua oral colloquial está associada prototípicament als
textos generals, espontanis, dialogats, multidireccionals, interactius i inform41s. La llengua oral no colloquial, per la seva part, ho está als textos
específics, preparats, monologats, unidireccionals, informatius i formals. Els
trets associats amb l'oral no colloquial són també els prototípics del discurs
escrit. Alhora, són els que provoquen l'aparició de la varietat estándard de la
llengua, que s'ha originat en l'escrit i que, amb la irrupció deis mitjans de
comunicació de masses, ha donat lloc al denominat estándard oral. (Vegeu
Marí 1985.)
Com hem comentat ja, els trets d'aquest quadre són susceptibles de
gradació (si no s'entengués així, el quadre significaria una simplificació
inadmissible). A mesura que el discurs oral adopta una o diverses característiques de la dreta (o hi tendeix), s'allunya del colloquial i mostra més influencies de l'escrit.
Un cop més, les possibilitats combinatóries són molt grans. Així, els
discursos orals no colloquials (com els escrits) poden tractar tant temes
generals com específics, poden ser monologats o dialogats, poden contenir
El tret unidireccional té a veure amb la falta de possibilitat de resposta del receptor al
discurs de l'emissor. Aquest parametre no está englobat pel terme monelleg i permet de
resoldre casos com el debat, la taula rodona, etc., en qué els interlocutors mantenen un
diáleg entre ells, peró el públic assistent no pot intervenir-hi si no és al final i en condicions
especials. Igualment, permet d'enquadrar les tertúlies, entrevistes, etc. deis mitjans de
comunicació, que són diálegs multidireccionals en el plató, pera comunicacions unidireccionals respecte de les persones que són a casa seva, espectadors muts.
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unes cenes dosis d'elements d'informalitat, etc. D'altra banda, quan l'oral no
colloquial conserva característiques contextuals del colloquial, sol fer-ho sota
unes restriccions importants. Per exemple, la tertúlia organitzada, tot i tenir
en comú amb la conversa familiar l'existéncia d'interacció, sol tenir els torns
de paraula més regulats. I en la conferéncia, la possibilitat d'interacció verbal,
si es dóna, sol ser al final i només en unes condicions bastant restrictives.
La distinció oral/escrit está, doncs, determinada pels altres parámetres del
registre. Aquesta visió connecta amb la posició, encara més estricta, defensada
per Douglas Biber (1988), segons la qual el contrast oral/escrit no és un dels
trets básics que diferencien els discursos. Per a aquest investigador, la variació
lingüística no es produeix entre oral i escrit, sinó a través de l'oral i l'escrit.
En paraules seves:
La variació deis textos orals entre si i deis textos escrits entre si és sovint tan gran com la
variació entre aquests dos modes.
La qüestió d'una distinció absoluta oral/escrit ha de
ser deixada de banda com a no central en les relacions entre textos orals i escrits (pág. 25).
No hi ha una diferIncia única i absoluta entre oral i escrit en anglés; més aviat, hi ha
diverses dimensions de variació, i els tipus concrets d'oral i d'escrit són més o menys
similars entre ells respecte de cada dimensió (pág. 199).

Per tant, sembla que l'oposició oral/escrit, intricada, amb múltiples
possibilitats combinatóries, ben lluny de ser dicotómica, no és ni tan sols tal
oposició, sinó que depén d'altres factors més rellevants lingüísticament.'
Poc abans, era Jean-Paul Bronckart (1985) qui, en un estudi sobre la
diversitat dels textos en general, arribava a la conclusió que no es pot
mantenir una visió tipológica estricta i detectava géneres de discurs definits
per trets diversos no arquetípics. Segons Bronckart, no es pot parlar d'un
espai discursiu sistematitzat per uns pols o tipus de discurs ben delimitats,
sinó d'un espai infinit, estructurat per unes «galáxies» de trets poc organitzats
entre ells i imprevisibles teóricament. En conseqüéncia, no es pot parlar d'un
espai únic, sinó de «l'esclat de les tipologies».

7

Les dimensions que Biber (1988: 101-120) presenta com a conclusió del seu treball són les
següents: «1) Involved versus Informational Production, 2. Narrative versus Non-Narrative
Concerns, 3. Explicá versus Situation-Dependent Reference, 4. Oven Expression of
Persuasion, 5. Abstract versus Non-Abstract Information, 6. On-Line Informational
Elaboration.»
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Línies de recerca
En el marc d'aquesta enorme diversitat, la descripció del discurs oral no
colloquial 8 es presenta com una tasca complicada i feixuga, alhora que
ineludible per a una comprensió global de la naturalesa de la llengua oral.
Els treballs de Biber i de Bronckart que hem citat estableixen amb
fermesa la multidimensionalitat de les relacions entre els discursos. Com és
lógic, pera, resten moltes qüestions pendents que són portes obertes per a la
recerca.
El treball de Biber és impecable des del punt de vista estadístic. Treballa
un total de 481 textos en anglés, 141 d'orals i 340 d'escrits, d'entre 2000 i
5000 mots, de 23 géneres diferente (converses, entrevistes, conferencies,
documents oficials, canes personals, prosa académica, etc.), amb un total
aproximat de 960000 mots. Sobre aquests textos aplica tecniques d'análisi
factorial, que asseguren que els resultats no provenen de classificacions prévies
de l'investigador, sinó de les agrupacions estadístiques que presenten les
dades. L'únic dubte ens sorgeix per la banda dels trets analitzats. Es tracta
d'una llista de 67 trets lingüístics (vegeu Annex 1), bona part dels quals estan
associats a funcions comunicatives (per exemple les oracions passives, a la
presentació objectiva del text; les nominalitzacions, al grau d'abstracció del
text, etc.). Pera Biber deixa de banda els trets relacionats amb la coheréncia
i la cohesió del text. La qüestió és, per tant, si una análisi de tipus textual
confirmaria o refutaria la seva conclusió sobre la relativitat de la distinció
oral/escrit, i si contribuiria a aclarir la posició de l'oral no colloquial en el
conjunt dels discursos orals i escrits.
Bronckart, per la seva part, treballa amb 299 textos en francés de 15
géneres, dels quals comptabilitza els primers 1000 mots. Té en compte 27
trets lingüístics (vegeu Annex 2), sis dels quals són relatius a la cohesió
textual (connectors i anáfores). Analitza els textos des del punt de vista de
tres pols o tipus textuals: el discurs en situació, el discurs teóric i la narració.
Bronckart utilitza principalment textos escrits: només 31 textos de la seva
mostra són orals, i encara, tots corresponen a l'apartat del discurs en situació,
pera no n'hi ha cap dins del discurs polític, les narracions de viatge, el
A més de l'interés científic propi del tema, la descripció de l'oral no colloquial pot tenir
importants repercussions en lingüística aplicada, especialment en ensenyament de primeres
llengües. Una línia didáctica d'aprenentatge explícit de discursos com les conferIncies,
intervencions en públic, etc., necessita disposar de bones descripcions de la forma de ]lengua
que es vol ensenyar.
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discurs teóric, etc. Per tant, tot i el seu innegable interés general, no pot
servir de base per a una caracterització dels discursos orals i, en especial, deis
no colloquials.
A parer nostre, i pel que hem vist fins ara, l'oral no colloquial es perfila
com un conjunt de géneres que comparteixen algunes característiques amb la
Ilengua escrita, d'una banda, i amb l'oral colloquial, de l'altra. Una caracterització d'aquests géneres que aspirés a ser completa hauria de tenir en
compte tant els trets lingüístics oracionals com els de nivell textual. Dins
d'aquest enfocament, més enllá de les llistes de trets que hem presentat i que
ja han estat investigats, 9 caldria encaminar la recerca cap a aspectes com els
següents:
1 Coincidéncies que sembla mantenir l'oral no colloquial amb l'escrit:
1.1 En el pla de la coheréncia textual, l'adopció d'unes formes d'ordenació i
d'estructuració de la informació ben distants de la conversa quotidiana
(especialment en els discursos expositius de carácter monologat).
1.2 En el pla de la cohesió textual, la utilització de connectors i organitzadors textuals que reflecteixen l'ordenació particular esmentada al punt
1.1 (com hem dit abans, en el punt anterior, que esmentarem a continuació,
etc.) comuns amb l'escrit, peró molt rars en l'oral colloquial.
1.3 En el pla sintáctic, la voluntat del parlant d'utilitzar al máxim possible
una sintaxi sistematitzada a l'estil de l'escrit.
1.4 En el pla normatiu, la tendéncia a incorporar les restriccions prescriptives
de la varietat estándard (estándard oral).
2 Coincidéncies que sembla mantenir l'oral no colloquial amb el colloquial:
2.1 En el pla de la coherIncia textual, la necessitat d'uns mecanismes de
repetició de la informació, de conducció de l'oient, etc., que tenen a
veure amb la producció i la recepció del discurs en temps real.

9

De fet, han estat investigats en altres llengües, peró no en catan. Pan de la recerca pendent
consistiria simplement a cercar quines especificitats presenta el catan pel que fa a aquests
temes.
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2.2 En el pla de la cohesió textual, l'aparició deis anomenats marcadors del
discurs (Schiffrin 1987) (bé, vull dir, ara, perque, saps?), en part comuns
amb el colloquial, peró rars en l'escrit.
2.3 En el pla sintáctic, tot i la voluntat indicada a 1.3 d'incorporar una
sintaxi regular, l'existéncia d'anacoluts, vaci •lacions, repeticions, mots
crossa, etc., que en realitat el distancien de l'escrit.'°
2.4 En el pla normatiu, el manteniment, dins de l'estándard, de trets fonétics
corresponents a la zona geográfica del parlant (existéncia d'uns estándards
regionals o substándards, més habituals en l'oral que en l'escrit).
2.5 En el pla prosódic, la preséncia de i'entonació, les pauses, la intensitat,
etc., que, al costat deis aspectes no verbals (gestos, mirada, etc.), influeixen decisivament en el missatge.
Els punts 2.3 (regularitat sintáctica) i 2.5 (elements prosódics i no verbals)
semblarien tratar una distinció nítida entre oral i escrit. La prosódia, en
concret, és l'aspecte del llenguatge menys estudiat, i probablement és el tret
essencial de la llengua oral, enormement més ric i matisat que els recursos
gráfics de qué disposa l'escrit.
Hi ha, doncs, una gran tasca d'investigació pendent en aquest camp tot
just acabat d'encetar." Tant de bo que els próxims anys ens acostin a una
descripció de l'oral en els seus trets lingüístics, prosódics, textuals i retórics,
i en la varietat deis géneres i deis contextos en qué es produeix.

Annex 1: Llista deis trets analitzats a Biber (1988)
temps passat
temps present
verbs d'aspecte perfectiu
adverbis de lloc
5. adverbis de temps
10

En el discurs oral no colloquial l'emissor intenta usar una sintaxi similar a l'escrit i el
receptor creu que el discurs que li arriba segueix aquesta sintaxi regular. Un i altre se
sorprenen molt si veuen transcrit el discurs que efectivament s'ha produit. El xoc és gairebé
comparable al que experimenten les persones quan senten per primera vegada la seva veu
enregistrada.

11

L'autor d'aquesta comunicació ha iniciat un projecte de recerca sobre els discursos orals no
colloquials en catalá i espera de poder desenvolupar alguns deis aspectes que proposa
d'analitzar.
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pronoms de primera persona
pronoms de segona persona
pronoms de tercera persona
pronom IT
pronoms demostratius
pronoms indefinits
pro-verb DO
preguntes WH
nominalitzacions
gerundis
noms
passives sense agent
passives amb agent
BE com a verb principal
THERE existencial
THAT complements del verb
THAT complements de l'adjectiu
cláusules WH
infinitius
cláusules de participi present
cláusules de participi passat
participi present amb relatiu elidit
participi passat amb relatiu elidit
oracions de relatiu amb THAT en posició de subjecte
oracions de relatiu amb THAT en posició d'objecte
relatius WH en posició de subjecte
relatius WH en posició d'objecte
cláusules de relatiu «pied-piping»
oracions de relatiu
subordinants adverbials causals
subordinants adverbials concessius
subordinants adverbials condicionals
altres subordinants adverbials
sintagmes preposicionals
adjectius atributius
adjectius predicatius
adverbis
variació léxica
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longitud de paraula
continuatius
atenuadora
exemplificadors
amplificadors
emfasitzadors
partícules discursives
demostratius
modals de possibilitat
modals de necessitat
modals de predicció
verbs de dir
verbs de pensar
verbs de persuadir
SEEM i APPEAR

contraccions
elisions de THAT
preposicions a final
infinitius escindits
auxiliara escindits
coordinació de sintagmes
coordinació amb AND a inici d'oració
negació sintética d'oració.
negació analítica

Annex 2: Llista deis trets analitzats a Bronckart (1985)
pronoms / adjectius primera persona del singular
pronoms / adjectius primera persona del plural
pronoms / adjectius segona persona del singular
pronoms / adjectius segona persona del plural
pronom indefinit ON
verbs en present d'indicatiu
verbs en futur simple
verbs en «passé composé»
verbs en imperfet
verbs en «passé simple»
11. verbs en condicional present i passat
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deíctics temporals
ALLER auxiliar
auxiliars d'aspecte
auxiliars de mode VOULOIR, DEVOIR, FALLOIR
auxiliar de mode POUVOIR
formes passives completes
émfasis
oracions no declaratives
organitzadors temporals
organitzadors argumentatius léxico-sintáctics
organitzadors argumentatius metatextuals
modalitats d'enunciat
anáfores pronominals
anáfores no pronominals
densitat verbal
densitat sintagmática
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